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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.  

2016 metų pabaiga tapo iššūkiu miesto Tarybai, tačiau, nepaisant to, per praeitus metus buvo  

padaryta daug miestui itin reikšmingų darbų: sumažinta šilumos kaina, sumažintos Savivaldybės 

skolos, išplėstos verslo kūrimo galimybės – sukurta nauja jaunimo verslumo skatinimo programa, 

atidarytas antrasis Lietuvoje bendradarbystės centras ,,Spiečius“; prioritetas teiktas miesto viešosios 

infrastruktūros atnaujinimo darbams – buvo tvarkomos gatvės, šaligatviai ir kitos viešosios erdvės, 

vyko pasiruošimas URBAN projektams; taip pat didelis dėmesys skirtas sporto ir laisvalaikio 

infrastuktūros gerinimui – pradėta modernaus Šiaulių sporto gimnazijos sporto komplekso statyba, 

pradėta naujos futbolo aikštės Gytarių mikrorajone statyba, atnaujintas Jovaro progimnazijos sporto 

aikštynas ir kt.   

Pastarieji pokyčiai – tai miesto Tarybos, savivaldybės darbuotojų ir mūsų socialinių partnerių 

atkaklaus darbo rezultatas, už kurį nuoširdžiai visiems dėkoju. Neabejoju, kad praėjusių metų 

pasiekimai taps paskata nesustoti ir bendromis pastangomis įgyvendinsime dar daugiau Šiauliams 

svarbių projektų. 

  

 

Savivaldybės meras Artūras Visockas  
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I. BENDROJI DALIS 

2016 spalio 23 d. į LR Seimą išrinkti  mero pavaduotojas Stasys Tumėnas ir Tarybos narys 

Arūnas Gumuliauskas. Taryboje jų vietą užėmė Aurimas Žvinys ir Pranas Nainys. 

2016 metais Šiaulių miesto savivaldybės taryboje buvo 6 frakcijos ir du nepriklausomi Tarybos 

nariai: 

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

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

vadovas Tomas Petreikis); 

o Frakcija „Liberalų sąjūdis“ – 3 nariai (frakcijos vadovas Aurimas Lankas); 

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

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

Lankauskas); 

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

o 2 Tarybos nariai nepriklausė jokiai frakcijai – Domas Griškevičius ir Gintaras 

Karalevičius. 

2016 metais Miesto valdančiąją koaliciją sudarė 17 Tarybos narių: t.y. „Dirbame miestui“, 

„Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionys demokratų“ ir „Liberalų sąjūdžio“ frakcijų atstovai bei 

nepriklausantys jokiai frakcijai – Domas Griškevičius ir Gintaras Karalevičius.  
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II. TARYBOS POSĖDŽIAI, KOMITETŲ IR KOMISIJŲ VEIKLA 

 

1.TARYBOS POSĖDŽIAI 

 

2016 metais įvyko 13 Tarybos posėdžių. Per 2016 metus Tarybai svarstyti buvo pateikti 486 

sprendimų projektai, iš jų: priimti 448, nepriimti – 38.  

Daugiausiai sprendimų projektų pateikė šie skyriai: Ekonomikos – 122, Turto valdymo – 64, 

Architektūros ir urbanistikos – 32, Finansų – 24, Švietimo – 79, Personalo – 14,  likusius kiti skyriai 

ir Tarybos nariai. 

Visi Tarybos sprendimų projektai ir priimti sprendimai, kaip to reikalauja Tarybos veiklos 

reglamento nuostatos, buvo skelbiami Šiaulių miesto savivaldybės interneto tinklalapyje 

(www.siauliai.lt). Tarybos posėdžių vaizdo ir garso transliacijas galima stebėti youtube.com 

tinklapyje. 

2016 metais Taryba priėmė daug miesto gyventojams reikšmingų sprendimų, minėti 

sprendimai atsispindi Tarybos komitetų ir Savivaldybės atskirų sektorių atskiruose skirsniuose.  

Kokybiška Tarybos veikla priklauso ir nuo jos komitetų darbo, kurių Savivaldybėje yra 5:  

Miesto ūkio ir plėtros komitetas, pirmininkas – Tomas Petreikis;  

Finansų ir ekonomikos komitetas, pirmininkas – Jonas Bartkus;  

Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas, pirmininkas – Gintaras Karalevičius;  

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas, pirmininkas – Artūras Kulikauskas;  

Kontrolės komitetas, pirmininkas – Andrius Šedžius.  

 

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 

 

Komiteto pirmininkas – Jonas Barkus  

 Komiteto pirmininko pavaduotojas – Arūnas Rimkus  

 

Komitetas kuruoja šias Savivaldybės veiklos sritis: finansų, ekonomikos ir turto valdymo. 
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Taip pat, koordinuoja Savivaldybės biudžeto projekto rengimą. 

2016-aisiais metais įvyko 24 komitetų posėdžiai.  

Komiteto posėdžių metu buvo svarstomi 347 Tarybos sprendimų projektai (2015 metais 

apsvarstė 325), pritarė arba išreiškė nuomonę balsuojant Tarybos posėdyje 339 sprendimo 

projektams, nepritarė – 8.  

Komitetas pateikė rekomendacijas Administracijos direktoriui ir Administracijos padaliniams.  

1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-121 ,,Dėl 

Vietinės rinkliavos už gyvūnų (šunų, kačių) laikymą Šiaulių miesto daugiabučiuose namuose 

nuostatų patvirtinimo. 

2. Dėl labdaros ir paramos fondo „Tavo parama“ prašymo. 

3. Dėl 2017 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo. 

 

       Vienas iš pagrindinių Komiteto posėdžių klausimų buvo dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2016 

metų biudžeto patvirtinimo. Biudžetą tikslinant ir koreguojant, klausimai dėl 2016-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 2016 metų biudžeto patvirtinimo.  

2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. 

3. Dėl strateginio planavimo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo 

patvirtinimo. 

4. Dėl 2015–2024 metų Šiaulių miesto strateginio plėtros plano patvirtinimo. 

5. Dėl Mokinio krepšelio lėšų formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti 

paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

6. Dėl Šiaulių miesto bazinės žemės sklypo vertės pataisos koeficiento sklypo padėčiai įvertinti 

kompleksiniu urbanistiniu ekologiniu požiūriu (KEU) apskaičiavimo ir miesto teritorijos 

zonavimo kompleksiniu, urbanistiniu požiūriu schemos patvirtinimo. 

7. Dėl pritarimo Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos projektui. 

8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo. 

9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vietinių kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros 

ir plėtros 2016 metų programos, finansuojamos iš kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, 

objektų sąrašo patvirtinimo. 

10. Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) 
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maksimalių tarifų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo.   

11. Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę apskaičiavimo, mokėjimo ir apskaitos taisyklių 

patvirtinimo. 

12. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Prisikėlimo aikštės ir jos prieigų rekonstrukcija“. 

13. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių turgus“ ir uždarosios akcinės bendrovės 

Pabalių turgaus reorganizavimui. 

14. Dėl pritarimo rengti investicijų projektą „Viaduko virš geležinkelio Šiaulių miesto Zoknių 

gyvenamajame rajone statyba“. 

15. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-121 ,,Dėl 

vietinės rinkliavos už gyvūnų (šunų, kačių) laikymą Šiaulių miesto daugiabučiuose namuose 

nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. 

Komitetas apsvarstė 5 klausimus pagal pateiktus Administracijos ir įstaigų prašymus: 

1. Dėl keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo. 

2. Dėl Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programos lėšų 

įsisavinimo. 

3. Dėl Administracijos reformos eigos. 

4. Dėl Šiaulių miesto progimnazijų direktorių 2015 metų veiklos ataskaitų vertinimo. 

5. Dėl labdaros ir paramos fondo „Tavo parama“ prašymo. 

 

 

2.2. Miesto ūkio ir plėtros komiteto veikla 

 

Komiteto pirmininkas – Tomas Petreikis  

Komiteto pirmininko pavaduotojas – Gintautas Lukošaitis 

 

Komitetą iki 2016 m. gruodžio 1 d. sudarė 8 (aštuoni) nariai – Arūnas Gumuliauskas, Rima 

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

(pirmininkas), Andrius Šedžius, Pranciškus Trijonis, Lukas Žakaris. 

2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-414 pasikeitė komiteto sudėtis. Komitetą sudarė 8 

(aštuoni) nariai – Domas Griškevičius, Rima Juškienė, Gintautas Lukošaitis (pirmininko 

pavaduotojas), Daiva Matonienė, Tomas Petreikis (pirmininkas), Andrius Šedžius, Pranciškus 

Trijonis, Lukas Žakaris.   

Per 2016 metus įvyko 24 komiteto posėdžiai, apsvarstyti 341 klausimai. Komitetas išnagrinėjo 

313 Tarybos sprendimų projektus iš jų aštuoniems nepritarta, 28 klausimus aktualius miestui bei 

gyventojams. Pateikė 1 rekomendaciją, 16 siūlymus, iš jų: 7 siūlymus Tarybai dėl Tarybos sprendimo 
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projektų įtraukimo arba išbraukimo iš Tarybos posėdžio darbotvarkės bei 9 siūlymus ir 7 prašymus 

Savivaldybės administracijai bei jos skyriams.  

Komitetas sausio mėnesį svarstydamas Tarybos sprendimo projektą „Dėl Šiaulių miesto 

savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ išklausė Evaldą Danilovą, 

kuris pasisakė dėl Naujojo Medelyno kvartalo ir teritorijų prie Garažų g. ir Jakštaičių g. Šiaulių mieste 

paviršinių nuotekų nuvedimo ir būtinos infrastruktūros įrengimo. Buvo nuspręsta siūlyti 

administracijai, ruošiant Lietuvos žemės savininkų sąjungos Šiaulių skyriui atsakymą į prašymą 

2016-01-18 Nr. G-281 dėl Naujojo Medelyno kvartalo ir teritorijų prie Garažų g. ir Jakštaičių g. 

Šiaulių mieste paviršinių nuotekų nuvedimo ir būtinos infrastruktūros įrengimo, remtis specialistų 

pagalba, įvertinti biudžeto galimybes.   

Vasario mėnesį komitetas svarstė informaciją apie pirkimo objektą – Šiaulių miesto gatvių 

būklės įvertinimas, prioriteto remontui, rekonstrukcijai sąrašo sudarymas ir darbų atlikimo 

technologijų parinkimo paslauga. Būtų atlikti gatvių ar kitų transporto eismui pritaikytų elementų 

būklės tyrimai, pateiktas perspektyvinis miesto gatvių remonto ar rekonstrukcijos prioritetų sąrašas. 

Apsvarsčius informaciją dėl Stumbro gatvės statybos darbų pirkimo, nuspręsta siūlyti Miesto 

infrastruktūros skyriui: preliminariai paskaičiuoti, kiek kainuotų Stumbro gatvės įrengimas ir pateikti 

Administracijos direktoriui pasiūlymą dėl 2016 metų biudžeto perskirstymo. Komiteto nariai buvo 

supažindinti su organizuotu Prisikėlimo aikštės idėjos konkursu. Pristatyti Prisikėlimo aikštės 

architektūrinio konkurso darbai ir jų vertinimai. Taip pat komitetas išsamiai išnagrinėjo Rėkyvos 

progimnazijos pastato renovacijos galimybes. Nuspręsta prašyti Administracijos direktoriaus rudenį 

pateikti Miesto ūkio ir plėtros komitetui bendrą kompleksinį visos Rėkyvos teritorijos vystymo planą, 

atkreipiant dėmesį į Rėkyvos progimnaziją. Išnagrinėjus klausimą dėl nesaugios perėjos prie Šiaulių 

lopšelio-darželio „Ežerėlis“ buvo nuspręsta prašyti Miesto infrastruktūros skyriaus paskaičiuoti lėšų 

poreikį dėl saugaus eismo užtikrinimo ir iškilios greičio mažinimo priemonės įrengimo prie Šiaulių 

lopšelio-darželio „Ežerėlis“. Komiteto nariai, apsvarstę klausimą dėl teritorijų nusausinimo sistemų 

įrengimo Naujojo Medelyno kvartalo teritorijoje, bendru sutarimu pritarė, kad būtų pradėtas vykdyti 

teritorijų nusausinimo sistemų įrengimo Naujojo Medelyno kvartalo teritorijoje pirkimas. 

Komiteto nariai kovo mėnesį apsvarstė ir neprieštaravo sklypo formavimui ir suteikimui 

Šiaulių Liuteronų Evangelikų parapijai prie Tilžės ir Vinkšnos gatvių. Nagrinėjo vaikų žaidimo 

aikštelių ar atskirų vaikų žaidimo aikštelės įrenginių prie daugiabučių gyvenamųjų namų įrengimo, 

dalyvaujant juridiniams asmenims tvarkos aprašą. Apsvarstę susidariusią situaciją dėl vaikų lopšelio-

darželio „Dainelė“ teritorijoje reikalingos lietaus nuotekų surinkimo sistemos nusprendė, siūlyti 

Administracijai ieškoti galimybių perskirstyti biudžetą bei skirti apie 3100 Eur lopšelio-darželio 

„Dainelė“ teritorijoje įrengti lietaus nuotekų surinkimo sistemą, sumontuojant penkis lietaus nuotekų 

surinkimo šulinius. 
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Miesto ūkio ir plėtros komitetas balandžio mėnesį organizavo išvažiuojamąjį komiteto posėdį 

į AB „Šiaulių energija“, kur įmonės vadovai išsamiai supažindino komiteto narius su įmonės istorija, 

šilumos gamybos kaita ir pagrindine veikla – šilumos energijos gamyba, centralizuotai tiekiant ją 

apšildymui ir karšto vandens ruošimui bei elektros energijos gamybai. Komiteto pirmininkas teigė, 

kad Savivaldybės bendrovė „Šiaulių energija“ – viena sėkmingiausiai dirbančių miesto įmonių, kur 

įgyvendinami reikšmingi projektai, o šilumos kaina – mažiausia tarp didžiųjų miestų. Komiteto nariai 

aptarė įmonės strategiją, susipažino su AB „Šiaulių energija“ duomenimis apie šilumos gamybos 

perdavimo ir pardavimo sąnaudas už 2015 metus, jėgainių pagrindinėmis techninėmis 

charakteristikomis, šilumos gamybos kuro struktūra. „Šiaulių energijos“ atstovai pristatė sėkmingai 

įgyvendintus 2001 – 2011 m. investicinius projektus, šilumos ūkio modernizacijos plane numatytas 

priemones, kitas investicijas. 

Gegužės mėnesį komiteto nariai nagrinėjo Tilžės g. 46, Šiauliuose, namo gyventojų pašymą. 

Apsvarstę klausimą dėl šaligatvių remonto, nusprendė siūlyti Miesto infrastruktūros skyriui 

paskaičiuoti, kiek kainuotų sutvarkyti šaligatvius Gegužių gatvės atkarpoje. Taip pat peržiūrėti 

anksčiau parengtą projektą, susijusį su Dainų pėsčiųjų tako sutvarkymu. Išnagrinėję Medelyno 

bendruomenės „Vijolė“ prašymą, nusprendė prašyti Miesto infrastruktūros skyriaus per mėnesį 

išsiaiškinti, kiek kainuotų Bijotės g. lietaus nuotekų infrastruktūros įrengimas, gyventojams sutikus 

pradėti procedūras dėl kelio remonto projekto rengimo su paviršinių nuotekų sutvarkymu. Taip pat 

apsvarstė Švietimo įstaigų remonto ir finansavimo kriterijų parinkimą.  

Komitetas rugsėjo mėnesį aptarė UAB „Busturas“ veiklą ir perspektyvas. Svarstė privalomo 

mokesčio padidėjimą paviršinių nuotekų tvarkytojams už suteiktas paviršinių nuotekų tvarkymo 

paslaugas.  

Spalio mėnesį komiteto nariai, išanalizavę Bačiūnų gatvės saugaus eismo situaciją, nusprendė 

prašyti Administracijos kitą komiteto posėdį pristatyti Bačiūnų gatvės trumpalaikių ir ilgalaikių 

priemonių taikymo planą ir lėšų poreikį. Komiteto nariai rugsėjo ir spalio mėnesį komiteto 

posėdžiuose kartu su UAB „Šiaulių vandenys“ atstovais bei TDL odos vadovais sprendė ir analizavo 

susidariusias taršos problemas Šiaulių miesto centre. Komiteto nariai nusprendė rekomenduoti 

Administracijos direktoriui kreiptis į Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentą dėl patikrinimo 

atlikimo ir galimų pažeidimų nustatymo odos perdirbimo įmonėje TDL odos.  

Miesto ūkio ir plėtros komitetas lapkričio mėnesį svarstė klausimą dėl gatvių valymo žiemos 

metu bei rangovo sutartinius įsipareigojimus. Nuspręsta prašyti Administracijos specialistų 

paskaičiuoti, kiek kainuotų įdiegti daviklius, fiksuojančius gatvės dangos būklę. Taip pat prašyti 

pateikti palyginamąją informaciją ir skaičius apie kainas: kiek kainuoja gatvių valymas, kai tai atlieka 

privatus tiekėjas ir kiek, kai tai atlieka Savivaldybės įmonė. 
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Gruodžio mėnesį komitetas apsvarstęs tarybos sprendimo projektą „Dėl Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl Vietinės rinkliavos už 

komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų“ pakeitimo“ nusprendė siūlyti pagal Vietinės 

rinkliavos mokėtojo prašymą už gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektą, kuriame 

deklaruotas asmuo, turintis 3 ir daugiau nepilnamečių vaikų (deklaruotų tame pačiame objekte), 

pastovioji ir kintamoji dedamoji gali būti skaičiuojama ne daugiau kaip už 2 tokio asmens vaikus. 

Toks prašymas galioja ne ilgiau kaip vienerius metus. Šios lengvatos kompensuojamos iš 

savivaldybės biudžeto tik tuo atveju, jeigu joms kompensuoti nepakanka surinktų einamųjų metų 

vietinės rinkliavos lėšų. 

 Komiteto nariai išsamiai nagrinėjo ir išsakė savo nuomonę dėl Tarybos sprendimo 

projektų:  

 Dėl Šiaulių miesto bazinės žemės sklypo vertės pataisos koeficiento sklypo padėčiai įvertinti 

kompleksiniu urbanistiniu ekologiniu požiūriu (KEU) apskaičiavimo ir miesto teritorijos 

zonavimo kompleksiniu, urbanistiniu požiūriu schemos patvirtinimo.  

 Dėl Šiaulių miesto demonstracinio kvartalo – Dubijos, P. Višinskio, Vytauto gatvių ir 

Draugystės prospekto, apimančio abiejų jo pusių daugiabučius gyvenamuosius namus, – 

energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo.  

 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Šiaulių 

mieste“.  

 Dėl pritarimo pasirašyti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės 

„Agroconsult LT“ investicijų sutartį. 

 Dėl Šiaulių laisvosios ekonominės zonos elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros 

tinklų.  

 Dėl pritarimo Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos projektui.  

 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės energijos) 

panaudojimas Šiaulių Jovaro progimnazijoje“. 

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

ir plėtros 2016 metų programos, finansuojamos iš kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, 

objektų sąrašo patvirtinimo. 

 Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) 

maksimalių tarifų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-304 „Dėl 

Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo 

programos patvirtinimo“ pakeitimo.  

 Dėl pritarimo pasirašyti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Dirita“ 
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investicijų sutartį.  

 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Aplinkos oro kokybės gerinimas Šiaulių mieste“.  

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

projektui. 

 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas 

visuomeninės paskirties pastatuose“. 

 Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių mieste 

kainų nustatymo. 

 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Prisikėlimo aikštės ir jos prieigų rekonstrukcija“.  

 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Pakruojo gatvės rekonstrukcija“.  

 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Saulės laikrodžio aikštės kapitalinis remontas“.  

 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo 

infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“.  

 Dėl elektros galios skyrimo. 

 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 

 

Komiteto pirmininkas –  Gintaras Karalevičius  

Komiteto pirmininko pavaduotoja – Irina Barabanova  

 

2016 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimu Nr. T-414 komiteto sudėtis yra tokia: 

Irina Barabanova, Gintaras Karalevičius, Regina Kvedarienė, Danguolė Martinkienė, Pranas Nainys, 

Gedeminas Vyšniauskas.  

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

socialinės paramos. 

Tiek 2015-aisiais, tiek 2016-aisiais metais įvyko 23 komiteto posėdžiai. Komitetas apsvarstė 

263 Tarybos sprendimo projektus (2014 metais 217 projektus), iš jų: pritarė arba nusprendė 

apsispręsti Tarybos posėdžių salėje 256 Tarybos sprendimo projektams, nepritarė – 7.  

Komitetas pasvarstė ir pateikė 8 rekomendacijas Administracijos direktoriui ir 

Administracijos padaliniams. 

1. Dėl kineziterapeuto skyrimo. 

2. Dėl SĮ „Šiaulių oro uostas“ direktoriaus programos pristatymo. 
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3. Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo. 

4. Dėl VšĮ „Respublikinės Šiaulių ligoninės“ projektų. 

5. Dėl išblaivinimo įstaigos tikslingumo. 

6. Dėl Žydų bendruomenės prašymo. 

7. Dėl rengenodiagnostikos paslaugų teikimo. 

8. Dėl plaukimo mokyklos „Delfinas“ vidaus audito ataskaitos. 

 

2016 metais komitetas, spręsdamas miesto bendruomenės sveikatos priežiūros ir socialines 

problemas, apsvarstė tokius svarbesnius klausimus: 

1. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Integrali pagalba į namus Šiaulių mieste“.  

2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo.  

3. Dėl trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo maksimalaus dydžio. 

4. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Aplinkos oro kokybės gerinimas Šiaulių mieste“. 

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

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

priežiūros paslaugos kainos nustatymo. 

7. Dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo funkcijos perėmimo iš Šiaulių rajono 

savivaldybės. 

8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų veiklos kiekybinių ir 

kokybinių rodiklių vertinimo komisijos sudarymo. 

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

skyriaus paslaugų kainų patvirtinimo. 

10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos 

kintamosios dalies nustatymo. 

11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokamų kainų sąrašo 

patvirtinimo. 

12. Dėl Vienkartinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

13. Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo. 

Komitetas išklausė ir pritarė visoms Sveikatos priežiūros įstaigų ataskaitoms.  

 

2.4. Švietimo, kultūros ir sporto komiteto veikla 

Komiteto pirmininkas –  Artūras Kulikauskas  

Komiteto pirmininko pavaduotoja – Goda Gargasaitė  
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Komitetą iki 2016 m. gruodžio 1 d. sudarė 10 (dešimt) narių: 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. 

2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-414 pasikeitė komiteto sudėtis. Komitetą sudarė 10 

(dešimt) narių: Vladas Artūras Balsys, Gediminas Beržinis Beržinskas, Goda Gargasaitė (pirmininko 

pavaduotoja), Angelė Kavaliauskienė, Artūras Kulikauskas (pirmininkas), Aurimas Lankas, Juozas 

Pabrėža, Jolanta Žakarienė, Zina Žuklijienė, Aurimas Žvinys.  

Per 2016 metus įvyko 27 komiteto posėdžiai, apsvarstyti 297 klausimai. Komitetas 

išnagrinėjo 272 Tarybos sprendimų projektus; iš jų aštuoniems nepritarta bei 25 klausimus aktualius 

švietimo, kultūros ir sporto srityje. Nepritarė 8 Tarybos sprendimo projektams. Pateikė 8 siūlymus ir 

1 paklausimą Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, 1 siūlymą Tarybai dėl Tarybos sprendimo 

projektų įtraukimo į Tarybos posėdžio darbotvarkę. Organizavo 2 išvažiuojamuosius posėdžius.  

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas sausio mėnesį organizavo išplėstinį posėdį, kuriame 

buvo išklausytos Šiaulių miesto gimnazijų direktorių 2015 metų veiklos ataskaitos. Komiteto nariai 

po diskusijos dėl švietimo įstaigų vadovų atsiskaitymo būdų ir formų nusprendė siūlyti 

Administracijai organizuoti 2016 m. vasario 2 d. 15 val. suinteresuotų asmenų (Švietimo, kultūros ir 

sporto komiteto narių, Administracijos atstovų, ugdymo įstaigų vadovų atstovų) bendrą diskusiją dėl 

įstaigų vadovų metinių veiklos atsiskaitymo būdų ir formų. Taip pat komitetas apsvarstęs Edvardo 

Kuviko, NVO tarybos nario pateiktą prašymą dėl 2016 metų nevyriausybinių organizacijų 

finansavimo nusprendė siūlyti Administracijai numatyti 2016 metų Šiaulių miesto savivaldybės 

biudžete 9600 eurų nevyriausybinių organizacijų projektams iš dalies finansuoti.  

Kovo mėnesį komitetas apsvarstęs klausimą „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 

m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl ugdymo lėšų neformaliajam švietimui dydžių 

nustatymo“ pakeitimo“ nusprendė siūlyti Švietimo skyriui išanalizuoti situaciją, o papildytą 

sprendimo projektą teikti svarstyti į kitą Tarybos posėdį (balandžio mėnesio). Taip pat komitetas 

nagrinėjo Šiaulių plaukimo mokyklos „Delfinas“ raštą dėl veteranams teikiamų paslaugų įkainio. 

Komiteto nariai siūlė Kūno kultūros ir sporto skyriui bendradarbiauti su Šiaulių plaukimo mokyklos 

,,Delfinas“ direktoriumi ir parengti tvarką, kurioje būtų apibrėžtos ne tik sąvokos, kas yra veteranas, 

bet ir aptartos baseino naudojimosi sąlygos.   

 Komitetas balandžio mėnesį domėjosi viešosios įstaigos Šiaulių universiteto gimnazijos 

perspektyvomis ir teisiniu statusu.  

 Komitetas gegužės mėnesį organizavo du išvažiuojamuosius posėdžius. 

išvažiuojamasis komiteto posėdis vyko Šiaulių teniso mokykloje. Komiteto nariams buvo pristatyta 

Teniso mokyklos veikla, Neformaliojo švietimo ir kitų mokamų paslaugų elektroninės apskaitos 
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Šiaulių miesto savivaldybėje projektas, Šiaulių miesto sporto situacija ir perspektyva bei Lietuvos 

olimpinės dienos programa Šiauliuose. Komiteto nariai domėjosi situacija dėl kultūros įstaigų 

įsijungimo į bendrą neformaliojo švietimo įstaigų lankomumo sistemą. 2016 m. gegužės 23 d. 

išvažiuojamasis komiteto posėdis vyko Šiaulių Lieporių gimnazijoje. Komiteto nariai svarstė 

mokyklų vadovų asociacijos (LMVA) veiklos aspektus. Aptarė tokius klausimus: dėl švietimo 

politikos savivaldybės lygmeniu įgyvendinimo bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, dėl 

savivaldybės projektų ugdymo aplinkai modernizuoti, dėl projekto Šiauliuose įgyvendinimo 

„Edukacinės erdvės, kuriančią asmenybę formuojanti aplinka“. Taip pat aptarė švietimo politikos 

savivaldybės lygmeniu įgyvendinimą bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. Nuspręsta siūlyti 

Merui sudaryti iš mokyklų vadovų asociacijos narių, Administracijos specialistų ir komiteto 

deleguotų narių darbo grupę, kad iki lapkričio 1 d. išanalizuotų ir parengtų ugdymo įstaigų vadovų 

ataskaitos formą ir skatinimo tvarką. Siūlyti pavesti darbo grupės koordinavimą mero pavaduotojui 

Stasiui Tumėnui. 

Rugsėjo mėnesį komitetas nagrinėjo Šiaulių apskrities futbolo federacijos kreipimąsi į 

Tarybos narius, Merą ir Administracijos direktorių su futbolo bendruomene, mėgėjiškų futbolo klubų 

ir veteranų prašymus rasti galimybę, nustatyti mažesnį nuomos įkainį futbolo aikštynams, kuriuos 

eksploatuoja ir prižiūri Šiaulių futbolo akademija. Prašyme buvo akcentuota, kad šiuo metu futbolo 

veteranams nėra vietos kur vykdyti varžybas, tenka važiuoti į kitus apskrities miestus. Komitetas 

nusprendė siūlyti Administracijai papildyti ir parengti Tarybos sprendimo projektą dėl lengvatinių 

tarifų suteikimo Šiaulių futbolo veteranams ir mėgėjams. Prašyti parengtą Tarybos sprendimo 

projektą pristatyti komitetui bei teikti jį tvirtinti artimiausiam Tarybos posėdžiui. 

Komitetas 2016 m. spalio 5 d. paruošė ir išsiuntė Šiaulių miesto savivaldybės administracijai 

kreipimąsi „Dėl situacijos Šiaulių miesto sporto mokyklose“. Buvo prašyta informuoti: 

 1. Ar buvo ir kokių priemonių imtasi, kad BĮ „Šiaulių futbolo akademija“ nurodyti teisės 

aktų pažeidimai ir kiti neatitikimai nesikartotų kitose įstaigose; 

 2. Ar (ir kaip) buvo kontroliuojama, kad įstaigos vadovai, gavę vidaus audito ataskaitą 

ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų imtųsi priemonių dėl vidaus audito rekomendacijų 

įgyvendinimo (kuravimo taisyklių 8.4 p.);  

 3. Ar ir kaip buvo analizuojama ir derinama sporto mokymo įstaigų veikla, etatai ir kiti 

rodikliai, biudžeto ir specialiųjų programų sąmatos, analizuojamas šių lėšų panaudojimas, įvertinant 

tikslingumą ir teisingumą (kuravimo taisyklių 18.1.7 p. , Kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 

pareigybės aprašymo 7.2.8 p.), kuruojama įstaigų sporto veikla (skyriaus nuostatų 7.11 p.). Jei vidaus 

audito ataskaitoje nurodyta:  

 3.1. sporto mokykla „Dubysa“ į varžybas ir čempionatus neteisėtai siuntė ir Šiaulių 

sporto gimnazijos auklėtinius (o gal auklėtiniai dubliuojami ir tarifikuojami abiejose mokyklose); 
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 3.2. BĮ „Šiaulių futbolo akademija“ ir sporto mokykla „Dubysa“  netinkamai 

apskaitydavo surinktas lėšas, neužtikrino jų surinkimo kontrolės; 

 3.3. sporto mokykla „Dubysa“ neturėdama savininko sutikimo sudarė automobilio 

veiklos sutartį ir tam naudojo lėšas; 

 3.4. sporto mokykla „Dubysa“ neefektyviai naudojo lėšas bokso salės nuomai (nors 

Kūno kultūros ir sporto skyrius, vykdydamas nuostatų 7.17 p. nustato savivaldybės sporto įstaigų, 

trenerių savaitinius darbo krūvius, tvirtina sporto mokymo grupių ir moksleivių skaičiaus struktūras, 

įvertinant trenerių darbą ir mokomųjų grupių stabilumą). 

 4. Kūno kultūros ir sporto skyriaus nuostatų 7.13 p. nurodyta, kad skyrius atlieka kūno 

kultūros ir sporto analizę bei analizuoja Kūno kultūros ir sporto bei Sporto klubų žaidimų komandų 

plėtros programų, projektų veiklos ataskaitas; 7.12 p. – koordinuoja miesto kūno kultūros ir sporto 

įstaigų, klubų asociacijų veiklą, tvirtina jų programas. Ar atliekant šias funkcijas buvo domėtasi 

(žinoma), kokiose sporto bazėse šie klubai vykdo veiklą, treniruojasi? Ar Kūno kultūros ir sporto 

skyriaus vedėjas nežinojo, kad naudojamasi savivaldybei priklausančių sporto mokyklų aikštelėmis 

ar patalpomis? Ar (kada ir kur) šie klausimai buvo aptarti su sporto mokyklų vadovais? 

 Didžiąją veiklos dalį komitetas skyrė Tarybos sprendimų projektams švietimo, kultūros 

ir sporto klausimams nagrinėti: 

 Dėl Mokinio krepšelio lėšų formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti 

paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.  

 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo. 

 Dėl pritarimo Šiaulių miesto savivaldybės ir Lietuvos mokslų akademijos bendradarbiavimo 

sutarčiai. 

 Dėl Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo 

patvirtinimo. 

 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Lopšelio-darželio „Kregždutė“ modernizavimas“. 

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

atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės įstaigose teikiamą neformalųjį vaikų švietimą 

dydžio nustatymo“ pakeitimo.  

 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-13 „Dėl Šiaulių 

miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo. 

 Dėl lėšų skyrimo viešajai įstaigai Šiaulių Jėzuitų mokyklai.  

 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-272 „Dėl 

mokamų paslaugų įkainių“ pakeitimo.  
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 Dėl Šiaulių lopšelių-darželių ir Šiaulių Petro Avižonio regos centro nuostatų patvirtinimo. 

 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-59 „Dėl 

priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio pagal 

vykdomas ugdymo programas nustatymo bendrojo ugdymo mokyklose 2016–2017 mokslo 

metais“ pakeitimo.  

 Dėl pritarimo Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių universiteto bendradarbiavimo kuriant 

gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos 

atviros prieigos centrą Šiaulių regione sutarčiai. 

 Dėl vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, 

vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo 

patvirtinimo.  

 Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus atleidimo.  

 Dėl Šiaulių Zoknių progimnazijos direktoriaus atleidimo. 

 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl 2016 

metais Šiaulių miesto savivaldybei skirtų 6 procentų mokinio krepšelio lėšų mokymo 

reikmėms tenkinti paskirstymo“ pakeitimo. 

 Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktoriaus skyrimo. 

 Dėl priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 

patvirtinimo.  

 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 

metų bendrojo plano patvirtinimo.  

 Dėl Šiaulių lopšelių-darželių nuostatų patvirtinimo.  

 Dėl Šiaulių logopedinės ir „Ringuvos“ specialiosios mokyklų nuostatų patvirtinimo. 

 Dėl lėšų skyrimo viešajai įstaigai Šiaulių universiteto gimnazija.  

 Dėl Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.  

 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017 

metų veiksmų plano ir koordinatoriaus patvirtinimo.  

 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos 

aprašo patvirtinimo. 

Komiteto nariai dalyvavo įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje. Komitetas dirbo sutelktai 

ir kompetentingai, visi jo nariai aktyviai dalyvavo problemų svarstymuose, išreiškė savo nuomonę ir 

teikė pasiūlymus.  
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2.5. Kontrolės komiteto veikla 

  

Komiteto pirmininkas – Andrius Šedžius 

Komiteto pirmininko pavaduotojas – Gintautas Lukošaitis 

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 2016 metus įvyko 13 komiteto posėdžių, apsvarstyti 22 klausimai. Savivaldybės kontrolės 

ir audito tarnybai bei Administracijai dėl informacijos, dokumentų pateikimo pateikė: 3 prašymus, 

vieną siūlymą ir pavedimą, 4 rekomendacijas.  

            Kontrolės komitetas svarstė tokius klausimus:  

 Dėl Savivaldybės įmonės Šiaulių oro uostas finansinės būklės. 

 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės kontrolieriaus Arvydo Ušecko valstybės tarnybos pratęsimo.  

 Dėl AB „Šiaulių energija“ 2015 metų finansinės veiklos ataskaitos. 

 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo. 

 Dėl Aukštabalio multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo sutarties ir 

jos vykdymo priežiūros. 

 Dėl Šiaulių futbolo akademijos 2015 metų veiklos ir finansinės ataskaitos. 

 Dėl UAB „Busturas“ 2015 metų veiklos ir finansinės ataskaitos.  

 Dėl Kontrolės komiteto veiklos programos. 

 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos ataskaitos. 

 Dėl Centralizuoto vidaus audito skyriaus atliekamo vidaus audito, susijusio su Šiaulių futbolo 

akademijos veikla. 

 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinio 

(teisėtumo) audito ataskaitos. 

 Dėl audito metu nustatytų klaidų, pažeidimų bei neatitikimų Socialinių paslaugų centre. 

 Dėl koncesijos sutarties.  

 Dėl atliktos Šiaulių sporto mokyklos „Dubysa“ veiklos ir vidaus kontrolės veikimo vertinimo 

vidaus audito ataskaitos.  

 Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų III - ketvirčio veiklos ataskaitos 

svarstymo.  

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

pasiūlymų dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo teikimas.  

 Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos planui vykdyti 

reikalingų asignavimų įvertinimo ir išvados teikimas Savivaldybės tarybai.  
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 Dėl socialinio būsto skyrimo tvarkos. 

 

 Kontrolės komitetas sausio mėnesį svarstė klausimą „Dėl Savivaldybės įmonės Šiaulių 

oro uostas finansinės būklės“. Komiteto nariai apžvelgė įmonės padėtį, prašė pateikti bendrą 

informaciją su visais įsiskolinimais (bendras sąnaudas, bendras pajamas, visas skolas ir bendrą 

galutinę situaciją),  

analizavo ir diskutavo dėl pateiktų įmonės paskaičiavimų. Komitetas nusprendė siūlyti 

Administracijos direktoriui inicijuoti, kad būtų atliktas Savivaldybės įmonės Šiaulių oro uostas 2015 

metų nepriklausomas finansinis ir veiklos auditas. Taip pat apsvarstė klausimus, susijusius su Šiaulių 

miesto savivaldybės kontrolieriaus Arvydo Ušecko valstybės tarnybos pratęsimu ir AB „Šiaulių 

energija“ 2015 metų finansinėmis veiklos ataskaitomis. 

 Sausio 26 dieną komitetas apsvarstė ir nepritarė Tarybos sprendimo projektui „Dėl 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“.  

Komiteto metu buvo aptarti klausimai susiję su Aukštabalio multifunkcinio komplekso 

eksploatavimo koncesijos suteikimo sutartimi ir jos vykdymo priežiūra. Buvo pasiūlyta pirmiausia 

sulaukti informacijos iš Administracijos direktoriaus dėl Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir 

audito tarnybos pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo, o susipažinus su informacija dėl 

rekomendacijų įgyvendinimo, kreiptis į Administracijos direktorių su prašymu pateikti veiksmų planą 

dėl turto paieškos, sutarties pakeitimo bei jos vykdymo bei trūkstamų lėšų išieškojimo. 

 Kontrolės komitetas vasario mėnesį nagrinėjo Šiaulių futbolo akademijos 2015 metų 

veiklos ir finansines ataskaitas. Komiteto nariai, pasidomėję bendradarbiavimo sutarčių pasirašymo 

sąlygomis, Šiaulių futbolo akademijos sporto infrastruktūros disponavimo ir administravimo tvarka, 

nusprendė prašyti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pateikti išvadas dėl Šiaulių futbolo 

akademijos 2015 metų veiklos ir finansines ataskaitos. Taip pat prašyti Šiaulių futbolo akademijos 

vadovo ir Kūno kultūros ir sporto skyriaus pateikti: 

a) bendradarbiavimo sutartį su VšĮ Šiaulių futbolo klubu; 

b) informaciją, kas yra VšĮ Šiaulių futbolo klubo dalininkai; 

c) detalią informaciją apie Šiaulių futbolo akademijos 2015 metais gautas pajamas; 

d) detalią informaciją apie Šiaulių futbolo akademijos 2015 metais patirtas išlaidas: ugdymui, ūkinei 

veiklai, investicijoms;   

e) informaciją apie Šiaulių futbolo akademijos darbuotojų gaunamą darbo užmokestį.  

 Vasario 24 dieną komitetas svarstė UAB „Busturas“ 2015 metų veiklos ir finansines 

ataskaitas. Komiteto nariai diskutavo dėl elektroninio bilieto galutinio įdiegimo ir jo administravimo 

kainų. Nusprendė rekomenduoti Administracijos direktoriui kreiptis į UAB „Busturas“ administraciją 
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su prašymu pateikti pasiūlymus dėl galimybės įdiegti buhalterinę programą su įkainiais bei įdiegimo 

terminais, taip pat apsvarstyti galimybę dėl vienos nuotolinės darbo vietos įkūrimo.  

Komiteto pirmininkas prašė Administracijos direktoriaus pateikti informaciją apie Šiaulių 

miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą dėl 

Aukštabalio multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo sutarties ir jos vykdymo 

priežiūros.  

Administracijos direktorius informavo komiteto narius apie pateiktą Administracijos 

atsakymą į gautą Kontrolės komiteto siūlymą dėl Savivaldybės įmonės Šiaulių oro uosto 2015 metų 

nepriklausomo finansinio ir veiklos audito atlikimo.  

 Kovo mėnesį Komitetas kartu su teisininkais aptarė Kontrolės komiteto veiklą. 

Komiteto metu buvo akcentuota, kad Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas yra 

pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis Kontrolės komiteto veiklą, išvardintas baigtinis funkcijų 

sąrašas. Svarstyta Šiaulių miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos 

ataskaita. Komiteto nariai aptarę įgyvendinamą Elektros įrenginių prijungimo ir rekonstrukcijos 

projektą, nusprendė prašyti Administracijos direktoriaus raštu kreiptis į AB „ESO“, kad jie pateiktų 

informaciją, kokią sumą lėšų Savivaldybė turės sumokėti už Šiaulių LEZ teritorijoje statomą Zoknių 

transformatorinę pastotę.  

 Kontrolės komitetas susipažinęs su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

Centralizuoto vidaus audito skyriaus atlikta ir pristatyta Šiaulių futbolo akademijos veiklos ir vidaus 

audito ataskaita, nusprendė rekomenduoti Savivaldybės administracijai kreiptis į Finansinių 

nusikaltimų tyrimų tarnybą ar Šiaulių apygardos prokuratūrą dėl Šiaulių futbolo akademijos veiklos 

ir vidaus audito ataskaitoje nustatytų pažeidimų. 

 Kontrolės komitetas rugsėjo mėnesį svarstė Šiaulių miesto savivaldybės 2015 metų 

konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinio (teisėtumo) audito ataskaitas. Taip pat audito metu 

nustatytas klaidas, pažeidimus, neatitikimus Socialinių paslaugų centre bei atliktą Šiaulių sporto 

mokyklos „Dubysa“ veiklos ir vidaus kontrolės veikimo vertinimo vidaus audito ataskaitą. 

Lapkričio mėnesį komitetas apsvarstė ir pritarė Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 

metų III - ketvirčio veiklos ataskaitai ir pavedė Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti 

analizę ir peržiūrėti biudžetinių lėšų panaudojimo pagrįstumą. T. y., ar viešajai įstaigai „Vilniaus 

verslo konsultavimo centras“ lėšos buvo sumokėtos pagrįstai. Rekomendavo Savivaldybės kontrolės 

ir audito tarnybai dėl Savivaldybės lėšų panaudojimo skaidrumo užtikrinimo pasitelkti 

bendradarbiavimą su valstybinėmis institucijomis. Komitetas, svarstydamas Savivaldybės kontrolės 

ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą, susipažino su pateikta Šiaulių miesto savivaldybės 

kontrolės ir audito tarnybos 2016 m atlikto strateginio tyrimo ataskaita. Komitetas pritarė, kad 
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planuojant 2017 m. biudžeto pajamas, Administracijai reikėtų atkreipti dėmesį į galimą kitų veiksnių 

įtaką:  

1. Seimui priėmus Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengto Savivaldybių biudžetų 

pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 3 straipsnio, trečiojo skirsnio ir 10, 12 straipsnių 

pakeitimo įstatymo projektą (2016-10-17 Nr. XIIP-4791), įsigalios esminės naujovės – savivaldybių 

pajamų išlyginimas bus atliekamas ne pagal faktinius, o pagal prognozuojamus duomenis, 

savivaldybėms priklausančios gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) įplaukos (išskyrus 

pajamas už verslo liudijimus) pateks į VMI surenkamąją sąskaitą, iš kurios lėšos savivaldybei bus 

pervedamos pagal apskaičiuotą konkrečios savivaldybės dalį „bendrame katile“, pritaikius GPM 

pajamų išlyginimo ir išlaidų struktūrų skirtumo išlyginimo mechanizmus. Šio pakeitimo padariniai: 

• visos savivaldybės vienodu procentu arba negaus prognozuotų pajamų iš GPM, arba 

gaus viršplanines GPM pajamas; 

• gali nukentėti savivaldybių motyvacija skatinti ūkinę veiklą, siekiant metų eigoje gauti 

daugiau viršplaninių pajamų. 

2. Seimui priėmus Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengto Lietuvos 

Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo 

projektą (2016-10-17 Nr. XIIIP-4794), ženkliai pasikeistų GPM įtakojantys rodikliai: 

• neapmokestinamasis pajamų dydis nuo 200 Eur padidės (55%) ir sieks 310 Eur; 

• papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis (taikomas už kiekvieną auginamą vaiką 

nuolatiniams Lietuvos gyventojams (tėvams arba įtėviams), auginantiems vaikus (įvaikius) iki 18 

metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas grupinio 

mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi 

forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais) nuo 120 Eur padidės 80 Eur 

(arba 66.7%) ir sieks 200 Eur. Jau vien dėl pirmojo rodiklio augimo (2017 m. lyginant su 2016 m.) 

darbuotojo, kurio darbo užmokestis lygus minimaliai mėnesinei algai, metinis GPM sumažės 180,18 

Eur (306,18 - 126,0 Eur) (arba 58,8%). Kadangi didelės dalies Šiaulių miesto įmonių darbuotojų 

atlyginimas prilygsta minimaliai mėnesinei algai, todėl tikėtina, kad sumažės ir į Šiaulių miesto 

savivaldybės biudžetą pervedama GPM suma. Kyla rizika, kad biudžeto pajamų iš GPM surinkimo 

plano nevykdymo atveju bus nepagrįstai padidinti lūkesčiai didesniam biudžeto programų 

finansavimui per kitus biudžetinius laikotarpius. 

Komitetas rekomendavo Savivaldybės administracijos direktoriui: 

1. Rengiant 2017 m. savivaldybės biudžeto projektą, įvertinti Lietuvos Respublikos 

Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 3 straipsnio, trečiojo 

skirsnio ir 10, 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (2016-10-17 Nr. XIIP-4791) ir Lietuvos 
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Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo 

projekto (2016-10-17 Nr. XIIIP-4794) nuostatas. 

2. Teikti Savivaldybės tarybos komitetams svarstyti pasiūlymą numatyti 2017 m. savivaldybės 

biudžeto išlaidų projekte ne mažesnį kaip 2 proc. nepaskirstytą rezervą, jo sudarymo ir panaudojimo 

principus, numatant Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006-03-30 sprendimu Nr. T-67 (2016-03-

31 sprendimo Nr. T-133 redakcija) patvirtintame Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto asignavimų 

administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos apraše. 

3. Esant sėkmingam 2017 m. pajamų iš GPM plano vykdymui, spręsti dėl rezervo paskirstymo 

ne anksčiau kaip 2017 m. II pusmetį. 

Komitetas dirbo principingai ir atsakingai, visi komiteto nariai aktyviai dalyvavo 

svarstymuose, reiškė savo nuomonę ir teikė pasiūlymus.                                                                                           

 

3.KOMISIJŲ IR TARYBŲ VEIKLA 

3.1. Etikos komisija 

 2016 metais įvyko 10 Etikos komisijos posėdžių, kurių metu buvo svarstyti 

Savivaldybės tarybos narių posėdžių lankomumo klausimai, pareiškėjų raštiški pareiškimai dėl 

savivaldybės politikų galimo elgesio pažeidimų, kiti komisijos veiklos darbiniai klausimai. 

 Buvo vykdytas  1 tyrimas pagal Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2016-08-04 

raštą Nr. S-10929-(1.5) „Dėl pavedimo atlikti tyrimą dėl Artūro Visocko elgesio“, kuriuo pavesta 

atlikti tyrimą ir jo metu nustatyti, ar Šiaulių miesto savivaldybės meras Artūras Visockas pažeidė 

(nepažeidė) Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 

1 ir 6 punktų reikalavimus, įpareigojančius nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines 

pareigas bei nesinaudoti ir neleisti naudotis jokiu valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne 

tarnybinei veiklai, pagal „Šiaulių krašto publikacijose „Prizas – pietūs su meru“ ir „Kas pravalgo 

šiauliečių pinigus“ nurodytą informaciją, jog kavinėje „Arkos“ pietaujantys su meru dažnai matomi 

ne tik oficialūs asmenys, bet ir kiti (ne oficialūs) asmenys ir Artūro Visocko sutuoktinė, bei pagal 

straipsniuose nurodytą informaciją, jog žurnalistams aiškinantis biudžeto lėšomis apmokamų pietų 

svečius, atsirado neatitikimų, o oficialūs asmenys, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

apskaitos dokumentuose užfiksuoti kaip pietavę su meru, tai neigia. 

 2016 metais Etikos Komisija priėmė 1 sprendimą: 

 - 2016 m. rugsėjo 28 d. sprendimą Nr. VT-55 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero 

Artūro Visocko“, kuriuo komisija nusprendė pripažinti, kad Šiaulių miesto savivaldybės meras 

Artūras Visockas nepažeidė LR Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 

3 straipsnio 1 dalies 1 ir 6 punktų reikalavimų. 
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 2016 metais Etikos komisijos priimtas sprendimas yra paskelbtas Šiaulių miesto 

savivaldybės interneto svetainėje (http://edem.siauliai.lt/lit/iauliu-miesto-savivaldybes-tarybos-

etikos-komisija/479).  

3.2. Antikorupcinė komisija 

Laikotarpyje nuo  2016-01-01 iki 2016-12-31 įvyko trys  Antikorupcijos komisijos  

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

metų ir  priemonių plano 2016-2018 m. koregavimo bei kiti aktualus  klausimai.   

Kaip ir kiekvienais metais III-čiame ketvirtyje atliktas  korupcijos tikimybės 

pasireiškimas. Analizuotas korupcijos tikimybės pasireiškimas Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos  Sporto  skyriuje  vykdant kontroles funkcijas  per laikotarpį nuo 2015 metų III 

ketvirčio iki 2016 metų III ketvirčio imtinai. Korupcijos tikimybės analizė atlikta vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų metodika.  

2016 m.  gegužės 20 dieną vyko Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Šiaulių miesto savivaldybėje 

rengtas seminaras-diskusija „Antikorupcijos komisijos: veikla ir problemos“. 

Pranešimus skaitė Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas 

Vitalijus Gailius, STT Korupcijos prevencijos valdybos Antikorupcinio vertinimo skyriaus 

viršininkas Audrius Bereišis, STT Korupcijos prevencijos valdybos Korupcijos rizikos skyriaus 

viršininkas Vidmantas Mečkauskas, STT Šiaulių valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio 

viršininkė Rita Šikšnienė. Seminare-diskusijoje savo patirtimi taip pat dalijosi visų Šiaulių regiono 

savivaldybių antikorupcijos komisijų pirmininkai ir komisijos nariai. 

2016 m.  gruodžio  9 d. Vykdant švietėjišką veiklą korupcijos nepakantumui, kartu su  

Šiaulių miesto moksleiviais   Šiaulių miesto savivaldybėje buvo suorganizuotas renginys  

Antikorupcijos dienai  paminėti, kuriame dalyvavo  savivaldybės atstovai ir  antikorupcijos komisijos 

nariai. Šioje akcijoje  kuri vyko  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžiu  salėje  dalyvavo 

komandos iš Simono Daukanto, Didždvario, Juliaus Janonio, „Saulėtekio“,  Stasio Šalkauskio  ir 

kitų  gimnazijų.  Į akciją susirinkusį jaunimą pasveikino miesto vicemeras  Domas Griškevičius, apie 

korupcijos paplitimo mastus ir šio reiškinio neigiamą reikšmę valstybei bei jos piliečiams kalbėjo 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys, Antikorupcijos komisijos narys Gediminas 

Beržinis Beržinskas , o LR STT Šiaulių valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė Rita 

Šikšnienė supažindino su korupcijos ištakomis, papasakojo apie jau istorijoje likusias bei šių laikų 

priemones kovai su korupcija.  

Per aukščiau nurodytą laikotarpį  skundų  dėl  korupcinio pobūdžio veikų gauta nebuvo. 
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3.3. Administracinė komisija prie Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

Administracinė komisija prie Šiaulių miesto savivaldybės tarybos (toliau – 

Administracinė komisija) - kolegialus organas, nagrinėjantis Lietuvos Respublikos 

administracinių teisės pažeidimų kodekso  jos kompetencijai priskirtas administracinių teisės 

pažeidimų bylas. 2016 m. įvyko 17 Administracinės komisijos prie Šiaulių miesto savivaldybės 

tarybos (toliau – Administracinė komisija)  posėdžių. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e.paslaugų poskyrio vedėjas vykdė Administracinės 

komisijos atsakingojo sekretoriaus funkciją ir buvo atsakingas už komisijos darbo organizavimą.  

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).  

2016 m. išnagrinėta 141 administracinių teisės pažeidimų  byla ir paskirtos 115 

administracinių nuobaudų: 4 įspėjimai ir 111 piniginių baudų, kurių suma sudarė 4384 Eur. 6 

administracinio teisės pažeidimo bylos nutrauktos nustačius aplinkybes, dėl kurių administracinio 

teisės pažeidimo bylos teisena negalima. 18 administracinio teisės pažeidimo bylų  teisena 

nutraukta, pasibaigus  administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimui numatytiems 

terminams, 2 bylos motyvuotai grąžintos įgaliotam organui (pareigūnui) papildomam tyrimui. 

  

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  - 14 bylų; 

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

vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo 

tvarkos pažeidimas – 108 bylos; 

 pagal 142 str. Važiavimas  be  bilieto  arba   važiavimas įsigijus  važiavimo bilietą su 

nuolaida,   tačiau nepateikus  reikiamų  dokumentų,   patvirtinančių teisę į transporto 
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lengvatas, arba tokių keleivių ar  neapmokėto bagažo vežimas keleivinėmis  kelių 

transporto priemonėmis, arba atsisakymas sumokėti už važiavimą taksi  -  1 byla; 

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

– 6 bylos; 

 pagal 167 str. Prekybos viešosiose vietose taisyklių pažeidimas – 4 bylos; 

 pagal 188 str. Savavaldžiavimas  - 8 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 5 

skundai dėl Administracinės komisijos nutarimų: 3 nutarimai administracinio teisės pažeidimo 

bylose palikti nepakeisti ir skundai nepatenkinti, 1 nutarimas pakeistas, paskiriant mažesnę nei 

kodekso numatytą nuobaudą, 1 nutarimas panaikintas ir administracinio teisės pažeidimo byla 

nutraukta.   

3.4. Šiaulių miesto savivaldybės trišalė taryba 

2016-01-25 

 

1. SVARSTYTA. Pirmininkavimo Trišalėje taryboje teisių perdavimas. 

     Pranešėjas – Artūras Visockas, Trišalės tarybos pirmininkas. 

     NUTARTA. Vadovaujantis 2008 m. lapkričio 20 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

sprendimu Nr. T-367 patvirtintų Trišalės tarybos nuostatų 9 punktu, Trišalės tarybos 

pirmininkavimo teisės 2016 m. perduodamos profesinėms sąjungoms. 

2. SVARSTYTA.  Šiaulių miesto Trišalės tarybos nuostatų pakeitimas. 

Pranešėjas – Artūras Visockas, Trišalės tarybos pirmininkas. 

NUTARTA. Bendru sutarimu Trišalės tarybos nuostatų pakeitimą svarstyti po mėnesio. 

3. SVARSTYTA. Kiti klausimai. Trišalės tarybos nariai pasiūlė kitą Trišalės tarybos posėdį 

organizuoti 2016 m. kovo 1 d. 16.30 val. 

Šiam pasiūlymui pritarta. 

 

2016-03-01 

Profesinių sąjungų atstovai informavo, kad Trišalės tarybos pirmininke išrinkta Rasa Jasmontienė. 

1.SVARSTYTA.  Šiaulių miesto Trišalės tarybos nuostatų keitimas. 

Klausimą pristatė Rasa Jasmontienė, Trišalės tarybos pirmininkė. 

 NUTARTA:  

1. Bendru sutarimu pritarti patikslintiems nuostatams. 

2. Teikti Savivaldybės tarybai tvirtinti patikslintus Šiaulių miesto Trišalės tarybos nuostatus. 
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2. SVARSTYTA. Kiti klausimai. Rasa Jasmontienė informavo Trišalės tarybos narius apie situaciją 

Šiaulių miesto mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykstant pedagogų streikui. 

Informacija išklausyta. 

2016 m. kovo 31 d. priimtas sprendimas Nr. T-151 “Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008 

m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-367 “Dėl šiaulių miesto trišalės tarybos nuostatų” pakeitimo”. 

 

2016-05-02 

1. SVARSTYTA.  Šiaulių miesto Trišalės tarybos nuostatų patvirtinimas. 

Klausimą pristatė Kamilė Sakalauskaitė, savivaldybės mero padėjėja. 

NUTARTA. Bendru sutarimu patvirtinti Šiaulių miesto Trišalės tarybos nuostatus 

 

2. SVARSTYTA. Šiaulių miesto švietimo įstaigų tinklo situacija. 

Klausimą pristatė Violeta Damskienė, Švietimo skyriaus vedėja ir Rimas Marcinkus, Švietimo 

skyriaus Formaliojo ugdymo poskyrio vedėjas.  

NUTARTA. Informacija išklausyta. 

3. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Rasa Jasmontienė pasiūlė padiskutuoti apie miesto rekreacinių zonų situaciją. 

Diskusijos metu buvo teikiami pasiūlymai, klausimai, svarstomos ateities vizijos. 

 

3. 5. Jaunimo reikalų tarybos veikla 

 

   2016 m. įvyko 6 Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (toliau – SJRT)  

posėdžiai, vienas iš jų el. posėdis, dėl pritarimo daliniam Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos  

„Apskritasis stalas“ (toliau – ŠJOA „Apskritasis stalas“) finansavimui. Posėdžių metu svarstyti 24 

klausimai, parengti 8 raštai: 6 – Savivaldybės administracijai dėl įvairių, jaunimo iškeltų problemų 

sprendimo, 1 – ŠJOA „Apskritasis stalas“ ir 1 – JRD. Kadangi nagrinėjami klausimai yra aktualūs 

jaunimui, todėl Savivaldybės administracijai 2016 m. buvo rekomenduojama įrengti apšvietimą prie 

Jaunimo centro (2016 m. apšvietimas įrengtas), keisti Jaunimo centro langus (2017 m. biudžete 

numatyta 18 tūkst. eurų), įrengti saugias laužavietes miesto parkuose, riedučių parką pietinėje miesto 

dalyje, rasti galimybę skirti papildomus 4,5 tūkst. eurų Jaunimo centro poilsio erdvės įkūrimui, rasti 

galimybę įrengti apšvietimą prie mokyklų (sąrašą parengė Didždvario gimnazijos savanorės). 

Palaikant Jaunųjų gamtininkų centro savanorių iniciatyvą įrengti mini zoologijos parką egzotiniams 

gyvūnams, surengtas atitinkamų Savivaldybės administracijos skyrių specialistų ir Tarybos narių 

susitikimas dėl  sąmatos sudarymo ir  planuojamų lėšų poreikio aptarimo  

 SJRT posėdžiai yra atviri, juose dalyvauja daug JO ir jaunimo atstovų, taip pat kviesti 

asmenys, Savivaldybės administracijos atitinkamų skyrių specialistai, kitų įstaigų ir organizacijų 
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atstovai. Jaunimas kreipiasi į SJRT tiek žodžiu tiek ir raštu. Rugsėjo ir gruodžio mėn. ŠJOA 

„Apskritasis stalas“ pateikė pasiūlymus raštu dėl jaunimui aktualių problemų sprendimo.  

 Įgyvendinta jaunimo iniciatyvų rėmimo programa, kuriai skirta 5800 eurų. Programai 

pateikta 16 projektų paraiškų,  finansuota – 14. Lėšų poreikis buvo 13938,70 eurų. 

 Įgyvendinta Jaunimo verslumo skatinimo programa, kuriai Savivaldybės taryba skyrė 

43400 eurų. Vykdoma ši veikla: verslumo mokymo ir verslo informacinės sklaidos renginių 

organizavimas (seminarai ir mokymai jauniems žmonėms); moksleivių ekonomikos ir lyderystės 

mokyklėlė; Verslo dienos renginiai, „Jaunimo verslo akademija“, Verslo plano turnyras, HUB’o ir 

„Jaunimo verslo inkubatoriaus“ veikla. 

 Atliktas Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimas už 2012—

2014 m. Vyko 3 darbo grupės posėdžiai, surinkta ir susisteminta informacija pateikta Jaunimo 

reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai. Bendras įvertinimas 4 balai (iš 5 galimų balų). 

 Pagal SADM ir JRD teisės aktus ir rekomendacijas atliktas Jaunimo problematikos 

savivaldybėje tyrimas. Apklausta per 400 jaunimo atstovų, informacija pateikta JRD. 

 2016 m. kovo mėn. vykusio keturių šalių (JRD, LiJOT, ŠJOA „Apskritasis stalas“ ir 

Šiaulių miesto savivaldybė) susitikimo metu pasirašytas keturšalis susitarimas dėl jaunimo politikos 

įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybėje. 

 Rugsėjo 2–4 d. dalyvauta renginyje ,,Jaunimo vasaros akademija“ Akmenės rajone, 

Balsių kaime (Šiaulių komandos vadovė – Goda Katkutė). 

 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 

2015-2024 metų strateginio plėtros plano rengimo darbo grupės). 

 SJRT nariai dalyvavo jaunimo renginiuose, projektinėje veikloje, konsultuotos jaunimo 

organizacijos ir jaunimo atstovai įvairiais klausimais tiek el. paštu, žodžiu ar telefonu, socialiniame 

tinkle „Facebook“, savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt.  

 

4. MERO POTVARKIU SUDARYTOS DARBO GRUPĖS 

 

Remiantis Vietos savivaldos įstatymu, meras savo kompetencijos klausimais gali sudaryti darbo grupes 

iš savivaldybės tarybos narių šių sutikimu, savivaldybės administracijos direktoriaus deleguotų savivaldybės 

administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kitų savivaldybės teritorijoje 

veikiančių asmenų ir visuomenės atstovų. Darbo grupės sudaromos siekiant užtikrinti ir praplėsti įvairių 

iniciatyvų, akcijų ar probleminių klausimų sprendimo galimybes. 2016 mero potvarkiais buvo sudarytos dvi 

naujos darbo grupės, o įvykdžiusios joms iškeltas užduotis, darbą baigė – penkios darbo grupės.  

http://www.siauliai.lt/
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4.1. 2016 m. sudarytos darbo grupės 

4.1.a. Darbo grupė dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 

nuostatų ir metodikos parengimo 

Šiaulių miesto savivaldybė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-04-20 nutarimu Nr. 384 

patvirtintų Rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų 

tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių (toliau - Taisyklės) įgyvendinimui 2016-08-29 Mero potvarkiu 

M-58 buvo sudariusi darbo grupę, kuri parengė ir 2016-12-09 protokolu Nr. VM-52 patvirtino Šiaulių 

miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą 

nuostatų ir Šiaulių miesto savivaldybės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų 

ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos dokumentų projektus . 

Darbo grupės parengti dokumentai atitinka Taisyklių reikalavimus, t. y. nustatyta dvinarė 

rinkliava, susidedanti iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų ir numatyta, jog pastoviąją įmokos 

dalį moka visi nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys. Tačiau nustatant 

vietinės rinkliavos mokėjimo pareigą visiems nekilnojamojo turto objektų savininkams pagal objekto 

paskirtį būtų iš esmės keičiama Šiaulių regiono, o tuo pačiu ir Šiaulių miesto vietinės rinkliavos už 

komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą sistema, pagal kurią šiuo metu rinkliavą moka 

gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektų savininkai pagal būste deklaruotų gyventojų 

skaičių ir visi juridiniai asmenys pagal jų vykdomos veiklos pobūdį (pagal nustatytas galinčių 

susidaryti tokio pobūdžio veikloje atliekų susikaupimo normas darbuotojui).  

Darbo grupėje parengtų rinkliavos nuostatų projektas buvo pristatytas Šiaulių miesto verslo 

asociacijų atstovams, kurie išreiškė abejonę dėl teisingumo apmokestinant ne juridinius asmenis, 

kaip galioja šiuo metu, o nekilnojamojo turto savininkus. 

Šiuo metu regione veikianti sistema turi tiesiogines sąsajas su galinčiu susidaryti atliekų 

kiekiu ir įgyvendina principą „teršėjas moka“: atliekas kuria subjektai (atliekų turėtojai – fiziniai 

asmenys ir juridiniai asmenys dėl darbuotojų veiklos).  

             Įvertindami rizikas dėl naujo vietinės rinkliavos reglamentavimo, Šiaulių regiono plėtros 

tarybos 2016-11-30 posėdyje nuspręsta kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę bei Lietuvos 

Respublikos Seimą, siūlant pakeisti Taisyklių nuostatas dėl teisės akto taikymo, prašant terminus 

atidėti vieneriems metams. Kreipimasis visų Šiaulių apskrities savivaldybių merų yra pasirašytas ir 

2016-12-06 raštu išsiųstas Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei Lietuvos Respublikos Seimui 

(pridedama). 

Lietuvos savivaldybių asociacija kartu su Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų 

asociacija 2016-12-16 raštu Nr. (6)-SD-836 taip pat kreipėsi į LR Vyriausybę bei Aplinkos ministeriją 
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su prašymu pakeisti Atliekų tvarkymo įstatymą ir atidėti Taisyklių įgyvendinimo pradžią, 

pakoreguojant teisinį reglamentavimą taip, kad dvinarės rinkliavos įgyvendinimas būtų realus ir 

efektyvus. 

 

4.1.b. Darbo grupė dėl Šiaulių miesto aukštųjų mokyklų rėmimo programos sukūrimo  

 Darbo grupė buvo sudaryta 2016 m. spalio 19 d. mero potvarkiu, siekiant sukurti Šiaulių 

miesto aukštųjų mokyklų rėmimo programą, kurios pagrindu šioms įstaigoms būtų sudarytos 

vienodos sąlygos gauti finansinę Šiaulių miesto savivaldybės paramą projektinei veiklai. Darbo 

grupės veiklos rezultatas – parengtas ir sausio 10 d. miesto tarybos posėdyje patvirtintas Šiaulių 

miesto savivaldybės ir Šiaulių miesto teritorijoje veikiančių aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo 

programų finansavimo tvarkos aprašas. Remiantis juo, bus skatinamas Savivaldybės ir mieste 

veikiančių aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas, įgyvendinat Šiaulių miesto strategiją, sprendžiant 

aktualias Šiaulių miesto problemas ir skleidžiant Šiaulių miesto visuomenei mokslo ir technologijų 

pasiekimus ir galimybes.  

Konkurso būdu lėšos bus skiriamos Šiaulių miesto įvaizdžio (identiteto) stiprinimo, 

gabių studentų skatinimo, aukštųjų technologijų ir kitos techninės ir technologinės pažangos kūrimo, 

tyrimų organizavimo ir vykdymo, aukštųjų mokyklų mokslinio potencialo stiprinimo, mokslinių 

tyrimų ir eksperimentinės rezultatų komercializacijos programoms finansuoti.  

4.2. 2016 m. darbą baigusios darbo grupės 

1. Dėl Šiaulių miesto įvaizdžio darbo grupės sudarymo 

2. Dėl darbo grupės metalinių garažų eksploatavimo problemoms spręsti sudarymo 

3. Dėl darbo grupės Chaimo Frenkelio atminimui Šiauliuose įamžinti sudarymo 

4. Dėl darbo grupės pasiūlymams VĮ Šiaulių regiono plėtros agentūra parengti sudarymo 

5. Dėl darbo grupės daugiabučių namų modernizavimo problemoms spręsti sudarymo 

 

Per 2016 metus meras pasirašė –  

 96 potvarkius bendrais klausimais (M);                                                       

 potvarkius kadrų klausimais (MP) -  134;                                                      

 potvarkius atostogų ir komandiruočių klausimais (MA) -  332. 
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III. SAVIVALDYBĖS FINANSAI 

2016 metų Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto pajamų planas iš mokesčių, dotacijų, pajamų 

ir sandorių įvykdytas 102,5 procentais, planuota gauti 98056,1 tūkst. Eur pajamų (tame skaičiuje 

7415,5 tūkst. Eur metų pradžios likutis), gauta – 100498,7 tūkst. Eur (tame skaičiuje 7415,5 tūkst. 

Eur metų pradžios likutis), t.y. gauta 2442,6 tūkst. Eur daugiau nei planuota.  

Gyventojų pajamų mokesčio planas įvykdytas 103,7 procentais, planuota gauti 37583 tūkst. 

Eur, gauta – 38984,7 tūkst. Eur, t. y gauta daugiau 1401,7 tūkst. Eur.  

Gyventojų pajamų mokesčio savivaldybių išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti planas 

įvykdytas 106,5 procentais, planuota gauti 4374 tūkst. Eur, gauta – 4660,3 tūkst. Eur, t.y. gauta 

daugiau 286,3 tūkst. Eur.  

Turto mokesčių planas įvykdytas 121,7 procentais, planuota gauti 3140 tūkst. Eur, įvykdyta – 

3822,1 tūkst. Eur, gauta daugiau 682,1 tūkst. Eur, iš jų: 

1) žemės mokesčio planas 348 tūkst. Eur, įvykdytas – 385,4 tūkst. Eur, gauta daugiau 37,4 

tūkst. Eur, įvykdyta 110,7 procento;  

2) paveldimo turto mokesčio planas 46 tūkst. Eur, įvykdytas – 56,5 tūkst. Eur, gauta daugiau 

10,5 tūkst. Eur, įvykdyta 122,8 procento; 

3) nekilnojamojo turto mokesčio planas 2746 tūkst. Eur, įvykdytas – 3380,2 tūkst. Eur gauta 

daugiau 634,2 tūkst. Eur, įvykdyta – 123,1 procento.  

Mokesčio už aplinkos teršimą planas 177 tūkst. Eur, įvykdytas – 176,5 tūkst. Eur arba 99,7 

procento, gauta mažiau 0,5 tūkst. Eur. 

Valstybės rinkliavų planuota gauti 74 tūkst. Eur, gauta – 92,6 tūkst. Eur, gauta daugiau 18,6 

tūkst. Eur, planas įvykdytas 125,1 procento. 

Vietinių rinkliavų planas 2927,4 tūkst. Eur, įvykdytas – 2839,3 tūkst. Eur, gauta mažiau 88,1 

tūkst. Eur, planas įvykdytas 97 procento. 

Dotacijų planas sudarė 35823,1 tūkst. Eur, įvykdymas – 35251 tūkst. Eur, iš jų: specialios 

tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti gauta 2562,1 tūkst. 

Eur, mokinio krepšeliui finansuoti – 22945,4 tūkst. Eur, kitos tikslinės dotacijos – 5961,4 tūkst. Eur, 

valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti – 3010,6 tūkst. Eur, Europos 

Sąjungos finansinės paramos lėšų gauta 771,5 tūkst. Eur. 

Kitų pajamų planuota gauti 6410,1 tūkst. Eur, gauta 6942 tūkst. Eur, arba 531,9 tūkst. Eur 

daugiau, planas įvykdytas 108,3 procento, iš jų: 

1) dividendų planuota gauti 721 tūkst. Eur, gauta – 776 tūkst. Eur, įvykdyta 107,6 procento; 

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

telkinius planas 1246 tūkst. Eur, įvykdymas – 1135,4 tūkst. Eur, planas įvykdytas 91,1 procento; 
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3) mokesčių už valstybinius gamtos išteklius planas 32 tūkst. Eur, gauta – 87,8 tūkst. Eur, 

planas įvykdytas 274,4 procento; 

4) pajamų už patalpų nuomą planas 230,1 tūkst. Eur, įvykdymas – 245,3 tūkst. Eur, gauta 

daugiau 15,2 tūkst. Eur, planas įvykdytas 106,6 procento; 

5) biudžetinių įstaigų pajamų už atsitiktines paslaugas planas 1198,1 tūkst. Eur, įvykdymas – 

1225,7 tūkst. Eur, gauta daugiau 27,6 tūkst. Eur, planas įvykdytas 102,3 procento; 

6) įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose planas 2863,9 tūkst. 

Eur, įvykdymas – 3054 tūkst. Eur, gauta daugiau 190,1 tūkst. Eur, planas įvykdytas 106,6 procento; 

7) pajamų iš baudų ir konfiskacijos planuota gauti 16 tūkst. Eur, gauta – 236,4 tūkst. Eur, arba 

planas įvykdytas 1477,5 procento; 

8) kitų neišvardytų pajamų planas 103 tūkst. Eur, įvykdymas – 165,3 tūkst. Eur, planas 

įvykdytas 160,5 procento; 

9) palūkanų už paskolas gauta 16,1 tūkst. Eur. 

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų gauta 314,7 tūkst. Eur, metų pradžios 

likutis 2016-01-01 sudarė 7415,5 tūkst. Eur. 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 IR 2016 METŲ BIUDŽETO 

PAJAMŲ PLANO ĮVYKDYMO PALYGINIMAS 

    tūkst. Eur 

Pajamos 

Patikslintas 

planas 

2015 m. 

Įvykdyta 

2015 m.  

Patikslintas 

2016 m. 

planas 

Įvykdyta 

2016 m. 

1 2 3 4 5 

Mokesčiai 44196,1 46323,9 48275,4 50575,5 

Gyventojų pajamų mokestis 34259,7 35542,6 37583 38984,7 

Gyventojų pajamų mokestis 

savivaldybių išlaidų struktūros 

skirtumams išlyginti 

3714,1 4059,5 4374 4660,3 

Turto mokesčiai, iš jų: 3051,5 3412,6 3140 3822,1 

Žemės mokestis 341,8 372,1 348 385,4 

Paveldimo turto mokestis 43,7 40,9 46 56,5 

Nekilnojamojo turto mokestis 2666 2999,6 2746 3380,2 

Mokestis už aplinkos teršimą 191,1 186,4 177 176,5 

Valstybės rinkliavos 78,5 78 74 92,6 

Vietinės rinkliavos 2901,2 3044,8 2927,4 2839,3 

Dotacijos 33133,6 33178,9 35823,1 35251 

Speciali tikslinė dotacija einamiesiems 

tikslams, iš jų 
31936,1 31625,9 31709,3 31468,9 

Valstybinėms (perduotoms 

savivaldybėms) funkcijoms atlikti 
2773,3 2553,4 2679,4 2562,1 

Mokinio krepšeliui finansuoti 22465,4 22465,4 22945,6 22945,4 
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Kita tikslinė dotacija 6697,4 6607,1 6084,3 5961,4 

Valstybės investicijų programoje 

numatytiems projektams vykdyti 
882,8 824,1 3012,2 3010,6 

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo 

lygių 
314,7 314,7     

Europos Sąjungos finansinės paramos 

lėšos, kitos tarptautinės finansinės 

paramos lėšos 

  414,2 1101,6 771,5 

Kitos pajamos 7165,9 8322,9 6410,1 6942 

Palūkanos    3,4   16,1 

Dividendai 1526,8 1853,6 721 776 

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir 

valstybinio vidaus vandenų fondo 

vandens telkinius 

1216,4 1462,6 1246 1135,4 

Mokesčiai už valstybinius gamtos 

išteklius 
37,7 85,3 32 87,8 

Pajamos iš patalpų nuomos 250,1 212,6 230,1 245,3 

Biudžetinių įstaigų pajamos už 

atsitiktines paslaugas 
1236,1 1225,9 1198,1 1225,7 

Įmokos už išlaikymą švietimo, 

socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 
2756,3 3038,5 2863,9 3054 

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos 45,5 154 16 236,4 

1 2 3 4 5 

Kitos neišvardytos pajamos 97 287 103 165,3 

Materialiojo ir nematerialiojo turto 

realizavimo pajamos 
29 289,6 132 314,7 

Iš viso mokesčiai, dotacijos ir 

pajamos 
84524,6 88115,3 90640,6 93083,2 

Metų pradžios likutis*     7415,5 7415,5 

Paskolos 1486,2 582     

IŠ VISO 86010,8 88697,3 98056,1 100498,7 
*2015 metų pradžios likutis 2780,3 tūkst. Eur teisės aktų nustatyta tvarka į biudžetą nebuvo traukiamas. 

2016 metų patikslintas Savivaldybės biudžeto išlaidų planas įvykdytas 91,2 procento – planuota 

98056,1 tūkst. Eur išlaidų, įvykdyta – 89404,4 tūkst. Eur. 

2016 metų savivaldybės biudžeto išlaidos (vykdymas) pagal valstybės funkcijas sudarė: 

01 Bendros valstybės paslaugos – 4137,8 tūkst. Eur arba 4,63 proc.; 

02 Gynybos išlaidos – 53,9 tūkst. Eur arba 0,06 proc.; 

03 Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos išlaidos – 83,2 tūkst. Eur, arba 0,09 proc.;  

04 Ekonomikai skirtos lėšos – 4301,9 tūkst. Eur arba 4,81 proc.; 

05 Aplinkos apsaugos išlaidos – 4309,6 tūkst. Eur arba 4,82 proc.;  

06 Būsto ir komunalinio ūkio išlaidos – 5449,5 tūkst. Eur arba 6,10 proc.; 

07 Sveikatos priežiūros išlaidos – 1357 tūkst. Eur arba 1,52 proc.; 

08 Poilsiui, kultūrai ir religijai skirtos išlaidos – 3514,8 tūkst. Eur arba 3,93 proc.; 

09 Švietimo išlaidos – 51203,4 tūkst. Eur arba 57,27 proc.; 

10 Socialinės apsaugos išlaidos – 9918,1 tūkst. Eur arba 11,09 proc.; 

Finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) išlaidos – 5075,2 arba 5,68 proc. 
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ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 IR 2016 METŲ BIUDŽETO 

IŠLAIDŲ PLANO ĮVYKDYMO PALYGINIMAS 

    tūkst. Eur 

Išlaidos 

Patikslintas 

2015 m. 

planas  

Įvykdyta 

2015 m. 

Patikslintas 

2016 m. 

planas 

Įvykdyta 

2016 m. 

Bendros valstybės paslaugos 10306,9 9683 5074,7 4137,8 

Gynyba 65,3 65,3 53,9 53,9 

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga 37,7 37,7 85,7 83,2 

Ekonomika 4837,7 4243,8 5711,5 4301,9 

Aplinkos apsauga 4612 3958,7 5143,1 4309,6 

Būstas ir komunalinis ūkis 4307,2 3804,4 7421,3 5449,5 

Sveikatos apsauga 1497,4 1492,7 1425 1357 

Poilsis, kultūra ir religija 3803,4 3380,4 3916,1 3514,8 

Švietimas 48713,1 48241,9 52112,5 51203,4 

Socialinė apsauga 10610,5 9833,5 11362,3 9918,1 

Iš viso išlaidų 88791,2 84741,4 92306,1 84329,2 

Finansinių įsipareigojimų vykdymas 

(paskolų grąžinimas)* 
    5750 5075,2 

Iš viso išlaidų 88791,2 84741,4 98056,1 89404,4 
*2015 m. finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) rodomas išlaidose ,,Bendros valstybės paslaugos“ (patikslintas 2015 m.  

planas – 5737,7 tūkst. Eur, įvykdyta 2015 m. – 5354 tūkst. Eur). 
 

 

2016 metų savivaldybės kreditinis įsiskolinimas ir paskolos 

 

Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto kreditinis įsiskolinimas 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 

10744,1 tūkst. Eur, iš jų: paskolos – 9423,4 tūkst. Eur, įsiskolinimas darbo užmokesčiui ir socialiniam 

draudimui – 132 tūkst. Eur, įsiskolinimas už prekes ir paslaugas – 221,5 tūkst. Eur, įsiskolinimas už 

socialines išmokas – 415,8 tūkst. Eur,  įsiskolinimas už kitas išlaidas – 169,8 tūkst. Eur, įsiskolinimas 

už turto įsigijimo išlaidas – 381,6 tūkst. Eur. 

Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto kreditinis įsiskolinimas 2016 m. gruodžio 31 d., palyginus 

su 2016 m. sausio 1 d. (16165,8 tūkst. Eur) sumažėjo 5421,7 tūkst. Eur. Pradelsto įsiskolinimas (kurio 

įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos)  2016 m. gruodžio 31 d. – nebuvo. 

2016 m. gruodžio 31 d. Savivaldybė yra paėmusi ir negrąžinusi 4 paskolas savivaldybės 

investicijų projektams finansuoti, kurių likutis 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 9423,4 tūkst. Eur. 

Paskolos pagal nustatytus grafikus bus grąžinamos iki 2025-09-30. Strateginio planavimo ir finansų 

skyrius, siekdamas racionaliai naudoti savivaldybės lėšas, skirtas palūkanoms už paskolas mokėti,  

2016 metais refinansavo 10 paskolų ir 2 paskolas grąžino pilnai.  
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5. EKONOMINĖ VEIKLA. SAVIVALDYBĖS TURTAS IR SAVIVALDYBĖS 

ĮMONIŲ REZULTATAI 

 

Pagrindiniai Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus uždaviniai – 

organizuoti ir įgyvendinti verslą remiančias priemones Savivaldybėje; dalyvauti Savivaldybės 

kontroliuojamų įmonių valdyme; išduoti licencijas ir leidimus; įgyvendinti Savivaldybės investicijų 

pritraukimo politiką, užtikrinti sėkmingą ES bei kitos paramos investavimą; organizuoti ir įgyvendinti 

ES ir (ar) kitos paramos investicijų projektų valdymo procesą; užtikrinti Savivaldybės patikėjimo 

teise valdomo ir nuosavybės teise priklausančio turto efektyvų valdymą ir panaudojimą. 

Įvykus Savivaldybės reorganizacijai, nuo 2016 m. spalio 1 d., ekonomikos ir investicijų 

funkcijas vykdo 11 Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus (toliau – 

Skyrius) valstybės tarnautojų ir darbuotojų, turto valdymo funkcijas vykdo 5 Turto valdymo 

poskyrio valstybės tarnautojai. 

Per 2016 metus Skyriaus specialistai, vykdant pavestas funkcijas, sistemoje „Avilys“  įvykdė 

1835 užduotis, gavo ir išnagrinėjo 1251 dokumentus, išsiuntė 497 dokumentus, parengė 64 

Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, 219 Administracijos direktoriaus įsakymų ekonomikos ir 

investicijų klausimais, 60 Tarybos sprendimų, 3 Administracijos direktoriaus įsakymus turto valdymo 

klausimais, priėmė ir aptarnavo interesantus, kurie į skyrių kreipėsi dėl leidimų prekybai, licencijų 

išdavimo, žemės nuomos, žemės, nekilnojamojo turto bei paveldimo turto mokesčių lengvatų, 

paramos verslui galimybių, viešųjų darbų sutarčių sudarymo, šilumos ūkio bei kitais klausimais.  

 

5. 1. Ekonomika ir verslas 

 

Skyriaus specialistai dalyvavo darbo grupių, kurios analizavo ir teikė pasiūlymus dėl teikiamų 

viešųjų paslaugų tarifų peržiūrėjimo, taisyklių parengimo/pakeitimo, tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo, administracinės naštos mažinimo priemonių parengimo ir kt. darbe: 

- Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 

A-73 „Dėl darbo grupės sudarymo“ (pakeitimas 2016-01-29 Nr. A-140) sudaryta darbo grupė dėl 

daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų 

skaičiavimo projektų bei daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros 

(eksploatavimo) organizavimo ir maksimalių tarifų taikymo taisyklių parengimo. Atsižvelgiant į 

darbo grupės išvadas ir siūlymus, Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2016 m. vasario 25 d. sprendimu 

Nr. T-36 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) 

maksimalių tarifų nustatymo ir jų taikymo tvarkos patvirtinimo“ patvirtino daugiabučių namų 

šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalius tarifus ir jų taikymo 

tvarką, ko pasekoje buvo įgyvendintos šiuo metu galiojančių teisės aktų nuostatos bei LR Vyriausybės 

atstovo Šiaulių apskrityje reikalavimai ir atsižvelgta į teikimus. 
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- Parengtas Savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos 

kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“, 

kuriuo Savivaldybės taryba 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-277 nustatė AB „Šiaulių energija“ 

šilumos kainos dedamosios pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams be 

pridėtinės vertės mokesčio, dėl ko, priėmus sprendimą, buvo įgyvendintos LR Šilumos ūkio įstatymo 

bei Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 

komisijos, nuostatos bei šilumos kaina Šiaulių miesto gyventojams lyginant su anksčiau nustatyta 

sumažėjo 0,12 ct/kWh (be PVM) arba 2,6 proc. 

- Atsižvelgiant į AB “Šiaulių energija” 2016-10-25 raštą Nr. SD-2120 parengtas 

Savivaldybės tarybos sprendimo projektas “Dėl akcinės bendrovės “Šiaulių energija” šilumos kainos 

papildomos dedamosios nustatymo”, kuriuo Savivaldybės taryba 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimu 

Nr. T-375 nustatė, kad AB “Šiaulių energija” papildomai gautos pajamos, dėl faktinių ir į šilumos 

kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusios 2015 m. sausio 1 d.–2015 m. gruodžio 31 d. 

laikotarpiu, iš viso 2138,7 tūkst. Eur, būtų paskirstytos 24 mėnesių laikotarpiui mažinant šilumos 

kainą 0,28 ct/kWh be PVM. 

- Atlikta keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais įkainių analizė 

atliekant bilietų rūšių ir kainų Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, 

Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje, Utenoje, Telšiuose) palyginimą, bei parengtas Tarybos 

sprendimo projektas “Dėl keleivių vežimo reguliariais vietinio susisiekimo autobusų maršrutais 

Šiaulių mieste kainų nustatymo”. Inicijuota darbo grupė dėl keleivių vežimo reguliariais miesto 

susisiekimo maršrutais bilietų kainų peržiūrėjimo, parengta UAB „Busturas" pajamų prognozė 2016 

m. pagal bilietų rūšis. Nauji įkainiai patvirtinti Savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28d. 

sprendimu Nr. T-220.  

- Uždarojoje akcinėje bendrovėje „Busturas“ priimti strateginiai įmonei sprendimai 

(perorganizuota kontrolės, apsaugos sistema, įdiegtas el. bilietas, peržiūrėtos autobusų stoties 

išlaidos, inicijuotas kreipimasis į teismą dėl permokėtų lėšų, inicijuotas nutraukimas neteisėtai 

sudarytų sutarčių, peržiūrėtos ir įvertintos galimybės mažinti įmonės išlaidas, inicijuotas nuostolingų 

veiklų atsisakymas ir t.t 

- Dalyvauta nuolatinio veikimo darbo grupės, sudarytos Savivaldybės mero 2011 m. 

gruodžio 14 d. potvarkiu Nr. M-179 „Dėl darbo grupės Šiaulių universiteto ir savivaldybės ryšiams 

plėtoti sudarymo“ pakeitimo“ (pakeitimas 2015 m. lapkričio 3 d. Nr. M-119) veikloje. Posėdžių metu 

svarstyti Šiaulių universiteto ir Savivaldybės bendradarbiavimo programos finansavimo klausimai. 

- Dalyvauta rengiant Šiaulių miesto savivaldybės strateginius planus, parengtas 2016-2018 

m. Šiaulių miesto savivaldybės strateginio veiklos plano pakeitimo projektas (Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimas T-223). Rengtas ir kontroliuotas Šiaulių miesto 
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savivaldybės 2016 m. metinis veiklos planas, parengta ir viešai paskelbta Šiaulių miesto savivaldybės 

2015 m. veiklos plano ataskaita".  

- Siekiant sumažinti administracinę naštą savivaldybės skyriams, dalyvauta naujo Šiaulių 

miesto strateginio planavimo tvarkos aprašo rengimo procese, išgryninant ir schematizuojant 

strateginio planavimo proceso etapus. Optimizuojant strateginio plano parengimo procesą, parengta 

strateginio planavimo proceso schema, reikalinga diegiant Šiaulių miesto savivaldybės strateginio 

veiklos plano ir biudžeto rengimo modulį ir perduota Strateginio planavimo ir finansų skyriui, 

atsakingam už tolesnius strateginio planavimo tvarkos aprašo rengimo bei modulio diegimo etapus.   

- Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 

A-373 patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vertinimo forma. Iš įstaigų gautos 

informacijos pagalba sukurta statistinės informacijos duomenų bazė, atlikta pirminė biudžetinių 

įstaigų ekonominė analizė bei suformuotos metodikos gairės. Papildomai atlikta viešųjų įstaigų, kurių 

atskaitomybę reglamentuoja LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas ir kurios turi būti 

vertinamos kaip ir biudžetinės įstaigos, ekonominė analizė.  

- Dalyvauta Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų ir 

metodikos parengimo darbo grupėje (darbo grupės sudaryta Šiaulių miesto savivaldybės mero 2016 

m. rugpjūčio 29 d. potvarkiu Nr. M-58) - dalyvauta 5-uose darbo grupės posėdžiuose, prisidėta 

rengiant nuostatus ir metodiką, analizuoti ekonominiai rodikliai, pateiktos pastabos ir pasiūlymai. 

- Atnaujintos / parengtos „Šiaulių miesto savivaldybės viešųjų įstaigų, akcinių ir uždarųjų 

akcinių bendrovių bei įmonių, kurių dalyvė yra Šiaulių miesto savivaldybė, strateginių veiklos planų 

rengimo, tvirtinimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo“ priedų – finansinio plano – formos, kurios 

patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-135 „Dėl 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-233 „Dėl Šiaulių 

miesto savivaldybės viešųjų įstaigų, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių bei įmonių, kurių dalyvė 

yra Šiaulių miesto savivaldybė, strateginių veiklos planų rengimo, tvirtinimo ir atsiskaitymo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

- Parengtas Savivaldybės tarybos sprendimo projektas “Dėl viešosios įstaigos Šiaulių verslo 

inkubatoriaus dalininko teisių ir kapitalo”. Savivaldybės taryba 2016 m. spalio 6 d. sprendimu Nr. T-

353 sutiko pirkti viešosios įstaigos “Šiaulių regiono plėtros agentūra” viešojoje įstaigoje Šiaulių 

verslo inkubatoriuje turimas dalininko teises ir kapitalo dalį, kuri sudarė 8688,60 Eur, ko pasekoje 

viešajai įstaigai ,,Šiaulių regiono plėtros agentūra‘ sutikus parduoti viešosios įstaigos Šiaulių verslo 

inkubatoriuje turimas dalininko teises ir kapitalo dalį, Šiaulių miesto savivaldybė tapo viešosios 

įstaigos Šiaulių verslo inkubatoriaus savininke, o viešoji įstaiga ,,Šiaulių regiono plėtros agentūra“ 

nebeliko skolinga Šiaulių miesto savivaldybei, nes skolos dalis buvo įskaityta, kaip dalinis Šiaulių 

miesto savivaldybės apmokėjimas už dalininko teises ir kapitalą. 
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- Atliktas SĮ Šiaulių oro uosto veiklos rodiklių vertinimas, siekiant nustatyti šios įmonės 

vadovo darbo užmokesčio nustatymui tinkamus rodiklius bei parengta SĮ Šiaulių oro uosto vadovo 

darbo apmokėjimo tvarka. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 

19 d. įsakymu Nr. A-215 „Dėl savivaldybės įmonės vadovo darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ patvirtintas savivaldybės įmonės vadovo darbo apmokėjimo tvarkos aprašas. 

- Parengtos Šiaulių miesto savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybės 

įmonėje Šiaulių oro uoste taisykles. 

- Parengta standartinė Šiaulių miesto savivaldybės įmonės Šiaulių oro uostas sutarties dėl 

valdybos nario veiklos forma. 

- Parengta nauja kontroliuojamų įmonių vadovų atlyginimų nustatymo metodika (ir vadovų 

darbo apmokėjimo tvarkos aprašas), nustatant kintamąją atlyginimo dalį, susietą su įmonių veiklos 

rezultatais. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 19 d. įsakymu 

Nr. A-653 „Dėl akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kuriose Šiaulių miesto savivaldybei 

priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovų darbo 

apmokėjimo“ patvirtintas savivaldybės kontroliuojamų bendrovių vadovų darbo apmokėjimo tvarkos 

aprašas, nustatytos vadovų mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficientai ir kintamosios dalies 

procentai nuo mėnesinės algos pastoviosios dalies.  

- Parengtas savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų Ekonomikos ir investicijų skyriui 

teikiamos ataskaitos „Žinios apie darbuotojų darbo užmokestį“ pildymo ir teikimo tvarkos aprašas 

(nes nei forma, nei jos pildymo, teikimo reikalavimai iki tol nebuvo reglamentuoti), formos turinys 

atnaujintas ir suderintas su vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo nuostatomis (Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. A-746 „Dėl ataskaitos 

„Žinios apie darbuotojų darbo užmokestį“ pildymo ir teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“). Ataskaitos 

„Žinios apie darbuotojų darbo užmokestį“ pildymo ir teikimo tvarkos aprašas koreguotas, siekiant 

sumažinti administracinę naštą įmonėms / įstaigoms ir nurodant ataskaitą teikti nebe kas mėnesį, o 

kas ketvirtį (Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 27 d. įsakymas 

Nr. A-1470 „Dėl ataskaitos „Žinios apie darbuotojų darbo užmokestį“ pildymo ir teikimo tvarkos 

aprašo tvirtinimo“) ir kt. 

 

5.2 Verslo skatinimas 

 

  Vykdant Šiaulių miesto savivaldybės Smulkiojo verslo rėmimo administravimo funkciją, 

Skyriaus specialistai dalyvavo nuolatinio veikimo Šiaulių miesto savivaldybės Smulkiojo verslo 

rėmimo komisijos darbe. Komisijai dėl finansinės paramos skyrimo teikta nagrinėti 13 paraiškų. 2016 

m. suteikta 2425,49 Eur negrąžintina parama 8 smulkiojo verslo subjektams (sudarytos 5 paramos 

sutartys), iš jų: 406 Eur skirta įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų (valstybės 
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nustatytų mokesčių) daliniam padengimui (paremtos 4 įmonės); 2019,49 Eur skirta parodos „Šiauliai 

2016“ išlaidų daliniam dengimui (paremtos 4 įmonės).  

16,4 tūkst. Eur panaudoti verslininkų mokymams, iš jų surengti 2 mokymai apie darbo 

kodeksą ir archyvinių dokumentų tvarkymą ir apskaitą 2016 metais; suorganizuoti 6 verslo sklaidos 

renginiai: 1. „Inovacijų politika. Verslo galimybės kurtis verslo inkubatoriuje, inkubatoriaus veiklos 

kryptys ir regiono vystymosi vizija“. 2. Info seminaras „Kaip įtikinti be žodžių, arba kūno kalba“. 3. 

Šiaulių regiono verslo situacijos ir Šiaulių verslo inkubatoriaus veiklos pristatymas Šiaulių miesto 

gimnazijų gimnazistams; 4. Netradicinis studentų verslumo ugdymo renginys “Būk verslus. Kurk ir 

dalinkis! Paskaita Šiaulių kolegijos studentams apie verslo inkubatoriaus veiklos kryptis, verslo 

galimybes kurtis inkubatoriuje. 5. Įmonių vadovų diskusija tema: „Pasitikėjimas valstybės tarnyba“; 

6. Šiandieniniai smulkaus ir vidutinio verslo iššūkiai: Kaip neatsilikti aršioje konkurencinėje 

aplinkoje bei šiame „robotizacijos“ amžiuje?; vykdytos konsultacijos 502 val.  šiomis temomis: 

verslo pradžia, įmonės steigimas, įmonės įregistravimas, lengvatiniai kreditai, finansų analizė, 

kontrolė ir valdymas, verslo planavimas, verslo plano finansiniai skaičiavimai, mokesčių klausimai; 

finansinių šaltinių paieška; reklamos verslo išplėtojimas, pasinaudojant, pasinaudojant verslo 

finansavimo galimybėmis; paramos verslui formos; buhalterinė apskaita ir kt.; Įgyvendintas projektas 

"Verslo inkubatorius be sienų". 

Parengta bei patvirtinta Jaunimo verslo skatinimo programa integruojant ją į Šiaulių miesto 

smulkiojo verslo rėmimo nuostatus. Parengta ir atnaujinta Smulkiojo verslo rėmimo nuostatų 

redakcija, patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-

222.  

Įgyvendinta Jaunimo verslo skatinimo programa, vykdant Jaunimo verslo idėjų atrankos 

konkursą. 2016 m. gegužės mėn. paskelbtas konkursas, analizuotos konkurso dalyvių paraiškos bei 

rengta medžiaga Smulkiojo verslo rėmimo komisijai. Organizuoti 4 smulkiojo verslo rėmimo 

komisijos posėdžiai konkurso nugalėtojams atrinkti. Su konkurso nugalėtojais pasirašytos ir 

administruojamos 5 Jaunimo verslo idėjos įgyvendinimo sutartys. Papildomai su konkurso 

nugalėtojais pasirašytos, administruotos ir užbaigtos 4 Pradinių steigimosi išlaidų dalinio dengimo 

sutartys, 5 Dalyvavimo parodoje sutartys, 3  Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams konsultuoti ir 

mokyti dalinio dengimo sutartys. Iki 2016 m. gruodžio 20 d. atliktas konkurso nugalėtojų veiklos 

vertinimas, ataskaita pateikta Smulkiojo verslo komisijai galutiniam finansavimo sprendimui priimti. 

Vykdyta rėmėjų paieška, ko pasekoje 2016 m. spalio 5 d. pasirašyta rėmimo sutartis su AB 

„Swedbank“, kuria remiantis Šiaulių miesto savivaldybei pervesta 3000 Eur jaunimo verslo rėmimo 

skatinimo programai įgyvendinti.  

Organizuotas ir įvykdytas Šiaulių miesto savivaldybės dalyvavimas verslo ir pasiekimų 

parodoje “Šiauliai 2016”, kuri vyko 2016 m. lapkričio 24-26 d.. Vykdytas viešasis pirkimas parodos 
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organizavimo paslaugai pirkti: parengta techninė užduotis ir sutarties projektas, koordinuotas ir 

kontroliuotas paslaugos organizavimo procesas. Parodos metu buvo pristatytos jaunimo verslo 

skatinimo priemonės ir pasiekimai. Šiaulių savivaldybės stendas nominuotas originaliausiu parodos 

stendu.  

Inicijuotas ir koordinuotas Šiaulių regiono merų Jungtinės veiklos ketinimų protokolo 

(siekiant kurti vieningą regiono ekonomikos skatinimo ir investicijų pritraukimo strategiją) 

pasirašymas, 2016 m. lapkričio 17 d. vykusios konferencijos, skirtos Tarptauninei verslo dienai 

paminėti, metu. 

Dalyvaujant 2015-2024 m. Šiaulių miesto strateginio plėtros plano rengimo koordinacinės 

grupės susitikimuose, koordinuota diskusija dėl galimybių įgyvendinti pavestą uždavinį, ko pasekoje 

inicijuotas naujos priemonės Ekonomikos plėtros ir investicijų pritraukimo strategijos įtraukimas į 

2017–2019 m. strateginį planą, numatant priemonės vykdytoją – Ekonomikos ir investicijų skyrių. 

Dalyvaujant susitikimuose su Jelgavos miesto projektų rengimo atstovais, inicijuotas bendras 

projektas „Kompleksiškas jaunimo įgūdžių ir kompetencijų gerinimas verslumui skatinti ir 

konkurencingumui darbo rinkoje didinti pasienio regione.  

Vykdyti susitikimai su Šiaulių teritorinės darbo biržos atstovais, siekiant identifikuoti verslo 

ekosistemos ir jos grandžių darnaus vystymosi problemas ir nutarta siekti bendradarbiavimo 

sujungiant turimas skatinimo ir rėmimo priemones efektyvesniam rezultataui pasiekti.    

 

Mokesčiai. Mokesčių lengvatos 

Atlikta kompleksinė verslui taikomų mokesčių, t. y. nekilnojamojo turto mokesčio, žemės 

mokesčio ir nuomos mokesčio už valstybinę žemę, lyginamoji analizė, siekiant nustatyti pagrįstus šių 

mokesčių tarifus. Dalyvauta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. 

balandžio 29 d. įsakymu Nr. A-573 sudarytos darbo grupės,  kuriai buvo pavesta pateikti siūlomus 

žemės mokesčio ir nekilnojamojo turto mokesčio tarifų dydžius 2017 metams bei nuomos mokesčio 

už valstybinę žemę tarifų nustatymo, posėdžiuose. Pasiektas rezultatas – priimti Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybos sprendimai: 1) 2016 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T-227 „Dėl 2017 metų 

žemės mokesčio tarifų nustatymo“, 2) 2016 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T-228 „Dėl 2017 metų 

nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“, 3) 2016 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T-227 „Dėl 

2017 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo“, ko pasėkoje nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio, 

žemės mokesčio ir nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifai 2017 metams. 

Parengtos naujos Mokesčių lengvatų teikimo taisyklės, kurios patvirtintos Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-329 „Dėl Mokesčių lengvatų teikimo 

taisyklių patvirtinimo“. Patvirtintus naujas Taisykles buvo sudarytos geresnės sąlygos fiziniams ir 

juridiniams asmenims rasti informaciją apie mokesčių lengvatų taikymą, kadangi sukurtas vienas 
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dokumentas vietoje buvusių kelių atskirų lengvatas reglamentuojančių dokumentų. Taisyklėse 

apibrėžti aiškūs kriterijai, kuriais remiantis Savivaldybės taryba taikys mokesčių lengvatas fiziniams 

bei juridiniams asmenims. 

2016 m. skyriaus specialistai Savivaldybės tarybai teikė sprendimų projektus dėl mokestinių 

lengvatų taikymo fiziniams ir juridiniams asmenims. Atleista nuo 2085,42 Eur valstybinės žemės, 

žemės nuomos mokesčių – 49 fiziniai asmenys ir nuo 13440,3 Eur žemės nuomos mokesčio 2 

juridiniai asmenys.  

Atlikta fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 

analizė siekiant nustatyti pagrįstus šio mokesčio ir lengvatų dydžius. Dalyvauta Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. A-1173 sudarytos darbo 

grupės dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2017 m. 

vykdomai veiklai, nustatymo, posėdyje Pasiektas rezultatas - priimtas Šiaulių miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimas Nr. T-377 „Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir 

lengvatų, taikomų įsigyjat verslo liudijimus 2017 m. vykdomai veiklai, nustatymo“, ko pasėkoje 

patvirtinti  fiksuotų pajamų mokesčio ir lengvatų dydžiai, įsigyjant verslo liudijimus 2017 m. 

vykdomai veiklai. 

 

Leidimų, licencijų išdavimas 

Vykdant licencijų ir leidimų išdavimo ir pakeitimo (papildymo, patikslinimo) funkciją, 2016 

metais buvo išduota: Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, licencijos verstis 

mažmenine prekyba tabako gaminiais, leidimai verstis didmenine ir mažmenine prekyba nefasuotais  

naftos produktais ir leidimai verstis didmenine ir mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis 

– 159; leidimai prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto viešosiose vietose – 260; leidimai prekiauti 

(teikti paslaugas) iš kioskų, lauko kavinėse – 73; leidimai prekiauti (teikti paslaugas) masinių renginių 

metu – 1187. 

2016 metais, naudojantis valstybės įmonės Registrų centro sukurta ir administruojama 

valstybės informacine sistema – Licencijų informacine sistema (LIS), vadovaujantis LRV nutarimu 

patvirtintu Licencijavimo pagrindų aprašu ir Licencijų informacinės sistemos duomenų teikimo 

sutartimi Nr. LIS-3 (2015-10-06 Nr. SŽ-1199), pradėti teikti Juridinių asmenų registrui duomenys 

apie licencijų išdavimą, patikslinimą ar pakeitimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo 

panaikinimą ir galiojimo panaikinimą. Teisės aktais privaloma skelbti informacija parengta 

viešinimui Savivaldybės tinklapyje, informacija teikta Registrų centro LIS administratoriui (apie 150 

įrašų). 

Pasiruošta kontroliuojančios institucijos – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės 

departamento (toliau – NTAKD) patikrinimui (peržiūrėtos ir sutvarkytos 15 siunčiamų 
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(neterminuotam laikotarpiui išduodamų ir vienkartinių licencijų ) dokumentų  registrų bylos. 2016-

04-11 įvykusio NTAKD patikrinimo tikslas – institucinis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

veiklos teisėtumo ir pagrįstumo išduodant licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais 

gėrimais ir tabako gaminiais (toliau – licencijų) užtikrinimo įvertinimas (laikotarpis 2013, 2014, 2015 

m.). Jo metu NTAKD kontroliujančiam specialistui pateikti prašomi dokumentai, atsakyta į 

klausimus. 

NTAKD 2016-04-19 raštu Nr. S-(4.3.3)-1122 „Dėl atlikto patikrinimo“ Administracijos 

direktorių informavo, kad atlikto patikrinimo metu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

veikloje nenustatyta teisės aktų, reglamentuojančių licencijų išdavimą, pažeidimų. 

Dalyvauta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T-29 

sudarytos mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijos posėdžiuose, analizuoti 

posėdžiams pateikti dokumentai, gyventojų skundai ir atitinkamų institucijų raštai. Siūlyta 

Savivaldybės tarybai svarstyti klausimą dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko ribojimo nuo 8.00 

val. iki 24.00 val. Rimanto Juozaičio individualios įmonės „Klaniuko užeiga“ bare Aukštoji g. 23, 

Šiauliuose. Pasiektas rezultatas – priimtas Savivaldybės tarybos 2016-08-25 sprendimas Nr. T – 330 

„Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko ribojimo“. 

 

Viešieji darbai 

  

Parengta ir 96 proc. įgyvendinta Viešųjų darbų programa (Šiaulių miesto savivaldybės 

tarybos 2016-03-31 sprendimas T-134). Sudaryta, administruota ir užbaigta 18 Viešųjų darbų 

organizavimo ir finansavimo sutarčių, išanalizuota daugiau kaip 50 viešųjų darbų įgyvendinimo 

ataskaitų.  

2016 m. įgyvendinant viešųjų darbų programą buvo įdarbintas 161 asmuo. Panaudota 67,6 

tūkst. Eur. Įdarbinti asmenys tvarkė Šiaulių miesto viešąsias erdves - „Beržynėlio“ parką, Talkšos, 

Salduvės, Rėkyvos parkus; Rėkyvos, Talkšos ir kitų vandens telkinių pakrantes, stadionus, miesto 

pėsčiųjų takus, šaligatvius, želdynus ir žaliuosius plotus. Sutvarkyta beveik 100 ha ploto. 

 

Kiti darbai 

Nuo 2016-01-21 iki 2016-12-31 bendradarbiauta su Lietuvos Respublikos valstybės 

kontrole jai atliekant 2 valstybinius auditus Savivaldybėje: „Savivaldybių kontroliuojamų įmonių 

valdymas ir veikla“ bei „Viešųjų įstaigų steigimas ir valdymas“. Pagal Valstybės kontrolės 

reikalavimus buvo renkama informacija iš savivaldybės skyrių, kontroliuojamų įmonių ir įstaigų apie 

SĮ Šiaulių oro uostas, 8 bendrovių ir 11 viešųjų įstaigų veiklą, priimtus savivaldybės teisės aktus. 

Pasiektas rezultatas – užpildyta ir Valstybės kontrolei pateikta 10 klausimynų ir išsiųsta 133 įvairūs 
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teisės aktus (Tarybos sprendimai, Administracijos Direktoriaus įsakymai, raštai, protokolai ir kt. 

dokumentai). 

Vykdytas 2010 m. spalio 29 d. UAB „Busturas“ ir Šiaulių miesto savivaldybės  keleivinio 

kelių transporto vietiniais (miesto) susisiekimo maršrutais viešųjų paslaugų teikimo ir nuostolių 

kompensavimo sutarties Nr. sž-1005 įgyvendinimas. 

Parengta ir pateikta Šiaulių miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai Ekonomikos 

skyriaus 2015 m. IV – 2016 m. I-III ketv. Strateginio tyrimo ataskaita, t. y. informacija apie 

Ekonomikos skyrių, apie skyriaus darbuotojų dalyvavimą kontroliuojamų įmonių valdybose, darbo 

grupėse, komisijose ir tarybose ir apie savivaldybės kontroliuojamų įmonių / įstaigų pokyčius. 

Parengta ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnybai pateikta Šiaulių miesto 

savivaldybės Visuotinės ekonominės svarbos paslaugų ataskaita. 

 

5.3 Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų, kuruojamų Ekonomikos ir investicijų 

skyriaus, 2016 m. veikla 

 

Dalyvaujant Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdyme, Skyriaus specialistai 

koordinavo 8 bendrovių, 1 savivaldybės įmonės, 3 viešųjų įstaigų veiklą ir dalyvavo valdybų darbe, 

sprendė klausimus ir problemas susijusias su bendrovių darbo organizavimu, pajamų didinimu, 

išlaidų mažinimu. 

Skyrius, gavęs iš bendrovių pelno (nuostolio) ataskaitas, kasmet atlieka jų veiklos rezultatų 

analizę: grynojo pelno palyginimą, grynojo pelningumo, įstatinio kapitalo pelningumo, turto 

pelningumo nustatymą ir kitų veiklos rodiklių palyginimą su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu.  

Pateikiame Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų 2015 - 2016 m. veiklos rezultatų 

palyginimą.  

 

Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų, kuruojamų Ekonomikos ir investicijų 

skyriaus, veiklos rezultatų palyginimas 2015 – 2016 metais 

 

Įmonės pavadinimas 
Grynasis pelnas (nuostoliai), Eur Pokytis (+/-), 

Eur 2016 m. 2015 m. 

UAB „BENDRABUTIS“ 7 958 5 517 +2 441 

UAB „BUSTURAS“ (22 126) 118 419 -140 545 

UAB PABALIŲ TURGUS 63 292 48 557 +14 735 

AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ 3 207 855 2 817 907 +389 948 

UAB „ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS“ 100 335 23 102 +77 233 

UAB „ŠIAULIŲ TURGUS“ (18 410) (24 629) + 6 219 

UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“ 821 805 616 252 +205 553 

UAB „ŽIBURIO KNYGYNAS“ (26 416) (7 206) -19 210 

SĮ ŠIAULIŲ ORO UOSTAS (107 650) 222 211 -329 861 

Įstaigos pavadinimas Grynasis veiklos rezultatas, Eur 



42 

 

 

Įmonės pavadinimas 
Grynasis pelnas (nuostoliai), Eur Pokytis (+/-), 

Eur 2016 m. 2015 m. 

2016 m. 2015 m. Pokytis (+/-), 

Eur 

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ TURZIMO 

INFORMACIJOS CENTRAS 
(6 025) 6 905 -12 930 

VIEŠOJI ĮSTAIGA „ŠIAULIŲ REGIONO 

PLĖTROS AGENTŪRA“ 
(36 742) (228 299) +191 557 

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ VERSLO 

INKUBATORIUS 
4 486 (17 549) +22 035 

Pastabos: 

Lentelė sudaryta, remiantis preliminarių neaudituotų 2016 m. finansinių ataskaitų duomenimis. 

AB „Šiaulių energija“ – Savivaldybės valdoma dalis sudaro 95,2988 proc. 

UAB „Šiaulių turgus“ – reorganizuota prijungimo prie UAB Pabalių turgus būdu, išregistruotas iš JAR 2016-12-30. 

Viešoji įstaiga „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ – Savivaldybei tenkanti dalis sudaro 69,13 proc.; 2017-02-01 Šiaulių 

apygardos teismas paskelbė nutartį iškelti bankroto bylą, administratoriumi paskirta UAB „Valeksa“. 
 

Remiantis pateiktais duomenimis galima teigti, jog 5 Savivaldybės kontroliuojamos įmonės 

(UAB „Bendrabutis“, UAB Pabalių turgus, AB „Šiaulių energija“, UAB „Šiaulių gatvių 

apšvietimas“, UAB „Šiaulių vandenys“) 2016 m. dirbo pelningai, 3 Savivaldybės kontroliuojamos 

įmonės (UAB „Busturas“, UAB „Šiaulių turgus“, UAB „Žiburio knygynas“) Savivaldybės įmonė 

Šiaulių oro uostas ir 2 viešosios įstaigos (VšĮ Šiaulių turizmo informacijos centras, VšĮ „Šiaulių 

regiono plėtros agentūra“) – nuostolingai. 5 Savivaldybės kontroliuojamos įmonės (UAB 

„Bendrabutis“, UAB Pabalių turgus, AB „Šiaulių energija“, UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“, 

UAB „Šiaulių vandenys“) 2016 m. gavo daugiau pelno nei 2015 m., 1 įmonės (UAB „Šiaulių turgus“) 

ir 1 įstaigos (VšĮ Šiaulių verslo inkubatorius) nuostoliai sumažėjo lyginant su 2015 m., likusiųjų – 

veiklos rezultatai pablogėjo lyginant su 2015 m. duomenimis. 

2016-05-27 raštu Nr. SE-147 “Dėl UAB “Šiaulių turgus” veiklos“ pateiktas siūlymas 

Savivaldybės administracijos direktoriui dėl UAB “Šiaulių turgus” išbraukimo iš privatizuojamų 

objektų sąrašo (2015-12-09 – 2016-06-16 neįvykus paskelbtiems 6 viešiems aukcionams) ir 

reorganizavimo, prijungiant prie UAB Pabalių turgaus.  

Savivaldybės tarybai 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-279 „Dėl pritarimo UAB 

„Šiaulių turgus” ir UAB Pabalių turgus reorganizavimui“, pritarus UAB „Šiaulių turgus” ir UAB 

Pabalių turgus reorganizavimui prijungimo būdu, po reorganizavimo procedūrų, UAB „Šiaulių 

turgus“ baigė veiklą kaip juridinis asmuo nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos 

(2016-12-30). Po reorganizavimo veiklą tęsia UAB Pabalių turgus, kuri perėmė visas reorganizuotos 

UAB „Šiaulių turgus“ teises ir pareigas. Įvykdžius bendrovių reorganizavimo procedūras buvo 

optimizuotas bendrovių valdymas bei sumažintos administravimo išlaidos. 

 

5.4 Investicinių projektų įgyvendinimo apžvalga 

2016 m. Ekonomikos ir investicijų skyrius pradėjo įgyvendinti 13 investicinių projektų, 

pradėtas rengti vienas investicijų projektas. 
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Kraštovaizdžio būklės gerinimas Šiaulių mieste (regioninio planavimo) 

Projektinis pasiūlymas pateiktas 2016 m. rugpjūčio 8 d.  

Projekto tikslas – didinti Šiaulių miesto kraštovaizdžio planavimo kokybę ir vizualinį estetinį 

potencialą likviduojant bešeimininkius apleistus pastatus. 

Projekto veiklos: bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas; Bendrojo plano koregavimas.  

Stebėsenos rodikliai: teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės  

plotas – 0,0438. Likviduotų kraštovaizdį darkančių bešeimininkių apleistų statinių ir įrenginių 

skaičius – 2. Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti 

savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai – 1.  

Planuojamas projekto biudžetas – 47384,71 Eur. ES struktūrinių fondų lėšos – 40277,00 Eur, 

Savivaldybės biudžeto lėšos – 7107,71 Eur. 

 

Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione 

(regioninio planavimo)  

 Projekto paraiška pateikta 2016 m. lapkričio 30 d.  

Pareiškėjas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija. Partneriai – visos Šiaulių regiono 

savivaldybės. 

Projekto tikslas – įrengti turizmo ženklinimo infrastruktūrą ir užtikrinti turistų bei lankytojų 

informuotumą apie turizmo maršrutuose ir turizmo trasose esančias lankytinas vietas Šiaulių regione. 

Projekto veiklos: įrengti ženklinimo infrastruktūros objektus Šiaulių regione 

  Stebėsenos rodikliai: įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai – 1618: informaciniai 

kelio ženklai Nr. 628 „Krypties rodyklė į lankytiną vietą“ (išskyrus krypties rodyklę į lankytiną vietą 

su grafiniu lankytinos vietos vaizdu) 360 vnt. (Šiaulių mieste – 49 vnt.), Nr. 629 „Lankytinos vietos 

pavadinimas“ 172 vnt. (Šiaulių mieste – 31 vnt.), informaciniai stendai 181 (iš jų: 34 regiono, 46 

rajono ir 101 objekto) (Šiaulių mieste – 34 vnt.), krypties rodyklės pėstiesiems (Šiaulių mieste) 4 vnt.,  

lankytinos vietos jungiančių dviračių trasų 880 vnt., vandens turizmo trasų ženklai 21 vnt. 

Planuojamas projekto biudžetas – 340729,41 Eur, iš jų: ES paramos suma – 289619,99 Eur 

(Šiaulių miesto sav. 41374,24 Eur, Pareiškėjo ir partnerių lėšos – 51109,42 Eur). 

 

Investicijų projekto „Sporto komplekso su baseinu įrengimas“ parengimas 

Projekto tikslai – įvertinti:  

1. Šiaulių m. sporto infrastruktūros galimybes užtikrinant regbio, futbolo sporto šakų 

sportininkų ir mėgėjų treniravimosi, varžybų poreikį ir prieinamumą, įvertinant sezoniškumą, 

ypatingai šaltuoju metų laikotarpiu. 
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2. Šiaulių m. plaukimo baseinų būklę ir galimybes užtikrinti miesto ir regiono sporto 

bendruomenės siekiančios sportinio rezultato poreikius ir prieinamumą.  

3. Šiaulių m. plaukimo baseinų būklę ir galimybes užtikrinti miesto ir regiono gyventojų 

poreikį rekreacijos tikslais ir prieinamumą.  

4. Šiaulių m. sporto infrastruktūros (sporto salės, stadionai ir kt.) galimybes užtikrinti sporto 

bendruomenės, siekiančios sportinio rezultato ir sveikatinimo poreikius ir prieinamumą (tinklinis, 

krepšinis, rankinis, salės žolės riedulys, imtynės). 

5. Atsižvelgiant į miesto ir regiono (įskaitant kaimynines valstybes) anksčiau įvardintų sporto 

šakų plėtojimo poreikius, išnagrinėjus galimas alternatyvas, parinkti optimalų įgyvendinimo 

sprendimą, alternatyvą. 

6. Išnagrinėti alternatyvas finansavimo būdui pasirinkti (Europos Sąjungos, Valstybės 

investicijų programos, savivaldybės biudžeto ir / arba įgyvendinti projektą viešosios ir privačios 

partnerystės būdu).  

7. Siūlomą įgyvendinimo sprendimą, kuris turi būti pagrįstas parenkant optimaliausią 

įgyvendinimo būdą, statybų kaštų, pastatų priežiūros ir eksploatavimo, galimų pajamų už teikiamas 

paslaugas galimybėmis miesto, regiono ir tarptautiniu mastu.  

Rezultatas – parengtas „Sporto komplekso su baseinu įrengimas“ investicijų projektas. 

Parengtas projektas bus pagrindas teikti projektinį pasiūlymą bei rengti paraišką investicijų projektui 

„Sporto komplekso su baseinu įrengimas“ 

 

Integrali pagalba į namus Šiaulių mieste (valstybinio planavimo) 

 Paraiška pateikta 2016 m. kovo 1 d.  

Projekto tikslas – plėtoti kokybišką integralią pagalbą namuose neįgaliems vaikams, darbingo 

amžiaus neįgaliems asmenims, senyvo amžiaus asmenims ir teikti konsultacinę pagalbą neįgalius 

vaikus, darbingo amžiaus neįgaliuosius, senyvo amžiaus asmenis prižiūrintiems šeimos nariams 

Šiaulių mieste. 

Projekto tikslinė grupė: neįgalūs vaikai, darbingo amžiaus neįgalieji, senyvo amžiaus 

asmenys su sunkia negalia ir jų šeimos nariai Šiaulių mieste. 

Projekto metu teikiamos: globos, slaugos, informavimo, tarpininkavimo, konsultavimo bei 

atstovavimo paslaugos neįgaliesiems bei jų artimiesiems. 

Rezultatai: projekto įgyvendinimo metu planuojama integralią pagalbą į namus suteikti 108 

tikslinių grupių asmenims, konsultuoti 129 asmenis, organizuoti mokymus 31 mobiliųjų komandų 

darbuotojams ir savanoriams. 

Projekto biudžetas – ES fondų lėšos 753300,00 Eur. 
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Dienos socialinės globos centro „Goda“ esamo pastato (Žalgirio g. 3) atnaujinimas ir priestato 

statyba (regioninio planavimo) 

Projektinis pasiūlymas pateiktas 2016 m. spalio 24 d.  

Projekto tikslas – gerinti socialinių paslaugų prieinamumą Šiaulių miesto savivaldybėje, 

mažinti regioninius skirtumus, plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą socialiai pažeidžiamoms 

asmenų grupėms – asmenims su negalia (išskyrus turinčius proto ar (ir) psichikos negalią), ir jų 

šeimoms. 

Įgyvendinant projektą numatoma pastato „A“ korpuso rekonstravimas, naujų baldų ir įrangos 

įsigijimas.  

Planuojami projekto rezultatai: investicijas gavusių socialinių paslaugų infrastruktūros 

objektų skaičius, tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų 

infrastruktūrą – 96, investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams – 

72. 

Projekto biudžetas – 763820,00 Eur, iš jų: Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 

649247,00 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 114573,00 Eur 

 

Bendrojo ugdymo mokyklų (Gegužių progimnazija) modernizavimas ir šiuolaikinių mokymosi 

erdvių kūrimas (valstybinio planavimo)  

Finansavimo – administravimo sutartis 2015 m. gruodžio 28 d. 

Projekto vykdytojas – Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras. Šiaulių 

miesto savivaldybės administracija yra projekto partneris. 

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant 

bendrojo ugdymo mokyklų  (progimnazijų ir pagrindinių)  edukacines erdves.  

Veiklos: parengta projektavimo užduotis, jos pagrindu parengti projektiniai pasiūlymai ir 

techniniai projektai mokyklų dalies edukacinių erdvių modernizavimui; pagal parengtus techninius 

projektus bus rekonstruotos/remontuotos mokyklų pasirinktos edukacinės erdvės, atliekant jose dalies 

patalpų rekonstrukciją/remontą ir aprūpinant jas būtina įranga bei baldais; parengti projektiniai 

pasiūlymai ir techniniai projektai bus prieinami visoms to paties tipo mokykloms, mokyklos galės 

modernizuoti savo pastatus ir edukacines erdves pagal sukurtą  modernios edukacinės erdvės viziją, 

pritaikius parengtą techninį projektą.  

Savivaldybės prie projekto metu atliekamų darbų finansiškai neprisideda. 

 

Stoginių keleiviams viešojo transporto sustojimo vietose Šiauliuose įrengimas (vieša ir privati 

partnerystė) 
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 Projekto tikslas – pagerinti teikiamas viešąsias paslaugas susijusias su viešojo transporto 

infrastruktūros paslaugų teikimu.  

 Projektą ketinama įgyvendinti koncesijos būdu. 

Veiklos: įrengti 100 naujų stoginių Šiaulių miesto viešojo transporto tinkle (per du metus, 

kasmet po 50); Šiaulių miesto savivaldybė, įgyvendindama projektą, perduos naujas stogines (100 

vnt.) įrengimo bei naujų ir esamų stoginių (118 vnt.) priežiūros pareigas koncesininkui.  

Numatoma viso projekto investicijų vertė – 430000 Eur su PVM. Projektas įgyvendinamas 

vien tik privataus sektoriaus lėšomis (Šiaulių miesto savivaldybė sudarytų koncesijos sutartį, kurios 

pagrindu visas investicijas atliktų atrinktas koncesininkas).  

Oro kokybės gerinimas Šiaulių mieste (valstybinio planavimo) 

Paraiška pateikta 2016 m. gruodžio 27 d. 

Projekto tikslas – mažinti aplinkos oro taršą kietosiomis dalelėmis Šiaulių mieste siekiant 

užtikrinti, kad jų koncentracija aplinkos ore neviršytų žmogaus sveikatai ir aplinkai nepavojingų 

aplinkos oro užterštumo lygiu. 

Projekto veiklos: aplinkos oro kokybės valdymo priemonių plano parengimas (1 vnt.), gatvių 

priežiūros ir valymo technologijų įrenginio (mašinos) įsigijimas (1 vnt.), visuomenės informavimas 

apie galimybes gyventojams prisidėti prie aplinkos oro taršos mažinimo, aplinkos oro kokybės 

gerinimo ir galimas neatsakingo elgesio pasekmes (1 vnt.), atlikta apklausa (2 vnt.). 

Bendra suma – 428 256,22 eurai. ES paramos lėšos – 364017,78 Eur, Savivaldybės biudžeto 

lėšos – 64238,44 Eur. 

 

Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje (regioninio planavimo) 

2016-09-01 pasirašyta sutartis su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra 

Projekto tikslas – padidinti Šiaulių miesto savivaldybės socialinio būsto fondą, siekiant 

išplėsti galimybes apsirūpinti būstu socialiai pažeidžiamiems gyventojams. 

Projekto veiklos: socialinių būstų pirkimas (62 vnt.), neįgaliųjų poreikiams pritaikyti būstai 

(15 vnt.). 

Bendra suma – 2518175,00 Eur, iš jų: ES paramos lėšos – 2140448,00 Eur, Savivaldybės 

biudžeto lėšos – 377727 Eur. 

 

Šiaulių miesto transporto priemonių parko atnaujinimas (valstybinio planavimo) 

 Projekto tikslas – pagerinti viešuoju miesto transportu teikiamų paslaugų kokybę ir taip 

paskatinti gyventojus labiau naudotis viešuoju transportu Šiaulių mieste. 

 Projekto veikla: nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių įsigijimas (12 

vnt.). 
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 Projekto bendra suma – 2717000,00 Eur, iš jų: ES paramos lėšos – 2310000,00 Eur, 

partnerio lėšos – 407000,00 Eur. 

 

Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione  

(regioninio planavimo) 

 Projektinis pasiūlymas patvirtintas 2016 m. lapkričio 30 d.  

 Projekto vykdytojas – ŠRAC. Partneriai – visos Šiaulių regiono savivaldybės. 

 Projekto tikslas – tobulinti Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos 

infrastruktūrą, įrengiant/rekonstruojant komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą, 

padidinant komunalinių atliekų surinkimo paslaugų ir pirminio rūšiavimo prieinamumą, bei pagerinti 

šių paslaugų kokybę, sukuriant paruošimo naudoti pakartotinai pajėgumus. 

 Projekto veiklos: įrengti konteinerių aikšteles (976 vnt.), įsigyti konteinerius konteinerių 

aikštelėms (4811 vnt.), įrengti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles (3 vnt.), įsigyti konteinerius 

skirtus DGASA (55 vnt.), informuoti visuomenę atliekų prevencijos bei tvarkymo klausimais (1952 

vnt. informacinių leidinių), susitikimų su daugiabučių namų gyventojais organizavimas (100 vnt. 

susitikimų), šviečiamojo filmo apie atliekų tvarkymą Šiaulių regione sukūrimas (1 filmas), 

informacinio/mokomojo animuoto klipo sukūrimas (1 klipas), vietinė spauda (rajoniniai laikraščiai) 

(35 vnt. pranešimų), susitikimai su žiniasklaidos atstovais (3 vnt. spaudos konferencijų), viešinimas 

socialiniame tinklalapyje Facebook, reklaminiai skydeliai (60 vnt. viešinimo pranešimų, 1 reklaminė 

kampanija), informacinių atmintinių parengimas (40 000 vnt.), lauko reklamos įrengimas (7 vnt.), 

edukacinės palapinės įrengimas (1 vnt.), projekto atributikos parengimas (3 000 vnt.), 

interaktyvaus/virtualaus žaidimo sukūrimas (1 vnt.), visuomenės nuomonės tyrimo atlikimas (2 vnt.). 

 Bendra suma – 8199452,00 Eur, iš jų ES parama – 6969534,00 Eur, partnerio lėšos – 

1229918,00 Eur.  

Šiaulių miesto savivaldybės administracija  

Projekto veiklos: AŽK aikštelių skaičius – 474 vnt., AŽK kont. sk. – 2291 vnt., PPK aikštelių 

skaičius – 36 vnt., PPK kont.sk. – 156 vnt., DGASA aikštelių skaičius – 1 vnt. 

Bendra suma – 3616587,00 Eur, iš jų ES paramos lėšos – 3074099,00 Eur, partnerio lėšos – 

542488 Eur. 

 

Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje (valstybinio planavimo)  

 Paraiška pateikta 2016 m. spalio 31 d. 

 Projekto tikslas – kompleksinių paslaugų šeimai teikimas, kartu vykdant prevencinę 

veiklą ir siekiant įgalinti šeimą (asmenį) įveikti iškilusias problemas.  
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 Projekto veiklos: informavimo ir konsultavimo apie kompleksinių paslaugų šeimai 

teikimą paslaugos, jų koordinavimo ir organizavimo paslaugos; pozityvios tėvystės mokymai; 

teikiama psichosocialinė pagalba; šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos, mediacijos 

paslaugos; teikiamos vaikų priežiūros paslaugos; projekto veiklų viešinimo iniciatyvos.  

 Projekto rezultatas – įkurtuose bendruomeniniuose šeimos namuose mažiausiai 1000 

tikslinės grupės asmenų bus suteiktos socialinės kompleksinės paslaugos. 

 Finansavimas: Europos socialinis fondas – 647024,00 Eur. 

 

Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Šiaulių mieste (regioninio planavimo) 

Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2016 m. gruodžio 8 d. 

Projekto vykdytojas – UAB „Šiaulių vandenys“.  

Projekto tikslas: didinti teikiamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 

prieinamumą Šiaulių miesto gyventojams ir didinti sistemos veikimo efektyvumą. 

Projekto vertė – 10,26 mln. Eur (be PVM). 50 proc. finansuojama ES fondų lėšomis, 50 proc. 

– UAB „Šiaulių vandenys“ lėšos. 

 

Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas. Paviršinių nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra (regioninio planavimo) 

Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2016 m. gruodžio 22 d. 

Projekto vykdytojas – UAB „Šiaulių vandenys“.  

Partneris – Šiaulių miesto savivaldybė. 

Projekto tikslas: mažinti užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį 

aplinkai bei ekonomikai Šiaulių mieste 

Projekto vertė – 6600,9 tūkst. Eur, iš jų – 4637,0 tūkst. Eur ES fondų lėšos, 765,9 tūkst. Eur 

– Šiaulių miesto savivaldybės lėšos, 1198,0 tūkst. Eur – UAB „Šiaulių vandenys“ lėšos. 

 

 5.5 Turto valdymas 

 Negyvenamųjų patalpų skirstymo komisija posėdžiavo 10 kartų, kurių metu apsvarstė 

96 klausimus, susijusius su patalpų panaudojimu.  

 Per metus buvo suorganizuoti 6 negyvenamųjų patalpų nuomos konkursai. Išnuomotos 

Radviliškio g. 66, Savivaldybės įmonės Šiaulių oro uoste angarai Aviacijos g. 5. 

 Per 2016 metus VĮ Registrų centre užregistruota / išregistruota 48 žemės panaudos 

sutarčių, įregistruoti 218 įvairių nekilnojamojo turto registro pakeitimų. Parengti 22 Savivaldybės 

privatizuojamų objektų žemės sklypų dokumentai. 

 Parengtos (naujos ar pratęstos) 31 patalpų nuomos ir panaudos sutartys. 
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 Piliečių nuosavybės teisių atkūrimo komisija 2016 metais nesirinko į posėdžius, 

kadangi nebuvo pateikta prašymų dėl nuosavybės teisių atkūrimo. 

 Aukštabalio multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo sutarties 

vykdymo priežiūros komisija 2016 metais  svarstė 2015 metų Arenos koncesininko VšĮ ,,Pramogų 

sala“ audito išvadą, 2016 m. ketvirčio ataskaitas bei kitus klausimus. 

 Vykdant Šiaulių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų 

bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir paskirtų bendrojo naudojimo 

objektų administratorių veiklos priežiūrą ir kontrolę, surašyti keturiasdešimt penki daugiabučio namo 

bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo aktai. 

Suteikta teisinė ir organizacinė pagalba devyniasdešimt šešiems daugiabučių namų ir kitos 

paskirties pastatų savininkams dėl daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimo, veiklos, valdymo 

klausimų. Parengti du šimtai raštų daugiabučių namų savininkų bendrijų veiklos klausimais. 

2016 m. Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje įsisteigė 5 daugiabučių namų savininkų 

bendrijos. Bendrijų steigimosi skatinimui Savivaldybės biudžete buvo numatytos lėšos bendrijų 

steigimosi išlaidų kompensavimui. 2016 m. parengti dokumentai ir kompensuotos daugiabučių namų 

Klevų g. 11, Radviliškio g. 90, Radviliškio g. 78, Radviliškio g. 74, Dainų g. 70, Šiauliuose, savininkų 

bendrijų steigimosi išlaidos. 

Skatinant daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą) buvo inicijuoti daugiabučių namų 

Draugystės pr. 3a, Draugystės pr. 4, Draugystės pr. 5, Draugystės pr. 7, Draugystės pr. 8, Draugystės 

pr. 12, Draugystės pr. 15, Draugystės pr. 16, P. Višinskio g. 10, P. Višinskio 14, Šiauliuose, patalpų 

savininkų susirinkimų, dėl dalyvavimo Šiaulių miesto demonstraciniame kvartalinės renovacijos 

projekte,  sušaukimai.  

 

Palyginimas pagal metus: 

 

Darbų rūšys 2014 metai 2015 metai 2016 metai 

Parengtų tarybos sprendimų projektų skaičius 73 65 60 

Parengtų Administracijos direktoriaus įsakymų skaičius 2 2 3 

Įvykdytų nuomos konkursų skaičius 6 3 6 

Patalpų panaudos ir nuomos sutarčių parengimas (naujų 

sudarymas ir atnaujinimas) 

34 35 45 

Biudžetinėms įstaigoms perduoto turto panaudos sutarčių 

sudarymas ir atnaujinimas 

7 8 16 

Įregistruotų žemės panaudos sutarčių 24 16 48 

Įvairūs nekilnojamojo turto registro pakeitimai(pastatų 

kadastriniai matavimai, teisinė registracija ir kt.) 

205 131 218 

Savivaldybės privatizuojamų objektų žemės sklypų 

dokumentai parengimas ir įregistravimas 

15 29 22 
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Biudžetinėms įstaigoms perduoto materialaus turto 

perdavimo aktų parengimas 

33 72 58 

 

 Metų pabaigoje Turto valdymo poskyrio darbuotojai atliko Savivaldybės ir valstybės 

turto, valdomo patikėjimo teise, metinę inventorizaciją, 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. 

 Poskyrio darbuotojai dalyvauja įvairiose komisijose ir darbo grupėse viešojo pirkimo, 

pastatų privatizavimo aukcionuose, taip pat nuolatinėse komisijose: Nuolatinė statybos, Aukštabalio 

multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo sutarties vykdymo priežiūros, 

Piliečių nuosavybės teisių atkūrimo, Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių skirstymo.   

 

 

6. URBANISTIKA IR MIESTO ŪKIS 

6.1. Architektūra ir urbanistika 

Miesto urbanistinės plėtros programai 2016 metais savivaldybės biudžete buvo numatyta                                        

912,6 tūkst. Eur  iš biudžeto  ir 485,9 tūkst. Eur už parduotą žemę, viso 1398,5 tūkst. Eur. Faktiškai 

panaudota  187,4 tūkst. Eur biudžeto lėšų. Didžioji  dalis lėšų nepanaudota dėl projektuotojų ženklaus 

vėlavimo ir sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, dalis viešųjų paslaugų pirkimų atlikta pavėluotai 

antroje metų pusėje (mokėjimai numatyti tik užbaigus darbus), neužbaigtos liko žemės paėmimo 

visuomenės poreikiams A-9 kelio jungčiai su Pramoniniu parku procedūros, o atsiskaitymai vykdomi 

dažniausiai tik pilnai atliktus paslaugas.  

2016 metais Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius (toliau AUPS) aktyviai 

bendradarbiavo įgyvendinat  tęstinius investicinius projektus -  kartu su Miesto ūkio ir aplinkos 

skyriumi, Projektų priežiūros skyriumi rengta teritorijų planavimo dokumentacija, projektavimo 

užduotys Integruotų teritorijų techniniams projektams.  
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Draugystės prospekto viešųjų erdvių projekto schema, Prisikėlimo aikštės su prieigomis  teritorija, 

centrinės dalies gatvių rekonstrukcija 

 
Prisikėlimo aikštės, Centrinio, Didždvario parkų, Kaštonų al., Saulės Laikrodžio aikštės teritorijos, 

Talkšos ežero pakrantės sutvarkymo projektai 
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Centrinis parkas, Didždvario parkas, Kaštonų al. 

 
Dainų parkas, Dainų, Lieporių pėsčiųjų takai 
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Talkšos pakrantės teritorijos, meškerių- Žuvininkų g. projektas 

 
 

Pakruojo g. teritorija 

 
 

 

Užbaigtas svarbus miestui Prisikėlimo aikštės su prieigomis pertvarkymo idėjos 

architektūrinis konkursas. Pasirašyta projektavimo paslaugų atlikimo sutartis su UAB „RS projektai“, 

projekto vadovas architektas Vytenis Rudokas. Tačiau galimai dėl žmogiškųjų išteklių  trūkumo 

įmonėje bei dėl problemų, susidariusių dėl Antrojo pasaulinio karo palaidojimų vietos sprendinių 

techninio projekto parengimas užtruko ir 2016 m. nebuvo galutinai užbaigtas.  Pavyko pabaigti 

projektavimo darbus ir išsiimti statybos leidimą Saulės Laikrodžio aikštės rekonstrukcijos projektui 

(PV Remigijus Jurėla, rangovas UAB „Projektavimo centras“). 2016 m. vykstant Savivaldybės 
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struktūros reformai AUPS specialistai susidūrė su dideliais iššūkiais ir naujomis užduotimis, didžiąją 

metų dalį  buvo ir tebėra nepilnai sukomplektuotas,  dirbama be  vedėjo pavaduotojų, panaikinti 

poskyriai, darbo krūviai yra labai dideli. 

6.2. Teritorijų planavimas 

 

Pagal įvykdytą Šiaulių miesto bendrojo plano (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

2009 -01-29 sprendimas Nr. T-1) sprendinių įgyvendinimo stebėseną – monitoringą, pradėtos  

Bendrojo plano dalies teritorijos koregavimo procedūros. Atskiromis procedūromis pradėta koreguoti 

Bendrojo plano dalies - Prekybos centrų išdėstymo schemą. Remiant Europos Sąjungos 

struktūriniams fondams ir dėl to, kad Šiaulių miesto savivaldybė pateko tarp dviejų iš šešiasdešimties 

savivaldybių, kurios buvo atlikusios Bendrojo plano stebėseną ir todėl gavo finansavimą, buvo 

pradėtos Bendrojo plano Kraštovaizdžio ir Paveldosaugos dalies koregavimo paslaugos pirkimo 

procedūros. Visos teritorijų planavimo procedūros vykdomos per TPDRS (teritorijų planavimo 

dokumentų rengimo informacinę sistemą, administruojamą Aplinkos ministerijos) ir kol kas 

veikiančią su dideliais trukdžiais. 

2016 m. parengtas ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas šis teritorijų 

planavimo dokumentas: 

- Teritorijos Šiauliuose, Birutės g. 39D ir šalia esančios teritorijos detaliojo plano koregavimas, 

patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu 

Nr. A-936 (rengė UAB TAEM urbanistai); 

 

 2016 m. pradėti rengti ar tęsiami teritorijų  šie planavimo darbai, kurių planavimo iniciatorius 

yra Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius: 

           -  Paviršinių nuotekų Šiaulių mieste specialusis planas (pakartotinai įvykdžius 

viešojo pirkimo procedūras pasirašyta sutartis su UAB „Urbanistika“, atlikta esamosios būklės 

analizė); 

                 - Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo Šiaulių mieste specialiojo plano koregavimas 

(pakartotinai įvykdžius viešojo pirkimo paslaugos procedūras pasirašyta sutartis su UAB 

„Urbanistika“, atlikta esamosios būklės analizė, parengta koncepcija, atliktos SPAV procedūros, 

pradėti rengti sprendiniai); 

-  Industrinio parko (teritorijos šalia Dubijos, Radviliškio, P. Motiekaičio gatvių) Šiauliuose detaliojo 

plano koregavimo procedūros (pasirašyta sutartis su UAB „Geometra“, atliktos sprendinių parengimo 

procedūros); 

- Tarptautinio Šiaulių karinio oro uosto teritorijos ir jos prieigų Šiaulių mieste (Lietuvos kariuomenės 

karinių oro pajėgų aviacijos bazė) detalusis planas; (Aviacijos g. 17 sklypas ; pasirašyta sutartis su 
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UAB „Urbanistika“, pradėtos esamosios būklės analizės ir topografinio pagrindo rengimo 

procedūros); 

- Kvartalo tarp Žemaitės, Vilniaus , Dvaro g. ir Aušros al. Detalusis planas (pasirašyta sutartis su UAB 

„Atamis“, parengta esamoji būklė, sustota ties koncepcijos stadija, rengėjams pritaikytos baudos ir 

procedūros tęsiamos toliau); 

- Salduvės parko teritorijos Šiauliuose detaliojo plano koregavimas (Aleksandrijos pramogų parko 

detalusis planas; pasirašyta sutartis su UAB „Atamis“, pradėta esamosios būklės analizė); 

- Talkšos parko detalusis planas (rengėjas UAB „Urbanistika“ jau užbaigtą dokumentą buvo pateikęs 

tikrinti VTPSI, bet atradus trūkumų  dokumentacija patikslinta ir iš naujo atliekamos viešinimo 

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.  

 

Dokumentų rengimo statistika už 2016 m. teritorijų planavimo srityje ir palyginimas su 2014-15 m: 

Eil. 

Nr. 

 

Veikla 
 

2014 2015 

 

2016 

1. 
Administracijos direktoriaus įsakymai 86 79 91 

2. Iniciavimo sutartys , papildomi 

susitarimai 
13 10 

28 

3. 

 Planavimo sąlygos 51 26 2 

4. 

 
Planavimo sąvadai/ nuo 2016 m. 

planavimo reikalavimai 
2 2 

22 
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5. 

 
Planavimo užduotys/ nuo 2016 m. 

planavimo darbų programos 
2 5 

19 

6. 

  

Įregistruota teritorijų planavimo 

dokumentų TPDR (teritorijų 

planavimo dokumentų registre, 

administruojamame aplinkos 

ministerijos) 

32 18 

6 

7. 

 Siunčiami raštai -SVA 109 80 32 

8. 

 Siunčiami raštai -S 128 179 164 

9. 

 Siunčiami raštai -SG 54 38 44 

10. 
Tarybos sprendimų projektai 28 20 16 

11. 
Viešo svarstymo susirinkimai 

Savivaldybėje (teritorijų planavimo 

dokumentams pristatyti) 

27 22 

14 

12. Nuolatinės statybos komisijos 

(NSK)posėdžiai 
15 28 

14 

13. 

 NSK protokolai 21 28 29 

14. Administracijos pasitarimų protokolai 

teritorijų planavimo klausimais VAK 
  

20 

15. 
Gauta užduočių per DVS „Avilys“   263 

Nuolat teikta archyvinė medžiaga bei informacija apie įregistruotus ir išregistruotus teritorijų 

planavimo dokumentus. Kuriama teritorijų planavimo sąvadų GIS DB.  

 

6.3. Žemėtvarka 

Nuolat buvo bendradarbiaujama su Nacionalinės žemės tarnybos Šiaulių žemėtvarkos 

skyriaus specialistais, matininkais, sprendžiami ginčai ir nesutarimai iškilę dėl namų valdų ir 

grąžinamų žemės sklypų Šiaulių mieste. Parengti raštiški atsakymai į piliečių užklausimus.  

Dalyvauta komisijose ir parengti atitinkami dokumentų projektai. Buvo rengiami savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymų projektai, kuriuose buvo nagrinėjami grąžinamų natūra žemės 

sklypų planų bei žemės sklypų kadastrinių rodiklių patvirtinimo klausimai, naujų ir naudojamų 

sklypų ar jų dalių nuomos klausimai, klausimai susiję su aukcionų organizavimu, valstybinės žemės 
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nuomos ir pardavimo klausimai. Naujų žemės sklypų pardavimo aukcionai sustabdyti Nacionalinės 

žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos iniciatyva iki to laiko, kol bus pilnai užbaigta žemės 

reforma.  

 

Dokumentų rengimo statistika už 2016 m. žemėtvarkos srityje ir palyginimas su 2014-15 m.: 

Eil. 

Nr. 

 

Veikla 

 

2014 2015 
 

2016 

1. Atsakymų projektų rengimas į 

fizinių ir juridinių asmenų 

pateiktus klausimus ir skundus, 

kiti raštai (SVA, S, SG) 

410 390 735 

2. Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 

įsakymų rengimas dėl grąžinamų 

natūra, perduodamų 

neatlygintinai nuosavybėn 

kadastro duomenų patvirtinimo, 

žemės sklypų projektų 

patvirtinimo, vertės priedo dėl 

inžinerinių statinių 

apskaičiavimo, adresų suteikimo, 

keitimo ar panaikinimo ir kt. 

347 321 371 

3. Tarybos sprendimų projektų 

rengimas  

1 0 2 

4. 

 

Naujų žemės sklypų medžiagos 

parengimas pardavimo ar 

nuomos aukcionams 

2 

 

 0 0 

5. 

 

Rengiami žemės paėmimo 

visuomenės poreikiams projektai 

0 1 3 

(viso paimami 6 

sklypai) 

6. 

  

Žemės sklypų kadastrinių 

matavimų atlikimo ir planų 

sudarymo projektavimo 

paslaugos pirkimo konkursams 

medžiagos parengimas 

1 2 2 

7. 

 

Papildomų susitarimų rengimas 

pagal sutartis ir parengta 

medžiaga žemės sklypų 

kadastriniams matavimams ir 

planų sudarymams atlikti 

48 44 35 

8. 

 

Žemės sklypų kadastrinių 

matavimų bylų, žemės sklypų, 

prilyginamų detaliojo teritorijų 

planavimo dokumentui, projektų 

tikrinimas ir derinimas 

105 150 346 
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Eil. 

Nr. 

 

Veikla 

 

2014 2015 
 

2016 

9. 

 

Parengti reikalavimai žemės 

sklypų, prilyginamų detaliojo 

teritorijų planavimo dokumentui, 

projektams rengti 

66 97 63 

 

Pastaba:  

Žemėtvarkos projektavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS)  gauta  94 

prašymai, išduota reikalavimų rengti  projektus 63, atsisakyta išduoti nurodant atsisakymo motyvus- 

31.  

Geoinformacinių sistemų ir geodezijos srityje  

Įdiegtas  ArcGIS Portalas, suteikiantis visuomenei patogią prieigą ir funkcionalumą prie 

viešinamos geografinės informacijos. Atnaujinti 8 teminiai miesto žemėlapiai nuolat papildant 

aktualia informacija.  

Teikta topografinė medžiaga teritorijų planavimui, bei rastriniai ir vektoriniai GIS medžiagos 

išrašai miesto Architektūros ir urbanistikos skyriaus specialistams bei miesto savivaldybės skyriams, 

reikalingi savivaldos funkcijoms atlikti.  

Kas ketvirtį integruojami į municipalines georeferencines duomenų bazes gaunami grafiniai ir 

atributiniai duomenys iš VĮ „Registrų centro“ apie įregistruotus sklypus (tęstinė sutartis, pagal kurią 

duomenys bus atnaujinami bei papildomi nuolat).  

 

Dokumentų rengimo statistika už 2015 m. geoinformacinių sistemų srityje ir palyginimas su 2014-15 

m.: 

Eil. 

Nr. 

 

Veikla 

 

2014 2015 

 

2016 

1. Išnagrinėta prašymų ir parengta atsakymų  5 33 27 
2. Nuskenuota topografinės medžiagos ir 

detaliųjų planų  

1289 985 819 

3. 

 
Parengta miesto informacinių schemų ir 

detaliųjų planų kopijų  

72   

4. 

 
Parengta schemų ir planų , planavimo 

sąlygoms ir kitiems žemės tvarkymo 

sprendiniams rengti 

117 97 68 

5. 

 
Parengta priedų prie savivaldybės tarybos 

sprendimų projektų  

28 21 18 

6. Atlikta pataisymų ir įvesta naujų objektų į 

miesto skaitmeninį žemėlapį 

185 174  

7. TP registro papildymas, susiejant su skenuota 

sprendinių informacija 

- 112 76 
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Dokumentų rengimo statistika už 2016 m. geodezijos srityje ir palyginimas su 2014-15 m.: 

Eil. 

Nr. 

 

Veikla 

 

2014 2015 
 

2016 

 Gauta prašymų atlikti 

geodezinius darbus : 

1716 (4322,6 ha) 1707(3157,4 ha) 4376,4 ha 

1 Topografinių nuotraukų 808 (3208,2 ha) 750 (1889,4 ha) 759(3488 ha) 
2 

 
Kontrolinių-geodezinių 

nuotraukų 

856 (922,1 ha) 902 (1112,6 ha) 1022 (511,5 

ha) 
3 Sklypo planų 52 (192,4 ha) 55 (155,4 ha) 22 (376,9 ha) 
 

 
Išduota leidimų atlikti 

geodezinius darbus  

1716 (4341,7 ha) 1832 (3658,5 

ha) 

2272 (8292,3 

ha) 

1 Topografinių nuotraukų 808 (3227,3 ha) 798 (1979,7 ha) 951 (5878,5 

ha) 
2 Kontrolinių-geodezinių 

nuotraukų 

856 (922,1ha) 945 (1196,6 ha) 1774 (686,2 

ha) 
3 

 
Sklypo planų 52 (192,4ha) 89 (482,1 ha) 147 (1727,6 

ha) 
 Atlikta geodezinių darbų  1377 (1124 ha) 1496 (1065 ha) 1650 (1080,5 

ha) 
1 Topografinių nuotraukų 650 (852,3 ha) 685 (661,1 ha) 703 (897,1 ha) 
2 

 
Kontrolinių-geodezinių 

nuotraukų 

724 (270 ha) 809 (403,6 ha) 943 (182,9 ha) 

3 Sklypo planų 3 (1,9 ha) 2 (0,3 ha) 4(0,6 ha) 

 

Teikta rastrinė topografinė medžiaga ir vektoriniai GIS duomenų išrašai kitiems 

savivaldybės skyrių specialistams. Suorganizuota 6 Gatvių pavadinimų komisijos posėdžiai, parengta 

5 Tarybos sprendimų projektų naujai suteikiamiems ar keičiamiems  gatvių pavadinimams patvirtinti 

- Pelikso Bugailiškio (vietoj buvusios Marytės Margytės g. pavadinimo), Erdvės, Skrydžio, Orlaivių, 

Terminalo, pakeistos F.Vaitkaus g. geografinės koordinatės, suteikti oficialūs pavadinimai Dainų ir 

Lyros pėsčiųjų takams bei Saulės Laikrodžio aikštei. 

 

Statinių architektūros ir projektavimo sąlygų išdavimo srityje 

 

Dokumentų rengimo statistika už 2015 m. statinių architektūros ir projektavimo sąlygų 

išdavimo srityje ir palyginimas su 2014 m. 

Eil.

Nr. 

 

Veikla 
 

2014 2015 2016 

 

Pastabos 

1. Viso atliktų užduočių 2524 2108 4103  
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Eil.

Nr. 

 

Veikla 
 

2014 2015 2016 

 

Pastabos 

2. Statybą leidžiančių 

dokumentų išdavimas 

  

575 463 16. 5

55 

Tame skaičiuje: 

Gauta prašymų išduoti 

statybą leidžiančius 

dokumentus – 555 

o išrašyta statybą 

leidžiančių dokumentų 

– 555, iš jų: 

17. Statybos 

leidimai – 250; 

18. Rašytinia

i pritarimai – 305; 

Per išorinę IS 

„Infostatyba“ gautų 

projektų patikrinta - 

555 

3. Laikinosios prekybos 

įrangos (kioskų ir paviljonų) 

projektų galiojimo 

pratęsimas 

16 5 36  

4. Valstybės rinkliavos už 

statybą leidžiančio 

dokumento išdavimą  

101800 Lt 

(29484 Eur) 

25208 Eur 31084 Eur  

5. Organizuoti teritorijų 

planavimo komisijos  

posėdžiai 

50 52 52  

6.   GIS suvesti projektai 575 463 250  

7. Paruošta specialiųjų  

architektūrinių 

reikalavimų  

199 255 221  

8 Projektinių pasiūlymų 

pristatymas visuomenei 

398 375 348  

9. Visuomenei svarbių 

statinių projektinių 

pasiūlymų pristatymai 

  16 Susirinkimai vyksta 

trečiadieniais nuo 17 val. 

 

Palyginus su 2016 metais (statybą leidžiančių dokumentų išduota 555) skaičius padidėjo. 

Dėl teisės aktų kaitos ir dokumentacijos netinkamos kokybės daugiau pateiktų projektų 

tekdavo grąžinti pataisymui, todėl gerokai  išaugo pateikiamų prašymų skaičius, o išduotų statybą 

leidžiančių dokumentų skaičius yra toks pat, tačiau realiai neatspindinti laiko, sugaišto tikrinant tuos 

pačius projektus po keletą kartų. 
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Naujos statybos objektų palyginamoji lentelė: 

Objektas 

 

2016 m. 2015 m. 2014 m. 2013 m. Viso 

Gamybos ir pramonės 3 6 1 5 15 

Gyvenamosios paskirties pastatai: 

1. vieno buto pastatai 

2. dviejų butų pastatai 

3. trijų ir daugiau butų – 

daugiabučiai 

4. įvairioms socialinėms grupėms 

 

125 

6 

3 

- 

 

 

84 

4 

- 

- 

 

101 

4 

4 

2 

 

122 

- 

- 

- 

 

432 

14 

7 

2 

Kultūros - - - - - 

Mokslo - - - 1 1 

Paslaugų 4 2 1 1 8 

Poilsio - - - - - 

Prekybos 7 5 1 7 20 

Sporto 1 1 1 - 3 

Viešbučiai - - - - - 

Gydymo 1 - - - 1 

Administracinė - 2 5 - 7 

Sandėliavimo 6 9 5 5 25 

Garažų 1 - 1 1 3 

 

6.4. Kultūros vertybių apsauga 

Patikslinti 7 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. 2 naujiems 

objektams organizuotas vertingųjų savybių identifikavimas bei dokumentacijos (duomenų Kultūros 
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vertybių registrui) parengimas. Pastaruosius dokumentus artimiausiu metu svarstys Kultūros paveldo 

departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba.  

Vykdyta nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsena, tikrinta jų būklė (patikrinti 

21 kultūros paveldo objektai. Kultūros paveldo objektų tikrinimo metu užfiksuota būklė įforminta 

kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktais), atlikta detali fotofiksacija. 

Rinkta ir kaupta įvairi fotografinė, grafinė-archyvinė informacija ir kita medžiaga apie 

Šiaulių miesto kultūros paveldo objektus (surinkta informacija apie 15 kultūros paveldo objektų) iš:  

1. Architektūros ir urbanistikos tyrimų centro duomenų bazės;  

2. Virtualios elektroninio paveldo sistemos;  

3. Leidimų archeologiniams tyrimams atlikti duomenų bazės, kurią kuruoja Kultūros 

paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos;  

4. Šiaulių regiono spaudos publikacijų. 

Operatyviai teikta reikalinga  informacija tiek išoriniams interesantams (įvairiems 

fiziniams asmenims; juridiniams asmenims), tiek kitų struktūrinių padalinių reikmėms (Urbanistinės 

plėtros ir ūkio departamento Statybos ir renovacijos skyriui, Miesto ūkio ir aplinkos skyriui, 

Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyriaus Turto valdymo 

poskyriui ir kt.). Dėl atliekamos funkcijos kokybės jokių skundų negauta. 

Suorganizuotas Europos paveldo dienų ‘16: „Kultūros paveldas ir bendruomenės:  

Naktinė Rėkyva. Karpių giminės paslaptys“ renginys, kuriame iš viso sudalyvavo 281 dalyvis. Tai 

rekordinis dalyvių skaičius bendrame Europos paveldo dienų renginių suorganizuotų Lietuvoje 

kontekste. Šių metų Europos paveldo dienų ’16 Šiaulių mieste tema buvo „Kultūros paveldas ir 

bendruomenės: Naktinė Rėkyva. Karpių giminės paslaptys“. 2016 m. rugsėjo 18 d. 20:00 val. ir 21:00 

val.  įvyko dvi improvizuotos, naktinės ekskursijos „Naktinė Rėkyva. Karpių giminės paslaptys“ 

kartu su Joniškėlio istoriku, Karpių giminės palikimo Lietuvoje tyrinėtoju Viktoru Stanislovaičiu. 

Ekskursijoje atgimė teatrališkai pasakojamos, su legendomis persipynusios, kartais kraują 

stingdančios Rėkyvos Karpių dvaro gyvenimo istorijos. Tamsų vakarą sudalyvavo visi smalsuoliai, 

norintys pajusti Rėkyvos Karpių dvaro, jo parko, P. M. Karpio mauzoliejaus, vad. Grabaučiaus kalnu 

bei senųjų kapinių ypatingą dvasią, kurią perteikė įtaigus šių naktinių klajonių vadovo - dvaro 

vaiduoklio, paslaptingai pasislėpusio po gobtuvu, pasakojimas. Ekskursijų pabaigoje dalyvių laukė 

staigmena – žaidimas-loterija. 

Sėkmingai organizuoti ir kuruoti valstybės saugomo nacionalinio reikšmingumo lygmens 

medinio kultūros paveldo objekto – namo (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 2101, buvęs 

G. Bagdonavičiaus gyvenamasis namas, toliau – kultūros paveldo objektas) remonto ir restauravimo 

darbai, kuriems atlikti 2016 metais skirta 60,00 tūkst. Eur iš Paveldotvarkos 2016 m. programos, bei 

kapitalinio remonto, keičiant paskirtį į administracinę, darbai, kuriems iš Šiaulių miesto savivaldybės 

http://archeologijosdb.kpd.lt/
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biudžeto buvo skirta 57,65 tūkst. Eur.  Papildomai parengus dokumentus, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos kultūros ministro 2014 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ĮV- 524 patvirtintu Nekilnojamųjų 

ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimo tvarkos aprašu, pasirūpinta, kad būtų 

gautas papildomos lėšos - 24,5 tūkst. Eur iš Paveldotvarkos 2016 m. programos rezervo kultūros 

paveldo objekto papildomiems neatidėliotiniems remonto ir restauravimo darbams atlikti 2016 m. Iš 

viso įsisavinti 142,150 tūkst. Eur. ir 2016 m. atlikti tvarkybos darbai (stogo įrengimo darbai, fasado 

sienų įrengimo darbai, patalpų vidaus įrengimo darbai, pastato konstrukcijų atstatymo ir įrengimo 

darbai) ir kapitalinio remonto, keičiant paskirtį į administracinę, darbai (dalis sklypo (teritorijos) 

sutvarkymo ir atstatymo darbų, pastato architektūrinės (statybinės) dalies atstatymo ir įrengimo 

darbai, pastato konstrukcijų atstatymo ir įrengimo darbai, lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo 

tinklų įrengimo, atstatymo darbai). Kultūros paveldo objektas prioriteto tvarka kaip tęstinis objektas 

yra įrašytas į Paveldotvarkos 2017 metų programą. 

Organizuotas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos plano programos Nr. 

01, 03 01 02 02 priemonės „Kultūros paveldo objekto - Lieporių senovės gyvenvietės archeologinių 

tyrimų atlikimas“ įgyvendinimas. Parengta Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr. SŽ-

948 ir kiti privalomi dokumentai. Labai sėkmingai organizuoti kultūros paveldo objekto - Lieporių 

senovės gyvenvietės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre - 20881) archeologiniai tyrimai 

(toliau - Lieporių senovės gyvenvietės archeologiniai tyrimai), atlikti paruošiamieji ir organizaciniai 

darbai:  

1. Archeologiniai Lieporių senovės gyvenvietės  tyrimai atlikti  2016-07-21  -  2016-10-15;  

2. Atlikti archeologiniai tyrimai ir geofizikiniais metodais (2050 m2 plote); 

3. Topografiniai matavimai ir laboratoriniai tyrimai atlikti  2016-08-10  -  2016-11-30; 

4. Lieporių senovės gyvenvietės 2016 metų archeologinių tyrimų mokslinė ataskaita 

parengta  2016-10-15  -  2016-12-16. Taip pat parengta publikacija moksliniam informaciniam 

leidiniui „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“. 

Visuomenės susidomėjimas Lieporių senovės gyvenvietės archeologiniais tyrimais 2016 

m. buvo milžiniškas – vien per keletą mėnesių kol jie vyko objektą aplankė 12 ekskursijų, iš kurių 6 

ekskursijos, kurių dalyvių skaičius siekė virš 50. Su Lieporių senovės gyvenvietės archeologiniais 

tyrimais susipažino ekskursantai iš Jungtinių Amerikos valstijų, Danijos, Turkijos, Gruzijos ir kitų 

šalių. Ypatingą dėmesį Lieporių senovės gyvenvietės archeologiniams tyrimams skyrė LRT televizija 

(šiuo metu ji kuria filmą apie minėtus tyrimus), Šiaulių universiteto televizija, Šiaulių televizija bei 

kiti vietinės spaudos atstovai. Su kultūros paveldo objekto - Lieporių senovės gyvenvietės 

archeologiniais tyrimais taip pat susipažino Lieporių vietos bendruomenė bei įvairių Lietuvos 

universitetų studentai.  
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Iš viso įsisavinti 15000 Eur Savivaldybės biudžeto lėšų. Kultūros paveldo objekto - 

Lieporių senovės gyvenvietės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre - 20881) teritorijoje jau 

ištirtas apie 4000 m2 plotas. Tyrimų metu surinkti archeologijos radiniai perduoti Šiaulių „Aušros“ 

muziejui. 

Organizuotas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos plano programos Nr. 

11, 02 03 01 02 priemonės „Pročiūnų žudynių ir palaidojimo vietos istorinis tyrimas“ įgyvendinimas. 

Parengta Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr. SŽ-803 ir kiti privalomi dokumentai. 

Pročiūnų žudynių ir palaidojimo vietos istorinis tyrimas sėkmingai atliktas, visi prieinami 

ikonografiniai ir archyviniai duomenys surinkti, atlikta jų analizė, visos ataskaitos parengtos ir 

pateiktos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento 

Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriui. 

Organizuotas objektų  vertingųjų savybių identifikavimo bei dokumentacijos (duomenų 

Kultūros vertybių registrui) parengimo paslaugos (toliau - paslauga) viešasis pirkimas. Parengta 

paslaugos sutartis ir kiti privalomieji dokumentai. Paslaugos sutartis galioja iki 2018 m. gruodžio 31 

d. Šiuo metu identifikuojamos vertingosios savybės bei rengiama apskaitos dokumentacija 

(duomenys Kultūros vertybių registrui): Pastatui-Gyvenamam namui (Aušros al. 9, Šiauliai), 

Pastatui-Paštui (Aušros al. 42, Šiauliai). Iš viso 12 objektų bus identifikuotos vertingosios savybės 

bei parengta dokumentacija (duomenys Kultūros vertybių registrui). 

Organizuoti ir atlikti:  

- Kultūros paveldo objekto – Senųjų miesto kapinių (unikalus kodas Kultūros vertybių 

registre - 2726) akmens mūro tvoros priežiūros darbai (akmens mūro pažeidimų likvidavimas); 

- Vaclovo Bielskio (1870-1936 m.) kapo Laisvamanių kapinėse (unikalus kodas Kultūros 

vertybių registre – 10744) kompleksiniai sutvarkymo darbai (atnaujintas kapo paminklas, uždėta 

antkapinė plokštė, aplink kapą esantys takai iškloti natūraliu skaldytu bruku) bendradarbiaujant su 

Vaclovo Bielskio (1870-1936 m.) giminaičiais iš JAV; 

- Kultūros paveldo objekto - Šiaulių m. evangelikų liuteronų senųjų kapinių (unikalus 

kodas Kultūros vertybių registre – 2724, adresas: Tilžės g./Krantinės g., Šiauliai) teritorijos 

kompleksiniai priežiūros darbai.  

Parengus reikiamą dokumentaciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2014 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ĮV- 524 patvirtinto Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių 

išsaugojimo darbų finansavimo tvarkos aprašu 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; buvęs G. Bagdonavičiaus namas) tęstinius 2017 m. tvarkybos (remonto ir 

restauravimo) darbus iš valstybės biudžeto Paveldotvarkos programos lėšų. 
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Dalyvauta šių komisijų ir darbo grupių veikloje: Lietuvos kariuomenės VII pėstininkų 

pulko jaunesniojo leitenanto Adomo Ožinsko palaidojimo vietos identifikavimui Šiaulių miesto 

senosiose kapinėse komisijos (Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. 

gegužės 11 d. įsakymas Nr. A-620 bei 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. A-1247), nario pareigose. 

Surinkus prieinamą archyvinę dokumentaciją iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo, ikonografinę 

medžiagą ir kt. šaltinių duomenis Adomo Ožinsko palaidojimo vieta identifikuota, pastarasis 

palaidotas Senosiose miesto kapinėse, kurios yra įtrauktos į Kultūros vertybių registrą (unikalus 

kultūros paveldo objekto kodas Kultūros vertybių registre – 2726) tarp Juozo Kumpio (1901-1920) 

ir Alfonso Kazlausko (1905-1929) kapaviečių, 7 kvartale, kapavietės Nr. 763. Minėtos komisijos 

išvados 2016 m. spalio 14 d. protokolu Nr. VAK-329 pateiktos Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos direktoriui ir pareiškėjui Gediminui Juozui Marinskui. 

Projektų, numatomų finansuoti priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ lėšomis, 

dokumentų rengimo darbo grupėje rengtos minėtų projektų projektavimo užduotys, viešųjų pirkimų 

sąlygos, teikti prašymai Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos Šiaulių skyriui 

dėl specialiųjų paveldosaugos reikalavimų (laikinojo apsaugos reglamento) išdavimo, Nacionalinės 

žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriui dėl sutikimo atlikti kultūros paveldo 

objekto – Kapinių (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre – 10754; Pastaba: Antrojo 

pasaulinio karo karių palaidojimo vieta Prisikėlimo a.) ir jo teritorijos tvarkomuosius statybos ir 

tvarkomuosius paveldosaugos darbus valstybinėje žemėje išdavimo. Minėtos komisijos veikla  nuolat 

vykdoma. 

Miesto įvaizdžio formavimo srityje 

2016 m. sausio 1 d. pradėta įgyvendinti Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos 

specialiojo plano programa ir visos vietos reklamai, kurių leidimai baigėsi 2015 m., paskelbtos laisvos 

visiems norintiems reklaminės veiklos subjektams. Vykdyti vietų suteikimo konkursai. 2016 m. 

realiai dirbta be AUPS Parengta 276 leidimai įrengti išorinę reklamą (2014 m. tokių leidimų buvo 

500, 2015 m.- 410). Parengta apie 150 raštų ir atsakymų pareiškėjams. 

Įvykdytos tokios planuotos  viešųjų pirkimų procedūros: 

- pradėti įrengti meniniai akcentai Lieporių parke 1990 m. Lietuvos nepriklausomybės akto 

signatarams šiauliečiams, pirmasis įamžintas Romualdas Ozolas (autorius - dizaineris Darius 

Augulis); 

- atlikta Kalėdinės puošybos paslaugos pirkimai – pirmą kartą mieste, skverelyje prie 

Savivaldybės sumontuota karkasinė 18 metrų aukščio kalėdinė eglė,  kuriai kasmetinėje Delfi 

apklausoje skirta antroji vieta (instaliacijų autorė architektė Jolanta Turaitė, UAB „Švenčių studija“); 

papuoštas tūrinėmis šviečiančiomis instaliacijomis Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaras. 
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Kaip ir kasmet organizuotas konkursas „Gražiausia kalėdinė vitrina 2016“, tačiau kitaip- 

patys vitrinų autoriai teikė pasiūlymus dėl įvertinimo, o gražiausią vitriną išrinko šiauliečiai 

balsuodami Savivaldybės interneto svetainėje.    

Išrašyta 262 leidimai reklamai, organizuoti reklamos vietos valstybinėje žemėje suteikimo 

konkursai, atsakinėta į įvairaus lygio klausimus bei skundus, teikta medžiaga teismams. Ir visi šie 

procesai vykdyti be konkretaus specialisto, atsakingo už minėtą sritį- nes po reorganizacijos neliko 

miesto vyriausiojo dailininko personalijos, prieš tai jis jau pusmetį praktiškai nedirbo (sirgo, ieškojosi 

darbo). Į penkis vienas po kito paskelbtus konkursus valstybės tarnautojo vietai užimti neatsirado nė 

vieno norinčio kandidato. 

Kitose srityse 

Dalyvauta  keliasdešimtyje Statybos užbaigimo komisijų darbe (pastatų ir statinių, inžinerinių 

tinklų ir susisiekimo komunikacijų ). Kadangi dokumentacija statyboms užbaigti tvarkoma per IS 

Infostatybą, tai atskira statistika šiuo klausimu nebuvo rinkta. 

Išduota pritarimų (direktoriaus įsakymų) įsirengti geriamojo vandens gręžinius – 12 vnt. 

 Skyriaus specialistai dalyvavo: Miesto techninėje saugaus eismo komisijoje, Žemės 

darbų vykdymo Šiaulių miesto teritorijoje leidimų išdavimo ir kontrolės nuolatinėje komisijoje, 

Viešųjų pirkimų komisijoje, Nuolatinėje statybos komisijoje, Želdinių apsaugos, priežiūros ir 

tvarkymo nuolatinėje komisijoje, Miesto kultūros paveldo (ekspertų) komisijoje, Kultūros vertybių 

apžiūros – vertinimo komisijoje, Paminklų, kultūros vertybių teritorijų ir jų apsaugos zonų želdinių 

tvarkymo komisijoje, Miesto teigiamo įvaizdžio kūrimo komisijoje, Gyvenamųjų patalpų tinkamumo 

gyventi nustatymo nuolatinėje komisijoje ir kitose direktoriaus įsakymu sudarytose komisijose, bei 

darbo grupėse. 

 Toliau įgyvendinama itin problemiška Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 

parengta Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine 

sistema „Infostatyba“  (statybos leidimų, projektavimo sąlygų sąvadų išdavimui, Nuolatinės 

statybos komisijos protokolų registravimui), įdiegta jos naujoji versija. Rengiamasi atnaujinti 

tinklinę žemėlapių su duomenų bazėmis programą „GIS-Akis“, skirtą Savivaldybės padaliniams 

betarpiškai gauti visą reikalingą informaciją susietų funkcijų vykdymui (pateikiant, kaupiant ir 

analizuot nagrinėjamus objektus skaitmeniniame žemėlapyje, bei informacijai apie juos). 

 

6.5. Statyba 

2016 metais palyginti su 2015 metais, 30 proc. daugiau atlikta apžiūrų, vykdant statinių 

naudojimo priežiūrą, 33 proc. daugiau surašyta statinių techninės priežiūros patikrinimo aktų. 

Naudojimo priežiūros įvykdymo padidėjimą sąlygojo susidariusi galimybė dėl sumažėjusios 
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statybos rangos darbų apimties daugiau laiko sąnaudų skirti statinių naudojimo priežiūros 

funkcijoms vykdyti.  

2016 m. suteikta paslaugų ir atlikta darbų, kurių vertė 1944,6 tūkst. Eur (2015 m. – 3306,8 

tūkst. Eur). 2015 metais įvykdytų paslaugų ir darbų apimtys, palyginant su 2016 m., buvo didesnės 

dėl vykdytų projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų lėšomis. 

 

2016 metais atliktų paslaugų ir darbų, kurių užsakovo funkcijas vykdė Statybos ir renovacijos 

skyrius, vertė: 

 Mokslo paskirties ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų remontas 

rekonstravimas, atnaujinimas, projektų parengimas  

– 1340,7 tūkst. Eur; 

 Socialinės paskirties pastatų remontas (tame tarpe būsto ir 

gyvenamosios aplinkos pritaikymas žmonėms su fizine negalia), 

projektų parengimas  

– 284,0 tūkst. Eur; 

 Kultūros paskirties pastatų remontas, atnaujinimas, projektų 

parengimas 

– 58,6 tūkst. Eur; 

 Sveikatos priežiūros pastatų atnaujinimas  – 134,1 tūkst. Eur; 

 Administracinės paskirties pastatų remonto projektų parengimas  – 4,3 tūkst. Eur 

 Kiti statiniai – 122,9 tūkst. Eur 
 

Bendra 2016 metais atliktų paslaugų ir darbų vertė                            – 1944,6 tūkst. Eur. 

 

Už valstybės lėšas 1188,7 tūkst. Eur ir Savivaldybės lėšas 302,5 tūkst. Eur atlikti darbai ir 

paslaugos: 

 

 pakeistos J. Janonio gimnazijos naujojo korpuso elektros tiekimo ir apšvietimo inžinerinės 

sistemos;  

 atlikti S. Šalkauskio gimnazijos pastato dalies patalpų remonto darbai; 

 įrengti Jovaro progimnazijos sporto aikštyno bėgimo takai ir aikštyno aptvėrimas; 

 parengtas Sporto gimnazijos pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas ir modernizuota 

šildymo sistema; 

 

 parengtas Sporto gimnazijos universalios sporto salės statybos techninis projektas ir pradėti 

statybos darbai; 

 pakeistos Medelyno progimnazijos pastato buitinių ir lietaus nuotekų inžinerinės sistemos bei 

dalis elektros tiekimo ir pašvietimo sistemų;  

 pradėti Specialiojo ugdymo centro priestato statybos darbai; 

 atlikti Jaunųjų gamtininkų centro stogo apšiltinimo ir langų pakeitimo darbai; 

 18 būstų gyvenamoji aplinka pritaikyta žmonėms, turintiems judėjimo negalią; 

 atlikti Reabilitacijos centro pastato cokolinio aukšto rekonstravimo darbai. 

Atliktų darbų ir paslaugų vertė – 1491,2 tūkst. Eur. 
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Už Savivaldybės biudžeto lėšas atlikti darbai ir paslaugos:  

 

 Ginkūnų kapinėse sumontuoti 6 kolumbariumo moduliai (bendras nišų sk. 144 vnt); 

 Nakvynės namuose įrengtos laikino apgyvendinimo patalpos;  

 suremontuoti Šiaulių miesto viešosios bibliotekos pastatų (Aido g. 27, Trakų g. 20A ir Gvazdikų 

t. 8) fasadai; 

 atlikti 22 pastatų išorės atitvarų (stogai, sienos) remonto darbai; 

 demontuotas pripažintas netinkamu (negalimu) naudoti Vilniaus g. 125 pastatas; 

 parengti Globos centro „Goda“, Kultūros centro atnaujinimo (modernizavimo), Ginkūnų ir K. 

Donelaičio kapinių administracinių pastatų remonto techniniai projektai.  

Atliktų darbų ir paslaugų vertė – 453,4 tūkst. Eur. 

 

 

6.6. Miesto infrastruktūra 

Pagal Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programą (04), vykdytos 

priemonės: gatvių, šaligatvių priežiūra bei remonto ir rekonstrukcijos darbų organizavimas; aplinkos 

tvarkymo ir priežiūros; benamių gyvūnų gaudymo, laikymo; gėlynų įrengimo ir priežiūros; kapinių 

priežiūros; gatvių apšvietimo; kelio ženklų eksploatacijos ir priežiūros, apmokėjimo už elektros 

energiją; gatvių, aikščių remonto ir eksploatacijos; daugiabučių namų kiemų dangos tvarkymo 

išplatinimo; renginių, švenčių aptarnavimo; lietaus tinklų eksploatacijos ir priežiūros; apmokėjimo 

už vandenį, fontanų eksploatacijos; projektavimo, statomų ir rekonstruojamų infrastruktūros objektų 

techninės priežiūros, mokėjimo automatų priežiūros; vienišų žmonių laidojimo, žuvusiųjų, mirusiųjų 

kūnų pervežimo. 04 programos įgyvendinimą atlieka Miesto ūkio ir aplinkos skyrius  - bei prisideda 

prie Strateginio miesto plano 3 tikslo ,, Kurti kokybišką gyvenamąją aplinką“ siekimo. 

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vykdomų rinkliavų surinkimas kasmet didėja: į miesto 

biudžetą per 2016 m. surinkta 17,1 proc. daugiau lėšų nei 2015 m., iš viso surinkta 300,1 tūkst. 

Eur (duomenys pateikti 1 lentelėje). Daugiausia lėšų surinkta iš rinkliavos už automobilių stovėjimą 

mokamose Šiaulių miesto vietose (248 tūkst. Eur). 

Eil. 

Nr.  Finansavimo šaltiniai 2012 m. 2013 m.  2014 m.  2015 m.  2016 m.  

2016/2015 

m. pokytis, 

tūkst. Eur   

2016/2015 

m. 

pokytis, 

proc.  

1. 

už automobilių 

stovėjimą mokamose 

vietose 51,2 113,6 167 199,9 248 48,1 24,1 

2. 

už žemės kasinėjimo 

darbus mieste 42,1 33 28,4 47,9 42,3 -5,61 -11,7 

3. 

už leidimų vežti 

vietiniais susisiekimo 

maršrutais išdavimą, 7,6 5,8 3,7 3,8 6,8 3 78,9 
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licencijų ir licencijų 

kortelių išdavimą  

4. 

už traktorių 

registraciją ir techninę 

apžiūrą 0,9 1,1 0,5 1,7 1 -0,7 -41,2 

5. 

už leidimų išdavimą 

pervežti negabaritinius 

ir sunkiasvorius 

krovinius 0,6 0,2 1,4 2,9 2 -0,9 -31,0 

  Iš viso: 102,4 153,7 200,9 256,2 300,1 43,9 17,1 
1 lentelė. Įplaukos į biudžetą per 5 metus dinamika 2012 – 2016 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.  

2016 m. Proc.  

1. Savivaldybės biudžetas 3633,43 4635,66 4024,62 3338,82 4479,0 6782,4 70 

2. 

Kelių priežiūros ir 

plėtros programa 

2010,02 2345,75 2140,84 1775,14 2854,7 2927,3 30 

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 9709,7 100 

 

Įsiskolinimas metų 

pabaigoje 

1952,10 1126,27 489,69 392,49 479,10 356,4  

2 lentelė. Miesto infrastruktūros objektų modernizavimo ir plėtros programos  

finansavimo šaltiniai 2011 – 2016 m., tūkst. Eur 

  

Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa 

finansuojama keleto šaltinių lėšomis – didžiausia dalimi – 2016 m.  70 proc. finansuota savivaldybės 

biudžeto lėšomis, 30 proc. - Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis iš valstybės biudžeto. 

102,4
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200,9

256,2

300,1
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Įsiskolinimas metų pabaigoje iš viso yra 356,4 tūkst. Eur už atliktus, bet neapmokėtus 

Dvaro g. rekonstrukcijos darbus (2017 m. planuojama įsiskolinimą padengti iš Kelių priežiūros ir 

plėtros programos lėšų, pasirašius finansavimo sutartį). 

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, atsižvelgiant į kylančias paslaugų ir darbų kainas, ypač po 

euro įvedimo.  

 

 

2016 m.  tvarkytos Šiaulių miesto gatvės, šaligatviai, kiemai, perėjos, šviesoforai 

2016 m. asfalto nelygumų išlyginimas užklojant asfalto sluoksnį: 

 

Objektas Atkarpa Tvarkymo būdas 
Atstumas, 

apie km 

Plotas,

m2 

Bendra 

darbų 

vertė, Eur 

su PVM 

1 Architektų g.  

Kapitalinis 

remontas 

(išlyginamasis 

asfalto sluoksnis) 

2,3 44386 1.170.946 

2 Gegužių g. 

 (nuo 

Korsako iki 

Architektų) 

Išlyginamasis 

sluoksnis 
1 16965 436.669 

3 J. Basanavičiaus g 
nuo Sodo iki 

Birutės 

Asfalto 

išlyginamasis 

sluoksnis  

0,7 7916 155.528 

4 Pramonės g. 
tarp Serbentų 

ir Bačiūnų 

Dvigubo paviršiaus 

apdaro įrengimas 
1,8 25036 145.987 

5 Tilžės g.  

tarp 

Statybininkų 

ir Gegužių 

Asfalto 

išlyginamasis 

sluoksnis (atskiros 

dalys) 

0,8 12230 349.893 

 

Šaligatvių remontas: 2016 m. remontuoti šaligatviai : 
 

1. Aukštabalio g. tarp Tilžės ir Garažų g. (dešinėje pusėje) 

2. Aušros al. nuo Basanavičiaus iki Žemaitės 

3. Dubijos g. (nuo Žalgirio iki Serbentų) 

4. Dvaro g. nuo Aušros al iki Žemaitės g 

5. Dvaro gatvės šaligatvio tarp Aušros al. ir Žemaitės g. paprastasis remontas 

6. Ežero g. tarp Trakų g. ir Vilniaus g. 
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7. Gegužių g. nuo Korsako iki Lyros ir nuo Lyros iki Architektų 

8. J. Basanavičiaus g. ties sankryža su Sodo 

9. P. Cvirkos tarp Mickevičiaus ir Tilžės g 

10. Statybininkų g. nuo Garažų iki Tilžės g. 

11. Vilniaus gatvės šaligatvio tarp Ežero gatvės ir ,,Prūdelio“ paprastasis remontas 

12. Vytauto g. tarp Draugystės per ir Ežero g. paprastasis remontas 

 



72 

 

 

2016 m. išasfaltuotos žvyruotos gatvės: 

 Gatvė Plotas,m2 
Bendra darbų vertė, Eur 

su PVM 

1 Joniškėlio g.  1918 73.750 

2 Lygumų g. 621 19.800 

3 Papievių g. 314 13.943 

4 Rėžių g. 667 20.727 

 

2016 m.  renovuoti šviesoforai sankryžose: 

1. Aušros al. sankryžose su Žemaitės g. ir J. Basanavičiaus g.  (62 tūkst. Eur) 

2. Tilžės g. ir Pakruojo g. sankryžoje (posūkis į Ginkūnus) (54,2 tūkst. Eur) 

 

2016 m.  įrengtas kryptinis apšvietimas pėsčiųjų perėjose (Saugaus eismo priemonės) : 

1. Vasario 16-osios g.  

2. Trakų g.  

3. P. Višinskio g.  

4. Ežero g.   

 

2016 m. remontuoti švietimo įstaigų kiemai: 

 

1.  L/d „Eglutė“ -  Korsako g. 6a 

2.  L/d „Trys nykštukai“ -  Tilžės g. 41 

3. L/d „Pušelė“ - Z. Gėlės g. 6 

4. Sanatorinė mokykla  -  K. Kalinausko g. 17 

5. Salduvės progimnazija -  K. Kalinausko g. 19 

6. Saulėtekio gimnazija -  Lieporių g. 2 

7. Zoknių progimnazija - Radviliškio g. 66  
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2016 m.  remontuoti daugiabučių gyvenamųjų namų kiemai: 

 

Daugiabučio namo (kiemo) 

adresas Plotas, kv. m. 

1 Aido g. 31 274 

2 Aukštoji g. 20, Lukšio g. 8 320,1 

3 Basanavičiaus g. 146 C 237,4 

4 Dainų g. 37,39 200,1 

5 Dainų g. 41,43 139,1 

6 Dainų g. 44, 44A 320,2 

7 Dainų g. 100, 102, 104  779 

8 Dariaus ir Girėno g. 30 147,7 

9 Dubijos g. 11 269,4 

10 Gegužių g. 7,9,11 143,6 

11 Gegužių g. 29,31  613,6 

12 Gegužių g. 33, 35, 37 966,4 

13 Gegužių g. 46, 48, 50 444,7 

14 Gegužių 61,63,65,67 601,6 

15 Gegužių g. 69, 71, 73, 75, 77 688,8 

16 Gegužių g. 76, 78, 80 758,9 

17 Gegužių g. 82, 84, 88 517,3 

18 Gytarių g. 41,43 587,6 

19 Lyros g. 30,32 339,6 

20 Mickevičiaus g. 19 202,5 

21 Mickevičiaus g. 32 76,9 

22 Radviliškio g. 102 207,3 

23 Radviliškio g. 106 151,3 

24 P. Cvirkos g. 63 282,4 

25 Spindulio g. 6 106,2 

26 Spindulio g. 8 188,1 

27 Tilžės g. 42, 44 450,7 

28 Tilžės g. 144, 146, 148 398,4 

29 Trakų g. 20 151,4 

30 Vytauto g. 90 7,8 

31 Žemaitės g. 34,42 265,7 

32 Žemaitės g. 44 138,1 

33 Žemaitės g. 104 670,7 

 Viso:  11646,6 
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6.7. Aplinkos apsauga 

 

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa 

Skyrius 2016 m. koordinavo Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos (toliau – SAARP) rengimą ir teikė pasiūlymus dėl programos lėšų panaudojimo. Aplinkos 

apsaugos rėmimo specialiąją programą sudaro mokesčiai už teršalų išmetimą, už gamtos išteklių 

naudojimą ir už iškirstus saugotinus želdinius. Šie mokesčiai mokami LR Mokesčio už aplinkos 

teršimą įstatymo (30% į savivaldybės biudžetą (aplinkos apsaugos rėmimo spec. programą), 70% į 

valstybės biudžetą) ir LR Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymo nustatyta tvarka (20% 

į savivaldybės biudžetą (aplinkos apsaugos rėmimo spec. programą), 80% į valstybės biudžetą): 

 

Metai Už iškirstus 

saugotinus 

želdinius, tūkst. 

Eur 

Už teršalų 

išmetimą, tūkst. Eur 

Už gamtos 

išteklius, tūkst. 

Eur 

Viso, tūkst. Eur 

2016 22,6 153,9 87,8 264,3 

2015 12,3 174,1 85,3 271,7 

2014 1,6 174,4 34,0 210,0 

2013 6,7 189,9 37,9 234,5 

2012 2,3 208,8 49,6 260,7 

2011 6,1 175,0 20,9 202,0 

2010 2,8 91,3 16,0 110,1 

2009 0,8 205,4 58,3 264,4 

2008 2,9 215,3 76,6 294,8 

2007 12,6 212,7   225,3 

2006 3,5 217,9   221,4 

2005 5,6 220,5   226,1 

2004 2,6 216,0   218,6 
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Įgyvendinant programą 2016 m įvykdytos šios priemonės: 

Priemonė Panaudota 

SAARP 

lėšų Eur 

Pavasarinio purvo valymas dėl pakeltosios taršos (Aplinkos oro 

kokybės programos įgyvendinimas) 

20 000 

Asbesto turinčių atliekų šalinimo išlaidų fiziniams asmenims 

kompensavimas 

1 777 

Talkšos ekologinio tako tvarkymas 3 300 

Paviršinių vandens telkinių pakrančių tvarkymas 988 

Rėkyvos ežero aplinkosaugos problemų sprendimas 7 950 

Pavojingų radinių ir ekologinių avarijų padarinių likvidavimas, 

užterštų teritorijų valymas 

766 

Požeminio vandens kokybės ir dirvožemio užterštumo stebėsena 

(monitoringas) 

3 707 

Aplinkos oro, paviršinių vandens telkinių stebėsenos vykdymas 12 000 

Švietimo įstaigų aplinkosaugos švietimo ir ugdymo projektų 

rėmimas 

7 600 

Nevyriausybinių organizacijų aplinkosaugos projektų rėmimas 6 400 

Informacinių ir kt. leidinių prenumerata, įsigijimas ir leidyba 792 

Renginių organizavimas, visuomenės švietimas ir informavimas 3 693 

Želdinių priežiūros vykdymas 84 967 

Naujų želdinių sodinimas prie miesto gatvių, parkuose ir skveruose  4 752 

Želdynų žemės sklypų formavimas, kadastrinių matavimų atlikimas, 

sklypų registravimas, inventorizavimas 

157 

Želdinių pertvarkymo projektų parengimas ir įgyvendinimas 4 780 

VISO: 163 629 

Mokesčių pasiskirstymas per 2016 m

Už iškirstus saugotinus želdinius, tūkst. Eur Už teršalų išmetimą, tūkst. Eur Už gamtos išteklius, tūkst. Eur
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Komunalinių atliekų tvarkymas 

Įdiegtos komunalinių atliekų sistemos tvarkymo priemonės 2016 m. leido ženkliai padidinti atskirai surenkamų atliekų kiekius ir pirminiu 

rūšiavimu sumažinanti į sąvartyną patenkantį atliekų kiekį. 

 

Komunalinių atliekų surinkimas 2016 m. (1*): 

Metai 
Mato 

vnt. 

Antrinės 

žaliavos/pakuočių 

atliekos(2*) 

Surinko komunalinių atliekų vežėjai 
Gyventojų 

pristatyta 

į didelio 

gabarito 

atliekų 

surinkimo 

aikšteles 

Iš viso 

komunalinių 

atliekų 

Surinkta 

atskirai 

nuo viso 

kiekio, 

% 

Žaliosios 

(individualios 

valdos, 

daugiabučiai) 

Didelio 

gabarito, 

EE%, 

buities 

pavojingos 

Mišrios (nuo 

2016 m. 

kovo m. 

apdorojamos 

MBA) 

Iš viso 

(vežėjų) 

2016 t 3284,27 5829,12 380,46 30321,65 39815,5 1759,59 41575,09 27 

2015 t 2378,96 4144,04 135,06 34323,48 40981,54 1159,25 42140,79 19 

2014 t 1618,42 2725,00 145,41 33612,48 38101,31 662,45 38763,76 13 

2013 t 1307,17 3835,22 159,06 37069,42 42370,87 264,54 42635,41 13 

2012 t 790,46 764,00 163,72 40834,46 42552,64 46,66 42599,30 4 

2011 t. 731,87 206,07 161,54 43478,45 44577,93 69,8 44647,73 3 

2010 t. 741,43 130,64 150,87 43571,4 44594,34 130,22 44724,56 3 

 
1* neįvertintas papildančiose atliekų surinkimo sistemose surinktos atliekos, nes organizacijos dar nepateikė visų duomenų 

2* kiekis su užstato sistemoje surinktomis pakuotėmis, užstato sistemoje surinkta 796,764 t, t.y. 24% visų pakuočių atliekų 

 

 

 



 

 

Atskirai surenkamų antrinių žaliavų kiekis 2016 m., lyginant su praeitų metų kiekiu, didėjo 

38%, o, lyginant su 2010 metų kiekiu, - didėjo 343%. 

Atskirai surenkamų ir sutvarkomų žaliųjų atliekų kiekiai, lyginant su 2015 m. padidėjo 41%, o, 

lyginant su 2010 m., - išaugo daugiau nei 43 kartus. 

 

 

 

Atskirai surenkamų ir sutvarkomų antrinių žaliavų ir žaliųjų atliekų kiekiai stipriai pakoregavo 

mišrių atliekų kiekius, patenkančius į sąvartyną. 2016 m. mišrių atliekų, lyginant su 2015 m. kiekiu, 

sumažėjo 12%, o, lyginant su 2010 metais, matomas 30% atliekų sumažėjimas. 

 

Pakuočių atliekų/antrinių žaliavų tvarkymas 

2016 m. pakuočių atliekų / antrinių žaliavų surinkimas, palyginus su 2015 m., padidėjo 38% , 

o, lyginant su 2010 m., 343%: 

 

 

Metai Antrinių žaliavų/pakuočių 

atliekų surinkimas, t 

Pokytis % + / - palyginus su 

praeitais metais 

Pokytis % + /- 

nuo 2010 m 

2016 3284,27 38 343 

2015 2378,96 47 221 

2014 1618,42 24 118 

2013 1307,17 65 76 

2012 790,46 8 7 

2011 731,87 -1 -1 

2010 741,43 -3 0 

 

2016 m. buvo surinkta 38% daugiau pakuočių atliekų / antrinių žaliavų nei 2015 m. dėl 

užstato sistemos plėtimo. Per 2016 m. buvo surinkta 796,764 t atliekų, priskiriamų užstato sistemai 

Šiaulių miesto savivaldybėje. 

 

 

Antrinių 

 

 

Žaliųjų 

 

 

Mišrių 

 

 

lyginant su 2015 m. 

+/- 

38% 41% -12% 

 

lyginant su 2010 m. 

+/- 

343% 4362% -30% 
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Pakuočių atliekų / antrinių žaliavų surinkimas 2010 – 2016 m.:

 
 

Pirminiam rūšiavimui įtakos turi ir VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro vykdoma 

kontrolė. Tikrinama rūšiavimo kokybė ir esant netinkamam rūšiavimui apie tai pažymima lipduku. 

Rūšiavimo kontrolė 

Laikotarpis 

Patikrinimų 

skaičius, 

vnt. 

Patikrinta 

individualių 

valdų, vnt. 

Užklijuota 

lipdukų, 

vnt. 

Patikrinta 

juridinių 

asmenų, 

vnt. 

Užklijuota 

lipdukų, vnt. 

2014 01 - 12 63 4331 1177 171 64 

2015 01 - 12 64 5990 823 60 8 

2016 01 - 12 23 2689 354 56 18 

  

 
 

Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą 

2016 metais vietinės rinkliavos dydis gyventojams išliko mažiausia regione: 

 

Šiaulių miestas 16 Eur/gyventojui per metus 

Šiaulių rajonas 21 Eur/gyventojui per metus 

Radviliškio rajonas 21 Eur/gyventojui per metus 
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Pakruojo rajonas 21 Eur/gyventojui per metus 

Kelmės rajonas 20 Eur/gyventojui per metus 

Joniškio rajonas 21 Eur/gyventojui per metus 

Akmenės rajonas 20 Eur/gyventojui per metus 

 

Per 2007-2016 susidariusi skola siekia 583450,50 Eur ir tai sudaro 6,2 % nuo priskaitytos 

sumos. Skola kasmet mažėja. Lyginant su 2015 m. skola padidėjo nuo 484718,72 Eur iki 583450,50 Eur 

sumos. 

 

Šiaulių miestas 

   

2016 m. apmokestinamų gyventojų sk. 111891 (2015 m. buvo 102602), įmonių skaičius 4181 

(2015 m. buvo 4160). 

     

Rinkliavos mokėjimas   

Laikotarpis Priskaityta, suma Eur Sumokėta, suma Eur 

2007 1 854 909,35 1 614 469,13 

2008 1 979 066,27 1 992 253,82 

2009 2 902 120,31 2 750 018,83 

2010 2 737 486,91 2 634 954,55 

2011 2 679 933,97 2 596 992,34 

2012 2 682 262,47 2 614 834,33 

2013 2 640 502,68 2 636 912,28 

2014 2 634 855,97 2 757 137,80 

2015 2 586 331,89 2 615178,03 

2016 2 552 369,68 2 453 638,83 

  25 249 839,50 24 666 389,93 

 

Nesumokėta rinkliava per 2007-2016 laikotarpį - 583450,50 Eur. 

Siekiant pasirengti diferencijuotos Rinkliavos įvedimui, pradėtas įgyvendinti bandomasis 

projektas, kurio metu 2015 m. pradėtos projektuoti komunalinių atliekų surinkimo aikštelės daugiabučiams 

namams, pasirašyta dotacijos teikimo sutartis dėl 10 komplektų (30 vnt.) rūšiavimui skirtų konteinerių 

įsigijimo. 2016 metais įsigyta 10 komplektų (30 vnt.) rūšiavimui skirtų konteinerių. Įgyvendinus projektą, 

dešimčiai daugiabučių namų bus įrengtos konteinerių aikštelės (su stogeliu, rakinimu ir pan.) ir rūšiavimui 

bei po rūšiavimo likusių atliekų surinkimo konteineriais.  

 

Mechaninis-biologinis atliekų apdorojimas 

Įgyvendinus projektą ,,Šiaulių regiono komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra“, nuo 2016 m. kovo 31 d., pradėjus veikti MBA įrenginiams, visos mišrios 

komunalinės atliekos nukreipiamos į šiuos įrenginius ir šalinamos Šiaulių regiono nepavojingų atliekų 

sąvartyne tik esant MBA įrenginių gedimui.  
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Šio projekto uždavinys - plėsti atliekų tvarkymo sistemą, sukuriant biologiškai skaidžių atliekų 

tvarkymo infrastruktūrą, įvykdyti ES teisės aktų keliamus atliekų tvarkymo uždavinius. 

Apdorojimo metu iš mišrių komunalinių atliekų srauto atskiriami mišiniai iš perdirbimui 

tinkamų ir perdirbimui netinkamų antrinių žaliavų ir pakuotės atliekų, biologiškai skaidžios atliekos (BSA), 

juodieji metalai ir metalinės pakuotės. Kitos atliekos, kurios nėra tinkamos apdoroti įrenginiuose, ir kurios, 

atsitiktinai pateko į mišrių komunalinių atliekų srautą, mechaniniu būdu atskiriamos prieš apdorojimą.  

MBA įrenginiais atskiriama ir apdorojama ne mažiau kaip 20 000 t/metus BSA ir užtikrinama, 

kad sąvartyne šalinamos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos neviršys Valstybiniame atliekų 

tvarkymo 2014-2020 metų plane nustatytų didžiausių leistinų šalinti komunalinių biologiškai skaidžių 

atliekų kiekių Šiaulių miesto savivaldybei: 2016-2017 metais – 12,363 tūkst. t/m, 2018-2019 metais – 

10,989 tūkst. t/m, o nuo 2020 m. – 9,616 tūkst. t/m. 

2016 metais Šiaulių m. sav. mišrių komunalinių atliekų kiekis, nukreiptas į MBĄ, buvo 

21264,35 tonos. 

Iš mišrių komunalinių atliekų atskirtų antrinių žaliavų, įskaitant ir pakuotes, nustatyti 

neįmanoma, nes į atskirtų atliekų grupes eina bendri viso Šiaulių regiono kiekiai. 

 

Iš mišrių komunalinių atliekų atskirtų antrinių žaliavų (įskaitant pakuotes) kiekis, t/m 

27067,46 (2016 m.) 

Iš jų: 

Atskirtų ir apdorotų 

biologiškai skaidžių atliekų 

kiekis, t/m. 

 

24167,02 

 

Panaudota/realizuota 

medžiagos (stabilato), gauto 

apdorojus biologiškai 

skaidžias atliekas, t/m. 

 

11959,20 (stabilatas ir techninis kompostas) 

 

Paruoštų deginimui atliekų 

kiekis, t/m. 

 

42,12 

 

Po apdorojimo perduotas 

energijai gauti atliekų 

kiekis, t/m. 

 

42,12 

 

Likusių po apdorojimo 

atliekų kiekis pašalintas 

sąvartyne, t/m. 

 

27067,46 (mišiniai iš perdirbimui tinkamų ir perdirbimui 

netinkamų antrinių žaliavų ir pakuotės atliekų) ir 1193,04 (prieš 

apdorojimą atskirtos didelių gabaritų atliekos).  

Viso sąvartyne pašalinta atliekų iš MBA įrenginių: 

28513,75 t/m. 
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Atstovavimas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centre 

 2016 metais Miesto ūkio ir aplinkos skyrius (Aplinkos skyrius) Savivaldybės turtines ir 

neturtines dalininko teises atstovavo VšĮ “Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro” valdybos ir dalininkų 

susirinkimuose. 

 

4 valdybos posėdžiuose išanalizuotos ir teiktos išvados šiais klausimais: 

 Dėl VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro planuojamų pirkimų sandorių; 

 Dėl ŠRATC 2016 metų pajamų ir išlaidų sąmatos tikslinimo; 

 Dėl ŠRATC valdybos darbo reglamento; 

 Dėl 2015 metų ūkinės veiklos rezultatų ir 2016 metų pajamų ir išlaidų sąmątos patvirtinimo; 

 Dėl komposto neatlygintino perdavimo Šiaulių tardymo izoliatoriui. 

 

7 dalininkų susirinkimuose išanalizuotos ir teiktos išvados šiais klausimais: 

 Dėl  sutarčių keitimo; 

 Dėl vienos tonos a tliekų sutvarkymo įkainių nustatymo; 

 Dėl 2015 m. finansinės atskaitomybės rinkinio ir 2015 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo; 

 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros 

plėtra Šiaulių regione“; 

 Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties projektui. 

2015 metais dalyvauta 8 valdybos, 4 dalininkų susirinkimuose. 

 

Želdinių apsauga ir tvarkymas 

2016 metais, pagal privačių asmenų, įmonių, įstaigų ir kitų organizacijų pateiktus prašymus ar 

be jų, buvo vertinama saugotinų želdinių būklė jų augimo vietose. 36 objektuose buvo organizuojamas 

Šiaulių miesto želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos darbas, parengti ir suderinti 

želdinių apžiūros aktai. 2015 metais ši komisija buvo kviečiama ir vertino 46 objektų želdinius. Kaip ir 

kasmet, aktyviai su visuomene bendrauta informuojant privačius ir juridinius asmenis apie saugotinų 

želdinių genėjimo, kirtimo ar sodinimo tvarką Šiaulių mieste.   

 

Metai 2014 2015 2016 

Aktai 42 46 36 

Leidimai 839 912 846 

 

Per 2016 metus išduoti 846 leidimai (2015 metais – 912 leidimai) saugotiniems želdiniams 

kirsti, genėti ar kitaip pertvarkyti.  2016 metais, pagal 2015 ir 2016 m. išduotus leidimus (valstybinėje 
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žemėje), buvo nukirsti 695 medžiai, nugenėti 3525 medžiai, išrauti ir nužeminti 39 kelmai, atjauninta 238 

m2 krūmų, nukarpyta 20 000 m2 gyvatvorių. 

Per 2016 metus pagal parengtus techninius projektus į Šiaulių miesto savivaldybės sąskaitą 

pervesta 22 584,00 Eur lėšų, o 2015 metais – 12 274,27 Eur lėšų (2014 metais – 5 360 litų) už želdinių 

pagal projektus kirtimą.  

Panaudojant Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšas buvo organizuotas 

viešasis pirkimas želdiniams įsigyti. Įgyvendinant priemonę buvo nupirkta ir pasodinta 50 medelių (7 klevai 

(f Globosum), 16 liepų, 2 eglės, 3 klevai (f Royal Red), 6 ąžuolai, 16 grauželinių gudobelių). Medeliai 

pasodinti į buvusių medžių augimo vietas (Pakruojo g. 2A / 2B; Žemaitės g. 145; P. Višinskio skvere; 

Radviliškio g. 64 / 68; Vytauto g. 149; Lieporių parke; Tilžės g. 37 / 47; Tilžės g. 13 / 19; Tilžės g. 9C). 

2015 metais pasodinta 117 įvairių rūšių medžių ir krūmų sodmenų.  

 

 
 

Masiškai plintant kaštoninėms keršosioms kandelėms, bendradarbiaujant su AB „Šiaulių 

energija” buvo organizuotas  keršųjų  kandelių pažeistų lapų deginimas. Iš žaliųjų plotų (142 456 m2) 

sugrėbta ir išvežta 50,32 t keršosios kandelės pažeistų kaštonų lapų. 

2016 metais bendradarbiaujant su Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriumi buvo 

toliau tęsiamas Šiaulių miesto atskirųjų želdynų įteisinimo procesas. Per 2016 m. buvo parengta žemės 

sklypo, Šiaulių miesto projektas Nr. 1, kadastrinių matavimų dokumentacija.  

2016 metais buvo parengti 3 želdinių inventorizavimo ir naujų sodinimo vietų parinkimo 

projektai: Vilniaus gatvės bulvare, ties Vilniaus ir Žemaitės gatvių sankryža; šalia Gytarių parko, tarp 

Gytarių gatvės ir Gytarių g. 30; Vytauto gatvės neporinių namų numerių pusės atkarpoje (tarp Žemaitės g. 

26 ir Vytauto g. 149, gatvės ir kiemų pusėse.  

 

Aplinkos kokybės monitoringo vykdymas 

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Aplinkos monitoringo įstatymą, Šiaulių miesto aplinkos 

kokybės stebėseną (išskyrus požeminio vandens) vykdo Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, 
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Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija, vadovaudamasi Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinės 

įstaigos Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos veiklos programa. Mieste vykdomo 

municipalinio aplinkos monitoringo tikslas - informacijos apie miesto gyvenamosios aplinkos kokybę, kuri 

reikalinga Šiaulių miesto ūkio plėtros, teritorijų planavimo ir socialinės raidos sprendiniams parengti, 

sveikatos apsaugos, mokslo ir kitoms reikmėms, gavimas, analizavimas, kaupimas ir saugojimas.  

Vykdant laboratorijai priskirtą aplinkos tyrimų programą Šiaulių mieste, 2016 m. buvo atlikti 

paviršinio vandens telkinių cheminio užterštumo tyrimai, aplinkos oro kokybės tyrimai ir būklės 

vertinimas, triukšmo tyrimai gyvenamųjų namų aplinkoje.  

Požeminio vandens ir dirvožemio kokybės stebėsenos paslauga buvo perkama vieniems 

metams ir ją atliko Mindaugo Čegio įmonė. 

Su išsamiomis stebėsenos ataskaitomis galima susipažinti www.siauliai.lt/Aplinkos 

apsauga/Informacija apie aplinką/, www.matl.lt.  

 

Aplinkos oro kokybės stebėjimas ir vertinimas mieste 

2016 m. vykdyta aplinkos oro kokybės stebėsena. 2016 metais oro užterštumo normos 

kietosiomis dalelėmis Šiaulių mieste nebuvo viršytos.  

Dienų skaičius, kai buvo viršytos paros KD10 ribinės vertės Šiauliuose (leistina – ne daugiau 

kaip 35 dienos per metus). 

 

 Metai 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

SAUSIS 11 2 3 13 3 0 7 

VASARIS 10 6 15 3 2 5   

KOVAS 3 3 3 12 5 5 2 

BALANDIS 8 8 1 9 1 0 1 

GEGUŽĖ 2 2 1 5 0 0  0 

BIRŽELIS 0 3 0 1 0 0  0 

LIEPA 3 0 0 1 0 0  0 

RUGPJŪTIS 3 2 0 1 0 2  0 

RUGSĖJIS 1 0 0 0 1 0 1 

SPALIS 4 5 4 0 1 6  0 

LAPKRITIS 3 1 5 3 4 0  0 

GRUODIS 4 1 3 1 1 1 1 

VISO 52 33 35 49 18 19 12 

Leistina 35 35 35 35 35 35 35 

 

http://www.siauliai.lt/Aplinkos%20apsauga/Informacija%20apie%20aplinką/
http://www.siauliai.lt/Aplinkos%20apsauga/Informacija%20apie%20aplinką/
http://www.matl.lt/
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Šiaulių miesto paviršinių vandens telkinių būklės įvertinimas  

Paviršinių vandens telkinių monitoringo tikslas – periodiškai vykdyti miesto paviršinio vandens 

telkinių būklės tyrimus, atlikti sutelktosios ir pasklidosios taršos šaltinių daromo poveikio stebėseną, 

vertinimą bei prognozę.  

2016 m. monitoringo ataskaitos pagrindinės išvados: 

1. Rėkyvos, Talkšos, Ginkūnų ežerų ir Prūdelio tvenkinio ekologinė būklė, pagal bendro azoto 

ir bendro fosforo vidutines metų koncentracijų vertes, yra vidutinė. Didžiausia bendro azoto koncentracija 

gauta Prūdelio tvenkinyje, mažiausia Ginkūnų ežere. Didžiausia bendro fosforo koncentracija gauta 

Talkšos ežere, mažiausia Rėkyvos ežere. 

2. Kulpės atkarpos miesto teritorijoje ir Vijolės ekologinė būklė pagal fizikinio-cheminio 

kokybės elemento rodiklių vidutines metines vertes (BDS7, O2 , NO3-N, NH4-N, Nb PO4-P, Pb) yra 

vidutinė, tačiau maistinių ir organinių medžiagų koncentracija Vijolėje žemiau miesto, lyginant su fonine 

verte, padidėja nuo 2 iki 6 kartų. 2011÷2016 m. tyrimų laikotarpiu tarša fosforo junginiais padidėjo ir 

Kulpės atkarpoje ties Pramonės gatve ir žemiau Pabalių mikrorajono. Fosfatų ir bendro fosforo 

koncentracija čia 1,5-2 kartus didesnė, lyginant su Kulpės ištekėjimu iš Rėkyvos ežero.          
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3. Žemės mėnesio renginių metu, atvirų durų dieną laboratorijoje nitratų koncentracijos 

tyrimams buvo priimti 126 Šiaulių miesto gyventojų šulinių vandens mėginiai, iš jų 90 % iš sodų bendrijų 

,,Gintaras“, ,, Gubernija“, „Klevas“, „Lakštingala“, „Ramybė“, „Lelija“, ,,Pavasaris“, „Ramunė“, 

„Saulutė“, „Svajonė“, ,,Šventupis“, „Saulutė“, Rėkyvos sodai. Ištirtuose šulinių vandens mėginiuose 

nitratų koncentracija kito nuo 2 iki 118 mg/l. Didžiausia leistina nitratų koncentracija (50 mg/l) buvo viršyta 

10% ištirtų šulinių. Daugiausia užterštų nitratais šulinių sodų bendrijose „Ramybė“, „Lelija“, „Šventupis“. 

 

Požeminio vandens ir dirvožemio kokybės stebėsena 

Šiaulių miesto Savivaldybės požeminio vandens monitoringo tikslas – kontroliuoti požeminio 

vandens, vienintelio geriamojo vandens šaltinio, cheminę (kokybinę) būklę, sisteminti, vertinti ir 

prognozuoti požeminiame vandenyje vykstančius savaiminius ir dėl antropogeninio poveikio 

atsirandančius pokyčius, požeminio vandens kitimo tendencijas ir galimas pasekmes. 

2016 m. atlikta požeminio vandens ir dirvožemio stebėsena. Didesnių pakitimų nepastebėta. 

 

Triukšmo stebėsena 

2016 m. atlikti triukšmo matavimai švietimo, mokslo, gydymo įstaigų aplinkoje ir tyliosiose 

zonose. 

Maksimalus triukšmo lygis lopšelių-darželių aplinkoje 2016 m. kito nuo 58 iki 86 dBA. 

Didžiausias triukšmo lygis, viršijantis 80 dBA, išmatuotas lopšelių-darželių „Ežerėlis“, „Saulutė“, „Sigutė“ 

ir Šiaulių kūdikių namų aplinkoje. Maksimalaus triukšmo ribinio dydžio (70 dBA) viršijimai gauti 11-oje 

iš 33 tyrimo vietų (33 %). Ekvivalentinis triukšmas lopšelių-darželių aplinkoje kito nuo 47 iki 74 dBA. 

Didžiausias ekvivalentinis triukšmo lygis gautas lopšelių-darželių „Ežerėlis“, „Saulutė“, „Sigutė“ ir Šiaulių 

kūdikių namų aplinkoje. Ekvivalentinio triukšmo ribinio dydžio (65dBA) viršijimai gauti 4-iose tyrimo 

vietose (12 %). Didžiausią įtaką triukšmo viršijimui lopšelių-darželių, kūdikių namų aplinkoje daro Ežero, 

J. Basanavičiaus, Vilniaus ir Vytauto gatvėmis pravažiuojantys krovininiai automobiliai.  

Mokyklų aplinkoje maksimalus triukšmo lygis kito nuo 55 iki 85 dBA. Didžiausias maksimalus 

triukšmo lygis gautas Šiaulių sporto gimnazijos, J. Janonio gimnazijos ir S. Daukanto gimnazijos aplinkoje. 

Maksimalaus triukšmo viršijimai gauti 17–oje iš 35 tyrimo vietų (49 %). Ekvivalentinis triukšmas mokyklų 

aplinkoje kito nuo 47 iki 73 dBA. Didžiausias triukšmo lygis gautas Ragainės progimnazijos, J. Janonio 

gimnazijos, Šiaulių sporto gimnazijos aplinkoje. Ekvivalentinio triukšmo ribinio dydžio viršijimai gauti 9-

iose tyrimo vietose (26 %).  

Ligoninių ir gydymo įstaigų aplinkoje maksimalus triukšmo lygis kito nuo 60 iki 80 dBA. 

Didžiausias triukšmo lygis išmatuotas Respublikinės Šiaulių ligoninės ir Ilgalaikio gydymo ir geriatrijos 

centro aplinkoje. Maksimalaus triukšmo viršijimai gauti 3–jose iš 6 matavimo vietų. Ekvivalentinis 
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triukšmo lygis ligoninių ir gydymo įstaigų aplinkoje kito nuo 48 iki 67 dBA. Didžiausias triukšmo lygis 

išmatuotas Respublikinės Šiaulių ligoninės ir Šiaulių reabilitacijos centro aplinkoje. 

Triukšmo lygio matavimo vietos triukšmo prevencijos zonose: 

 

         
 
 

Rėkyvos ežero aplinkosaugos problemų sprendimas 

2016 metais buvo nagrinėtos Rėkyvos ežero vandens horizonto pakėlimo galimybės. Buvo 

surinkta Rėkyvos ežero pakrančių esama topografinė medžiaga, patikrintas surinktos medžiagos 

patikimumas kritiniuose taškuose; surinkta informacija apie Rėkyvos ežero baseine esančius griovius ir 

upelius, nustatytos jų charakteristikos; parengtas Rėkyvos ežero pakrančių žemės paviršiaus aukščių 

planas, plane nurodytos užliejamų plotų bei galimų vandens ištekėjimo vietos; pateiktos išvados bei 

rekomendacijos; parengta Rėkyvos ežero vandens horizonto pakėlimo galimybių nagrinėjimo ataskaita. 
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Aplinkosauginis švietimas ir visuomenės informavimas 

Švietimo įstaigų aplinkosaugos projektų rėmimas  

2016 metais paskelbus Šiaulių miesto švietimo įstaigų aplinkosaugos švietimo ir ugdymo 

projektų rėmimo konkursą buvo sulauktos 49 projektų paraiškos. Komisijos sprendimu dalinio rėmimo 

sulaukė 35 projektai. 2015 metais, buvo pateiktos 57 aplinkosaugos projektų paraiškos, iš kurių 40 buvo 

skirtas dalinis finansavimas. 

 

Švietimo ir ugdymo įstaigų 

projektai 2014 m. 2015 m. 2016 m. 

Gauta projektų 42 57 49 

Remta projektų 20 40 35 

Projektams remti skirta lėšų 3475,44 Eur / 12000 Lt 4500 Eur 7600 Eur 

 

Daugiausia švietimo įstaigos teikia projektus apie aplinkos tvarkymą, ekologinių daržų 

įkūrimą, organizuoja įvairius konkursus, parodas, konferencijas. Projektai susiję su antriniu atliekų 

rūšiavimu, energijos tausojimu, oro taršos mažinimu. 

 

Nevyriausybinių organizacijų aplinkosaugos projektų rėmimas 

2016 metais paskelbus Nevyriausybinių organizacijų aplinkosaugos projektų rėmimo konkursą 

buvo sulaukta 15 projektų paraiškų. Komisijos sprendimu visiems pateiktiems projektams buvo skirtas 

dalinis rėmimas. 2015 metais, buvo pateiktos 26 aplinkosaugos projektų paraiškos. Projektų vertinimo 

komisijos nariams įvertinus paraiškas, dalinis finansavimas buvo skiriamas 16 projektų. 

 

NVO projektai 2014 m. 2015 m. 2016 m. 

Gauta projektų 18 26 15 

Remta projektų 11 16 15 

Projektams remti skirta lėšų 3475,44 Eur / 12000 Lt 4500 Eur 6400 Eur 

  

Nevyriausybinės organizacijos daugiausia projektus teikia siekiant organizuoti ir įgyvendinti 

aplinkos tvarkymo, šiukšlių rinkimo akcijas, atkreipti visuomenės dėmesį į supančią aplinką, ugdyti 

supratingumą, kad aplinka žmonių veiklos veidrodis.  

 

Aplinkosaugos renginių organizavimas 

1. Renginių organizavimas 

2015 metai 2016 metai  

Pasaulinės Žemės dienos minėjimas 

Prisikėlimo aikštėje. Akcija apkabinkime 

žemę.  

Pasaulinės Žemės dienos minėjimas, kartu su 

Verbų sekmadieniu Prisikėlimo aikštėje. 

Aktyvios, edukacinės veiklos Talkšos ežero 

pakrantėje. 
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 Aplinkos apsaugos diena – aitvarų fiesta 

„Spalvotas dangus“. Prie Salduvės piliakalnio 

buvo vykdoma edukacinė veikla ir mokoma, kaip 

pasigaminti aitvarą iš plastikinio pirkinių 

maišelio. Dalyviai savo pasigamintais aitvarais 

nuspalvino dangų. 

Europos judrioji savaitė: 

* Riedučių, paspirtukų varžybos; 

* Pagalvių mūšis; 

* Joga prie Talkšos ežero; 

* Žygis į darbą pėsčiomis; 

* Tilžės gatvės atkarpos uždarymas, oro 

kokybės bei triukšmo matavimai. 

Europos judrioji savaitė: 

* Dienos be automobilio renginys – orientacinės 

varžybos miesto maršrutiniais autobusais. 

* Švietimo įstaigos organizavo aktyvias judrias, 

skatinančias nenaudoti automobilio, veiklas savo 

bendruomenėms. 

 

2. Visuomenės švietimas ir informavimas 

 

2015 metai 2016 metai 

1. Įsigyti 6 informaciniai leidiniai, kurie buvo 

išdalinti aplinkosauginio renginio metu. 

Renginių dalyvių simbolinius apdovanojimus 

įsteigė renginių partneriai (700 apyrankių, 100 

atšvaitų – VšĮ ŠRATC, PTO, „Žaliasis taškas“; 

300 lietpalčių – Aplinkos ministerija). 

1. Įsigyta 67 informaciniai leidiniai, kurie buvo 

išdalinti aplinkosauginių renginių metu.  

Kitus renginiams skirtus simbolinius 

apdovanojimus skyrė renginių partneriai (500 

atšvaitų – Aplinkos ministerija, kvietimai į 

koncertus / spektaklius – Polifonija, e.bilietų 

papildymus – UAB „Busturas“).  

2. Parengta apie 40 informacinių pranešimų 

apie aplinkos oro kokybę, kvietimus dalyvauti 

projektuose, renginiuose savivaldybės 

internetiniame tinklalapyje. 

Parengti 7 pranešimai į spaudą apie Šiaulių 

miesto aplinkos oro kokybę. 

2. Parengti 46 informaciniai pranešimai 

aplinkos apsaugos klausimais (Šiaulių miesto 

oro kokybės, atliekų tvarkymo, renginių, 

aplinkosaugos švietimo projektų, informacijos 

apie atrankos išvadą klausimais).  

Laikraštyje „Šiaulių naujienos“ išspausdinta 15 

informacinių pranešimų (Šiaulių miesto oro 

kokybės, atliekų tvarkymo, renginių 

klausimais). Laikraštyje „Lietuvos žinios“ 

išspausdintas pranešimas apie Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos atrankos išvadą 

dėl vandens sporto turizmui skirto kempingo 

įrengimo rytinėje Rėkyvos ežero pakrantėje 

poveikio aplinkai vertinio. 

3. Užsakytos periodinių leidinių prenumeratos 

Šiaulių miesto bibliotekoms ir leidinio 

pageidavusių švietimo įstaigų skaitykloms 

2016 metams: laikraščiai „Žaliasis pasaulis“, 

„Žalioji Lietuva“, (po 10 prenumeratų), 

žurnalas „Miškai“ (9 prenumeratos). Laikraštis 

„Tėviškės gamta“ leidybą nutraukė. 

3. Visuomenės aplinkosauginio švietimo tikslais 

užsakytos 2 laikraščių ir 1 žurnalo 

prenumeratos, po 10 vienetų laikraščių „Žalioji 

Lietuva“, „Žaliasis pasaulis“ ir 9 vienetai 

žurnalo „Miškai“. 

2017 metams užsakytos prenumeratos 

laikraščio „Žaliasis pasaulis“ (10 prenumeratų) 

ir žurnalo „Miškai“ (9 prenumeratos). 

Laikraštis „Žalioji Lietuva“ leidybą nutraukė. 
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7. ŠVIETIMAS, KULTŪRA, SPORTAS 

7.1. Švietimas 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento  Švietimo 

skyrius (toliau – Skyrius) 2016 metais veiklą vykdė planingai ir nuosekliai, įgyvendino priemones, 

numatytas Šiaulių miesto savivaldybės strateginio 2016–2018 metų veiklos plano, 2016 metų švietimo 

prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programoje, Skyriaus 2016 metų veiklos planuose bei atsižvelgdamas 

į iškilusias problemas ir aktualijas. 

2016 m. Skyriuje dirbo 10 valstybės tarnautojų ir 4 darbuotojai pagal darbo sutartis. Per metus 

keitėsi Skyriaus struktūra ir personalinė sudėtis. Balandžio mėn. konkurso būdu priimtas vienas valstybės 

tarnautojas. Nuo 2016 m. spalio 1 d. pasikeitė Skyriaus struktūra: neliko poskyrių, vietoj dviejų poskyrių 

vedėjų etatų liko vienas Skyriaus vedėjo pavaduotojo etatas. Į atsilaisvinusią valstybės tarnautojo vietą 

lapkričio mėn. konkurso būdu priimtas naujas darbuotojas. 2015 m. Skyriuje dirbo vienu valstybės 

tarnautoju daugiau. 

Kaip ir ankstesniais metais vienas svarbiausių Skyriaus uždavinių – koordinuoti ir administruoti 

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

Iki 2016 m. rugsėjo 1 d., kaip ir 2015 metais, Skyrius koordinavo 74 įstaigas (72 savivaldybės mokyklas ir 

2 pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigas), o nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. – 73 įstaigas.  2016 m. 

dėl skiriamų Mokinio krepšelio lėšų buvo tęsiamas bendradarbiavimas su šešiomis (2015 m. – penkiomis) 

privačiomis įstaigomis – „Garso servisas“, „Mūsų draugas“, „Mažieji šnekoriai“, „Smalsieji pabiručiai“, 

„Mūsų kiemelis“, Šiaulių Valdorfo darželio-mokyklos bendruomenė, Šiaulių jėzuitų mokykla –, 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. 

 

Savivaldybei pavaldžių mokyklų situacija. 

2016 m. fiksuotas nežymus ugdytinių skaičiaus mažėjimas bendrojo ugdymo mokyklose ir 

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

2016 m. vasario mėn. buvo įvertinta bendrojo ugdymo mokyklų 2015 m. situacija pagal Šiaulių 

miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrajame plane 

numatytus rodiklius. Mokyklų situacija 2015 m., lyginant su ankstesniais metais, pagal 14 rodiklių: devynių 

rodiklių reikšmės pagerėjo, trijų – pablogėjo, dviejų – nepakito. Nežymiai pablogėjo rodikliai susiję su 

mokinių skaičiumi ir atskirų mokyklų užpildomumu. Visi rodikliai, susiję su ugdymo kokybe, pagerėjo 

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

 

 
 

Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų 

bendrajame plane buvo numatyta, kad nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. Tėvo Benedikto Andruškos pradinė mokykla 

persitvarko į katalikų bendruomenės mokyklą, Bendruomenė ilgai neapsisprendė, kas bus naujos mokyklos 

savininkas – Šiaulių vyskupijos kurija ir/ar Lietuvos jėzuitų provincija. 2016 m. vasario 1 d. Lietuvos jėzuitų 

provincijolas kun. Gintaras Vitkus SJ raštu informavo apie ketinimą nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. steigti 

nevalstybinę katalikišką mokyklą, todėl Savivaldybės taryba priėmė sprendimus dėl Tėvo Benedikto 

Andruškos pradinės mokyklos likvidavimo. Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. pradėjo veikti nevalstybinė viešoji 

įstaiga Šiaulių jėzuitų mokykla.  

2016 m. parengtas Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų 

bendrasis planas. Skyriaus specialistų komanda atliko miesto švietimo situacijos analizę parengė plano 

projektą, kurį svarstė Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, pritarė miesto Švietimo 

taryba. 2016 m. gruodžio mėn. Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 

metų bendrąjį planą patvirtino Savivaldybės taryba. 

2016 m., Švietimo ir mokslo ministro patvirtinta tvarka, vykdytas Gytarių ir Rėkyvos  progimnazijų 

veiklos išorės vertinimas. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros sudarytos ekspertų grupės šias abiejų 

progimnazijų veiklos sritis – ryšiai, aplinkos, mokytojo ir mokinio dialogas, neakademiniai mokinių 

pasiekimus, rūpinimasis mokiniais – išskyrė kaip stipriąsias. Abiem progimnazijoms pasiūlyta tobulinti 

mokymo nuostatas ir būdus bei mokymosi diferencijavimą. Be to, Gytarių progimnazijai pasiūlyta tobulinti 

išmokimo stebėjimą, o Rėkyvos progimnazijai – mokymasis bendradarbiaujant.   

2016 m., vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų išorinio 

vertinimo tvarkos aprašu, Skyriaus specialistai su pasitelktais ekspertais atliko 1-osios muzikos mokyklos 

13528

4858

3515

13253

4804

3548

Bendrojo ugdymo mokyklos Ikimokyklinio ugdymo
įstaigos

Neformaliojo vaikų švietimo
mokyklos

2015 metai

2016 metai

34

35

33

30 30
8 8

34 - savivaldybės švietimo įstaigų skaičius
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veiklos išorės vertinimą. Labai gerai įvertintos šios mokyklos veiklos sritys: pozityvių santykių skatinimas, 

socialinių problemų sprendimas ir ugdymo(si) aplinkos. Tobulinti pasiūlyta šiuos veiklos aspektus: 

valdymą, ugdytinių pasiekimų vertinimą ir personalo bendradarbiavimą.  

Atsižvelgdamos į išorės vertintojų nurodytus tobulintinus aspektus, vertintos mokyklos parengė 

veiklos tobulinimo planus. 

2016 m. ikimokyklinio ugdymo įstaigos, vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintu 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu, atnaujino vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimą. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas – vaiko iki šešerių metų įgyjamų esminių 

nuostatų ir gebėjimų visuma ir jo ugdymosi pažangą nusakantys žingsniai. Anksčiau vaikų pasiekimai buvo 

vertinami pagal pačių įstaigų pasirengtus vaiko pasiekimų standartus. 

2016 m., kaip ir 2015 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 ir mokslo ministerijai 

parengtą paraišką skirtos ūkio lėšos iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės valstybės biudžeto. 

2016 m. Savivaldybės tarybos sprendimais buvo atleisti Zoknių progimnazijos, lopšelių-darželių 

„Gintarėlis“ ir „Saulutė“ direktoriai. Po atrankos konkursų pareigas pradėjo eiti Normundo Valterio 

jaunimo mokyklos ir  lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktoriai. Vienam direktoriui už nustatytus darbo 

drausmės pažeidimus paskirta drausminė nuobauda.  

Visų  švietimo įstaigų direktoriai 2016 m. atsiskaitė steigėjui (Savivaldybės tarybai) miesto  tarybos 

posėdžiuose pateikdami metines veiklos ataskaitas. Visų ataskaitoms buvo pritarta. 

 

7.2. Vaiko teisių apsauga 

 

            Šiaulių mieste 2016 m. pradžioje gyveno 18 036 vaikai (2014-01-01 – 18 645; 2015-01-01 -18 357) 

(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. 
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         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. 

        Vienas iš svarbiausių Skyriaus uždavinių - organizuoti likusių be tėvų globos vaikų teisių ir interesų 

apsaugą. 2016 metais išaiškinti 43 vaikai, netekę tėvų globos (2013 m. – 73; 2014 m.- 62; 2015 m.- 67). 

          Globos netekimo priežastys (iš viso - 43): 

 tapo našlaičiais (mirė ar žuvo abu tėvai) –  2 (2015 m. - 6) 

 tėvų valdžios apribojimas/ atskyrimas –  0 (2015 m. – 0 ) 

 tėvų liga, suėmimas, bausmės atlikimas – 11 (2015 m. - 12) 

 nenustatyta tėvų buvimo vieta –  0 (2015 m. - 0) 

 socialinės rizikos šeimos, smurtas, nepriežiūra tėvų šeimoje ir kt. - 30 (2015 m. - 48) 

 tėvai ar vienas turėtas yra nepilnamečiai – 0 (2015 m. – 0) 

 abu tėvai nežinomi (rastas vaikas) – 0 (2015 m. - 1) 

 kitos – 0 (2015 m. - 0).       

Vaikai, netekę tėvų globos, nukreipti: 

 į Kūdikių namus -  8  (2015 m. - 12) 

 į Vaikų globos namus - 10 (2015 m. - 10) 

 į šeimynas - 2 (2015 m. - 5)  

 šeimų ir atskirų asmenų globai -  23 (2015 m. - 40).           

          2016 metais buvo įvaikinta 11 vaikų (2015 m. - 10) : 

            6 įvaikino Lietuvos Respublikos piliečiai (2015 m. - 9) : 

1. iš vaikų globos įstaigų – 1 (2015 m. - 3) 

2. iš šeimos – 2 (iš pirmos santuokos arba ikisantuokinis) (2015 m. - 1) 

3. iš globėjų šeimos – 3 (2015 m. - 5).                                                                   

          Užsienio piliečiai 2016 m. įvaikino 5 Šiaulių miesto vaikus (2015 m. - 1).      

         22 vaikai grąžinti tėvams (2014 m. – 27; 2015 m. – 25): 11 - iš globėjų šeimų, 1 - iš šeimynos, 10 - iš 

vaikų globos įstaigų.  

          Mieste yra 166 (2015 m. - 180) globėjų (rūpintojų) šeimos. Jose 204 (2014 m. – 212; 2015 m. – 224) 

globojami (rūpinami) vaikai. 28 Šiaulių miesto vaikai globojami (rūpinami) šeimynose (2015 m. - 28). 

Vaikų globos įstaigose globojami (rūpinami) 86 (2014 m. – 109; 2015 m. – 98) Šiaulių miesto vaikai.         

Nuo 2006 m. liepos 1 d. pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 8 straipsnio 7 dalies 

2 punktą, vaikams, kurių tėvai išvykę į užsienį, yra nustatoma globa/ rūpyba tėvų prašymu (be valstybės 

globos (rūpybos) pašalpos). 2016 m. Skyriaus teikimu 29 (2014 m. – 31; 2015 m. – 47) vaikams, kurių 
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tėvai išvykę į užsienį, buvo nustatyta laikinoji globa/ rūpyba tėvų prašymu. Skyriaus apskaitoje iš viso yra 

113 tėvų prašymu globojamų/ rūpinamų vaikų. 

           Skyrius rūpinasi vaikais, kurie gyvena socialinės rizikos šeimose. Nuo 2006 m. rugpjūčio 6 d.,  

vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 28 d. įsakymu 

Nr. A1-212, šeima įrašoma (išbraukiama) į (iš) Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą 

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Vaiko teisių apsaugos skyriaus teikimu. Su socialinės 

rizikos šeimomis dirba 14 Socialinių paslaugų centro socialinių darbuotojų, su kuriais nuolat 

bendradarbiaujama, kad būtų užtikrinta ir suteikta efektyvi ir savalaikė pagalba bei socialinės paslaugos 

šeimai, auginančiai vaikus.          

 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 

 Socialinės rizikos šeimų 218 209 232 251 

Jose vaikų 298 289 310 350 

               

              2016 metais drauge su policijos, probacijos tarnybos pareigūnais suorganizuota 34 (17 - darbo 

dienos metu, 17 - po darbo valandų) (2014 m. – 13; 2015 m. – 12) reidai, kurių metu patikrintos 

smurtaujančios, linkusios nepakankami prižiūrėti vaikus, socialinės rizikos šeimos, ir kt.   

          Kai tėvai ar kiti teisėti vaiko atstovai netinkamai vykdo arba nevykdo savo pareigų, tėvams arba 

vienam iš jų teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribojama tėvų valdžia arba vaikas atskiriamas 

nuo tėvų. 

         Skyrius šiais klausimais ruošia medžiagą teismui, teikia ieškinius, išvadas, atsiliepimus ir kt.      

 2014 m. 2015 m. 2016 m. 

Laikinai arba 

neterminuotai 

apribota tėvų 

valdžia 

45 asmenims       

51 vaiko atžvilgiu 

46 asmenims       

52 vaikų atžvilgiu 

11 asmenų       

10 vaikų atžvilgiu 

Teismo sprendimu 

vaikai atskirti nuo 

tėvų 

5 vaikai nuo  5 tėvų 3 vaikai nuo  5 tėvų 1 vaikas nuo  1 tėvo 

                   

       Skyrius, bendradarbiaudamas su Darbo birža, rūpinasi vaikų įdarbinimu. Moksleivių vasaros atostogų 

metu buvo įdarbinta 20 (2015 m. - 0) vaikų iš daugiavaikių bei socialiai remtinų, socialinės rizikos šeimų.     

              Skyrius, bendradarbiaudamas su nevyriausybinėmis bei kitomis organizacijomis, koordinuoja 

vaikų dienos centrų, esančių Šiaulių mieste, veiklą, jų finansavimą. Mieste 2016 m. buvo 6 Vaikų dienos 

centrai, kuriuos lankė 175 (2014 m.-130; 2015 m.-150) socialinės rizikos, mažas pajamas gaunančių šeimų 

vaikų: Viešosios įstaigos „Mūsų draugas“ vaikų dienos centrą (20 vaikų), Šiaulių miesto savivaldybės 

biudžetinės įstaigos Socialinių paslaugų centro „Dienos užimtumo grupė“ vaikų dienos centrą (20 vaikų), 
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Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacijos „Gelbėkit vaikus“ Šiaulių skyriaus vaikų dienos centrą (35 

vaikai), klubą „Tarp savų“ (30 vaikų), Šv. Apaštalo Petro ir Pauliaus Katedros parapijos Vaikų dienos centrą 

„Vilties spindulys“ (35 vaikai), Motinos Teresės šeimų namų Vaikų dienos centras (35 vaikai). Dienos 

centruose vaikams užtikrinama saugi aplinka, neatitraukiant jų nuo šeimos, apsaugant nuo smurto, 

valkatavimo, elgetavimo, nusikaltimų, tuo pačiu suteikiant materialinę, pedagoginę, socialinę, 

psichologinę, teisinę pagalbą. Nuolat domimasi Vaikų dienos centrų darbu, lankomasi jų organizuojamuose 

renginiuose, bendraujama su vaikais bei tėvais. 2016 metais Šiaulių miesto savivaldybė vaikų dienos 

centrams kurti bei stiprinti skyrė 12 000 eurų (2015 m. – 15 585 eur). 

         Skyrius kartu su Švietimo skyriumi sprendžia likusių be tėvų globos ir socialiai remtinų šeimų vaikų 

vasaros užimtumo problemas, rūpinasi jų laisvalaikiu. 2016 metais iš  savivaldybės biudžeto buvo skirta 

17 000 eurų (2015 m. – 17 377 eur), už kuriuos stacionarioje stovykloje vasarą ilsėjosi 110  (2015 m. – 

110) vaikų iš socialiai remtinų, socialinės rizikos ir kitų šeimų.  

        2016 metais gauta 17 pranešimų (2014 m. – 12; 2015 – 30), kai nuo suaugusiųjų ar bendraamžių 

smurto galimai nukentėjo vaikai. Visus atvejus tyrė teisėsaugos institucijos. Skyrius šiems vaikams ir jų 

šeimoms teikė/ siūlė reikiamą pagalbą bei paslaugas.  

        2016 metais Skyriaus specialistai tėvams, netinkamai prižiūrintiems vaikus, pažeidžiantiems savo 

vaikų teises, surašė 14 (2014 m. – 17; 2015 m. – 7) administracinio teisės pažeidimo protokolus pagal 

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 181 str. 1, 2 d. (tėvų valdžios nepanaudojimas arba 

panaudojimas priešingai vaiko interesams) bei sprendimui priimti perdavė juos teismui. Visais atvejais 

teismas tėvams skyrė administracines nuobaudas.         

        Itin daug dėmesio ir laiko Skyriaus darbuotojai skiria į Skyrių besikreipiantiems interesantams.      

 2014 m. 2015 m. 2016 m.  

Priimta interesantų (neskaičiuojant 

besikreipiančiųjų dėl pažymų teismams, 

notarų biurams  išdavimo) 

4512 4524 4820 

Išspręsta įvairaus pobūdžio gyventojų, 

įstaigų prašymų (neskaičiuojant pažymų 

teismams, notarų biurams  išdavimo)  

3084 3363 2891 

Išspręsta ir išduota pažymų teismams, notarų 

biurams, tvirtinantiems sandorius dėl 

nekilnojamojo ir kito turto, kuriam būtina 

valstybinė registracija, įkeitimo, pardavimo, 

dovanojimo 

 

457 

 

434 

 

478 

Skyriaus specialistai, gindami vaikų teises ir 

interesus, dalyvavo teismo posėdžiuose 

1100 1112 785 

Skyriaus specialistai, gindami vaikų teises ir 

interesus, dalyvavo nepilnamečių apklausose 

256 262 307 

     



95 

 

 

           Gindamas vaikų teises ir teisėtus interesus, Skyrius teismui pateikė 16 (2014 m. – 49; 2015 m. - 34) 

ieškinių bei pareiškimų dėl tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos (rūpybos) vaikui nustatymo, 

išlaikymo priteisimo, globėjo (rūpintojo) pakeitimo ir t. t. 

Skyriaus specialistai labai dažnai dalyvauja teismo posėdžiuose, kur yra ginamos vaikų teisės bei 

interesai. Skyriaus specialistai dalyvauja ir nepilnamečių – liudytojų, nukentėjusiųjų apklausose. Per 

mėnesį vienam specialistui vidutiniškai teko 14 (2014 m. – 14; 2015 m. – 14) teismo posėdžių ir vaiko 

apklausų.  Teismui pateiktos 233 (2014 m. – 266; 2013 m. – 233) išvados, atsiliepimai ir kt. 

         Skyrius per metus gavo 5012 (2014  m. – 5477; 2015 m. – 5537) įvairaus pobūdžio raštų, kuriuos 

teko spręsti bei į juos atsakyti. 

          Per metus, Skyriui tarpininkaujant, 32 (2014 m. – 22; 2015 m. – 33) vaikams išimti asmens 

dokumentai (pasai, gimimo liudijimai).   

Sprendžiant vaikų problemas, paruošti 247 (2014 m. – 255; 2015 m. – 293) savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymai.             

 

7.3. Kultūra 

2016 m. Savivaldybės administracijos Kultūros skyrius vykdė Kultūros plėtros programą 

vadovaudamasis Šiaulių miesto savivaldybės 2016−2018 m. strateginio veiklos plano Kultūros plėtros 

programa, patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-1 „Dėl 

Šiaulių miesto savivaldybės 2016−2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus Kultūros plėtros programos Nr. 02 2016 m. veiklos planu, 

patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. A-

440 „Dėl 2016 metų Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos plano patvirtinimo“. 

Vykdydamas 2016 m. Kultūros plėtros programą, Kultūros skyrius planavo lėšas, reikalingas 

programai įgyvendinti, ir koordinavo šios programos vykdymą. 

Savivaldybės tarybos patvirtinti asignavimai – 282100 Eur. 

 

Kultūros plėtros programos lėšos skirtos šioms priemonėms vykdyti: 

 

Kultūros plėtros programos priemonės pavadinimas 

 

 

2017 m. asignavimai, 

eurais 

 

Finansuoti kultūros projektus       64900 

Skatinti meno kūrėjus       12700 

Koordinuoti miesto reprezentacijai svarbių renginių organizavimą 150800 

Užtikrinti valstybinių švenčių organizavimą ir atmintinų datų 

paminėjimą, puoselėti tautines tradicijas 

34700 

 

Organizuoti plenerą meniniams akcentams sukurti       14000 

Organizuoti grafičių plenerą       5000 

Iš viso Kultūros plėtros programai skirta 282100 
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7.4. Sportas 

 Šiaulių mieste 2016 m. gruodžio 31 d. sportinę veiklą vykdė 7 biudžetinės sporto mokymo 

įstaigos, 1 viešoji sporto mokymo įstaiga. Jose kultivuojamos 26 sporto šakos, tarifikuota 267 mokomosios 

grupės (iš jų: 10 neįgaliųjų sporto grupių), sportuoja 3252 sportininkai (iš jų: 66 neįgalieji sportininkai), 

kuriuos ugdo 134 treneriai. Remiantis pateiktomis statistinėmis ataskaitomis, 2016 metais mieste veiklą 

vykdė 37 sporto klubai (viešosios įstaigos), kuriuose sportavo 3032 šiauliečių, 1350 miestiečių užsiiminėjo 

sveikatingumo grupėse.  

 2016  metai miesto sportui – ypatingi. XXXI Rio de Žaneiro olimpiados žaidynėse Lietuvą 

garsino gausi 64 sportininkų delegacija, kurioje išdidžiai žengė 5 miesto sportininkai, turėję ambicijų 

pademonstruoti ne vienų metų atkaklaus, pasiaukojamo kasdienio darbo rezultatus:  

 Aurimas Lankas ir Edvinas Ramanauskas – baidarių ir kanojų irklavimas, olimpinės rinktinės 

kandidatai, besirengiantys 2020 m Tokijo olimpinėms žaidynėms, nacionalinės rinkinė nariai, XXXI 

Olimpinių žaidynių Rio de Žaneire  3 vietos laimėtojai.    

 Rasa Drazdauskaitė -  lengvoji atletika (maratono rungtis), olimpinės rinktinės kandidatė, 

besirengianti 2020 m Tokijo olimpinėms žaidynėms, nacionalinės rinkinė narė, XXXI Olimpinių žaidynių 

Rio de Žaneire, maratono bėgimo rungtyje užėmė 37 vietą. 

 Santa Pakenytė – dziudo imtynės, olimpinės rinktinės kandidatė, besirengianti 2020 m Tokijo 

olimpinėms žaidynėms, Nacionalinės rinkinė narė, XXXI Olimpinėse žaidynėse Rio de Žaneire iškovojo 9 

-16 vietą.   

 Eglė Balčiūnaitė - lengvoji atletika (800 bėgimo rungtis), XXXI Olimpinėse žaidynėse Rio de 

Žaneire iškovojo 48 vietą, Europos čempionate – 31 vieta. 2 miesto sportininkai dalyvavo 

 2016 m. Rio de Žaneiro parolimpinėse žaidynėse: 

 Mindaugas Bilius - lengvoji atletika (fizinė negalia), parolimpinės rinktinės narys, parolimpinių 

žaidynių Rio de Žaneire rutulio stūmimo rungties nugalėtojas, parolimpinio aukso medalio laimėtojas, 

disko metimo rungties  2 vietos laimėtojas. 

 Jonas Spudis – lengvoji atletika, parolimpinių žaidynių Rio de Ženeire ieties metimo rungtyje 

iškovojo 10 vietą.  

 Sporto organizacijos surengė 1545 sporto varžybas  (273 varžybomis daugiau nei 2015 metais), 

kuriuose dalyvavo 34251 dalyviai, 286 sporto visiems renginius, kuriuose dalyvavo 11100 dalyvių. 

Mūsų miestui buvo patikėta rengti šiuos tarptautinius ir šalies sporto renginius, kurie pareikalavo 

visų sporto darbuotojų pastangų ir kompetencijos: 

- CSI2*-W ir CDI-W žirgų konkūrų pasaulio taurės etapą ir dailiojo jojimo pasaulio taurės etapo 

varžybas, kuriose dalyvavo raiteliai iš dešimties (konkūrų pasaulio etapo varžybos Šiauliuose surengtos 

trečius metus iš eilės). 
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  - Deviso taurės Europos Afrikos zonos II grupės mačas Lietuva - Norvegija. 

2016 metais miestui buvo patikėta surengti Lietuvos olimpinę dieną, kurioje dalyvavo įspūdingas 

dalyvių skaičius – apie 15 tūkst. Taip pat buvo sprendžiami miestui svarbūs sporto bazių plėtros klausimai 

ir buvo atlikti šie darbai:  

- Parengtas techninis projektas pastato prie regbio stadiono ir tribūnų statybai.  

- Parengtas techninis projektas futbolo aikštei įrengti ir pradėti pagrindo įrengimo darbai dirbtinės 

dangos aikštei pakloti (Kviečių g.9). 

- Parengtas techninis projektas, įvykdytos pirkimo procedūros dėl sporto salės prie Sporto 

gimnazijos bei ir pradėti statybos darbai. 

- Įrengtas sporto paskirties laikinasis statinys Irklavimo bazėje (Žvyro g. 34). 

 

 

2015-2016 METŲ LĖŠŲ SKYRIMO SPORTO PLĖTRAI DINAMIKA PAGAL FINANSAVIMO 

ŠALTINIUS (tūkst. eurais) 

 

0

50000

100000

2015 2016

Šiaulių miesto savivaldybės biudžetas 88791,1 98056,1

Kūno kultūros ir sporto finansavimas

(sporto mokyklos, 07 ir 12 programos)
4035,13 4056,6

Rėmėjų ir kitų šaltinių lėšos 1317,1 784,64

4,2%
4,5%

1,8% 1,4%
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8. SVEIKATOS APSAUGA IR SOCIALINĖ RŪPYBA 

8.1. Sveikatos apsaugos sritis 

 Sveikatos skyriaus 2016 m. pagrindiniai darbai: 

- parengtas Šiaulių miesto savivaldybės Bendruomenės sveikatinimo programos 2017-2019 metų veiklos 

planas, 2016 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; 

- nuo 2016 m. sausio 1 d. iki lapkričio 1 d. organizuotas išvados apie asmens gebėjimą pasirūpinti savimi 

ir priimti kasdienius sprendimus rengimas - pateikta 260 išvadų;  

- koordinuotas Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, pagal teisės aktus savivaldybėms 

perduotoms įstaigoms išlaikyti (Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi 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 15 fizinių asmenų skundų dėl odontologinių paslaugų teikimo, asmens sveikatos 

būklės, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo; 

- vykdant užkrečiamųjų ligų kontrolę organizuoti 2 būtinojo hospitalizavimo atvejai asmenims, sergantiems 

atvira plaučių tuberkulioze ir vengiantiems gydytis, paskelbta gripo epidemija; 

- organizuotas greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo funkcijos perėmimas iš Šiaulių rajono 

savivaldybės; 

- teikti siūlymai dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose; 

- organizuoti Sveikatos skyriaus kuruojamų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų, Šiaulių miesto 

savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos ir kiti posėdžiai; 

- organizuotas viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų veiklos finansinių rezultatų kiekybinių ir kokybinių 

rodiklių vertinimo komisijos posėdis, patvirtintos viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų ir jų vadovų 2015 m. 

veiklos ataskaitos, 2016 m. veiklos užduočių projektai; 

- bendradarbiauta su Sveikatos skyriaus kuruojamomis ir kitomis įstaigomis dėl veiklos vykdymo, 

informacijos teikimo ir kitais klausimais (dėl e-sveikatos sistemos naudojimo, buhalterinės apskaitos 

programų, pasirengimo konsoliduotiems vaistinių preparatų pirkimams, automatinių išorinių defibriliatorių 

diegimo, pirmosios pagalbos rinkinių, Ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo 

konsolidavimo etapo, visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose, 

neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo, dietologų/taikomosios mitybos specialistų poreikio ir kt.); 
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- organizuotas biosocialinių įgūdžių ugdymo ir integracijos į kūno kultūros pamokas paslaugų teikimo 

vaikams, turintiems sunkią ir vidutinę negalią dėl nervų sistemos ligų ir lankantiems Šiaulių miesto 

bendrojo ugdymo mokyklas, paslaugos pirkimas; 

- parengti 34 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimų projektai; 

- parengta 15 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų; 

- informacijos, ataskaitų teikimas suinteresuotoms institucijoms (apie kokybės vadybos sistemų įdiegimą 

sveikatos priežiūros įstaigose, sveikatos priežiūros specialistus, sveikatos priežiūros įstaigose turimus 

medicinos prietaisus, asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo 

įgyvendinimą, 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 2016 m. Sveikatos skyriui sukurtos 1287 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. 

 

8.2. Socialinė parama 

 Šiaulių mieste veikia 3 biudžetinės socialines paslaugas teikiančios įstaigos, teikiančios per 17 

rūšių socialinių paslaugų.  

Savivaldybė siekdamas tenkinti gyventojų poreikius ir efektyviai naudoti biudžeto lėšas viešuosius 

pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka perka socialines paslaugas: 

1. Labdaros ir paramos fondo SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija teikia socialinės priežiūros 

paslaugas socialinės rizikos šeimoms. 2016 metais suteikta 35 socialinės rizikos šeimoms, kuriose augo 62 

nepilnamečiai vaikai. 

2. VšĮ Motinos Teresės šeimų namai teikia kompleksines pagalbos paslaugas krizinės 

motinystės atvejais. 2016 metais gyveno ir gavo laikinos priežiūros ir apgyvendinimo paslaugas apie 12 

mamų su 23 vaikais. 

Siekiant  išlaikyti kuo didesnį neįgaliųjų savarankiškumą, fizinius, protinius, socialinius 

gebėjimus, Savivaldybė organizuoja socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje projektų 

atrankas ir skiria lėšas projektams finansuoti. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 

bendruomenėje projektų veikloje dalyvauja ir dalyvaus asmenys, turintys fizinę, protinę, psichinę negalią. 

2016 metais 13 organizacijų buvo skirtas finansavimas socialinės reabilitacijos neįgaliesiems 
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bendruomenėje projektams įgyvendinti. Paslaugas gavo 1078 asmenys, iš jų 933 asmenys su negalia ir 145 

neįgaliųjų šeimos nariai.  2015 metais 18 projektų finansuoti, paslaugas gavo 1208 asmenų.  

Per kūno kultūrą ir sportą neįgaliųjų socialinę integraciją 2016 m. vykdė 4 organizacijos, 

įgyvendinančios projektą. Dalyvavo 180 asmenų (171 suaugusieji neįgalieji, 9 neįgalūs vaikai). 

2016 m. veiklą vykdė 6 Vaikų dienos centrai. Vaikų dienos centruose buvo užimti 175 vaikai.  

2015 metais veiklą vykdė 5 dienos centrai, užimti buvo 140 vaikų. Dienos centruose 

organizuojamas vaikų socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, pamokų ruoša, laisvalaikio užimtumas ir 

maitinimas, teikiamos sociokultūrinės paslaugos, vaikai turi galimybę bendrauti ir ugdyti kūrybiškumą. 

Vaikų dienos centrus lanko mokyklinio amžiaus vaikai. 

 Įgyvendinant Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšomis finansuojamą 

projektą, 2016 metais parama maisto produktais skirta 3780 labiausiai skurstantiems Šiaulių miesto 

gyventojams. 

 Socialinės rizikos šeimų (asmenų) ir socialinių įgūdžių stokojančių šeimų daugėja: 2015 metais 

buvo 233 šeimos, 308 vaikai, 2016 metais – 239 šeimos, 444 vaikai.  

 2016 m. dienos socialinės globos ir slaugos asmens namuose paslaugas gavo 61 klientas, kuriems 

buvo suteiktos 147 958 paslaugos.  Lyginant su 2015 m. paslaugų gavėjų skaičius sumažėjo 8 proc., nes 

dalis klientų pasirinko paslaugą gauti ne 4, o 8 valandas, o suteiktų paslaugų skaičius padidėjo 21 proc. 

 2016 m. įvadinius GIMK mokymus baigė 28 asmenys (20 šeimų), iš jų: 18 asmenų (15 šeimų) 

norintys globoti (rūpinti) vaiką (-us) ir 10 asmenų (5 šeimos) norintys įvaikinti. Atestuoti socialiniai 

darbuotojai paruošė 14 asmenų (12 šeimų) išvadas apie asmenų pasirengimą globoti (rūpintis) vaiku, 6 

asmenims (3 šeimoms) apie pasirengimą įvaikinti vaikus. Sukurtas paslaugų modelis suteikia vaikams 

galimybę augti šeimoje, o globėjams ir įtėviams gauti kvalifikuotą pagalbą. 2015 m. atestuoti socialiniai 

darbuotojai parengė 85 išvadas apie asmenų pasirengimą globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaikus. GIMK 

mokymus baigę asmenys įvaikino 25 vaikus, 80 vaikų yra globojami šeimose. 

2016 m. Pagalbos į namus tarnybos paslaugomis naudojosi 268 klientai, kuriems buvo 

suteikta 39 517 paslaugų. Paslaugų gavėjų skaičius, lyginant su 2015 m. padidėjo 8 klientais, o suteiktų 

paslaugų skaičius per metus padidėjo 5 899 paslaugomis. 

Laikino apgyvendinimo tarnyboje trumpalaikės socialinės globos paslaugomis, kuriomis 

asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, specialistų nuolatinės priežiūros reikalaujanti pagalba, 

benamystės ar krizių atvejais, taip pat socialinės rizikos asmenims (šeimoms) ir jų  vaikams pasinaudojo: 

2015 m. – 188 asmenys, o 2016 m. – 165 asmenys, kuriems buvo suteikta 15 390 paslaugų. Lyginant, su 

2015 m. paslaugų gavėjų skaičius sumažėjo 12 proc., o suteiktų paslaugų skaičius išaugo 26 proc. 

2016 m. Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Laikino apgyvendinimo 

tarnyboje  rekonstruota ir modernizuota dalis 1 aukšto patalpų, suremontuota salė, įrengtas rūkymo 

kambarys. 
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Į Šiaulių miesto savivaldybės globos namus ilgalaikei globai ir socialinei priežiūrai gauti 

atvyko 33 asmenys, per metus išvyko 2, mirė 7. Gyventojų skaičius gaunančių trumpalaikę socialinę globą 

metų pabaigoje  – 32. Savarankiško gyvenimo namuose 2016 metais paslaugos buvo suteiktos  94 

asmenims, t.  y. 5  daugiau nei 2015 metais.   

Globos namų padalinyje „Goda“ teikiamos socialinės paslaugos asmenims su negalia. Per 

2016 m. suteikta socialinės globos paslaugų 75 klientams. 5 klientai gavo  trumpalaikės socialinės globos 

paslaugos. 20 klientų naudojosi specialiojo transporto paslaugomis.   

 Pagal projektą „Integrali pagalba į namus Šiaulių mieste“, dienos socialinės globos ir slaugos 

asmens paslaugas namuose 2016 metais gavo 120 klientų. Lyginant su 2015 m. paslaugų gavėjų skaičius 

sumažėjo 8 proc., nes dalis klientų pasirinko paslaugą gauti ne 4, o 8 valandas, o suteiktų paslaugų skaičius 

padidėjo 21 proc. 

2016 metais kovo mėn. Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose buvo atidarytas naujas 

40 vietų stacionarios globos ir slaugos padalinys.  

Pradėtas įgyvendinti projektas ,,Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padalinio dienos 

socialinės globos centro ,,Goda" esamo pastato (Žalgirio g.3) atnaujinimas ir priestato statyba". 

2016 m.  Socialinių paslaugų centro Paramos tarnyboje 637 socialiai remtiniems asmenims buvo suteiktos 

13 442 maitinimo (su Socialinės paramos skyriaus nukreipimais) organizavimo paslaugos, o 985 paslaugų 

gavėjams buvo suteiktos 20 160 maitinimo organizavimo paslaugos (be Socialinės paramos skyriaus 

nukreipimų).  

2016 m. asmens higienos priežiūros paslaugomis naudojosi 965 paslaugų gavėjai, kuriems 

buvo suteiktos  1 503 paslaugos. 

Socialinių paslaugų centro Dienos užimtumo grupėse  2016 m. buvo suteiktos 9 632 

sociokultūrinės paslaugos 176 paslaugų gavėjams. 

Socialinių paslaugų centras vykdo neįgaliųjų ir pensinio amžiaus asmenų aprūpinimą 

techninės pagalbos priemonėms: 2016 m. buvo suteiktos 2 444 neįgaliųjų aprūpinimo techninėmis pagalbos 

priemonėmis paslaugos 1 265 paslaugų gavėjams. 

Transporto paslaugomis 2016 m. naudojosi 285 paslaugų gavėjai, kuriems suteiktos 1 545 

paslaugos. 

Vykdoma būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems programa: 2015 m. buvo 

pritaikyta gyvenamoji aplinka ir būstai 13 neįgalių asmenų, o 2016 m. pritaikyta gyvenamoji aplinka ir 

būstai 17 neįgalių asmenų. 

2016 m. sausio 1 d. duomenimis, vaikų globos namuose socialines paslaugas gavo 54 vaikai. 

Jų priežiūra vykdoma 7 šeimynose, kurių kiekvienoje yra vidutiniškai 8 vaikai. 

Specialiųjų poreikių lygis nustatytas 908 asmenims. Neįgaliojo pažymėjimai išduoti 957 asmenims. 
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Vienkartinių (tikslinių) piniginių pašalpų skirta 476 asmenims (vienkartinė pašalpa skiriama 

siekiant padėti asmenims, atsidūrusiems sunkioje materialinėje padėtyje, susidariusioje dėl asmens 

sveikatos sutrikimų, dėl įvykusios nelaimės ir kita). 

Socialinių paslaugų skyrius buvo sudaręs sutartis su 24 socialinę globą teikiančiomis 

įstaigomis dėl senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia ir sunkia negalia teikiamos trumpalaikės ir 

ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo. Trumpalaikė socialinė globa teikta 2 įstaigose Šiaulių 

mieste, ilgalaikė socialinė globa teikta 22 socialinės globos įstaigose, esančiose kituose rajonuose. 

Šiaulių miesto savivaldybėje veikia 4 šeimynos (D. Gumuliauskienės ir V. Gumuliausko, M. Ramonienės 

ir R. Ramono), kuriose 2016 metais gyveno 28 globotiniai. 
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IV. MIESTO BENDRUOMENĖ. MIESTO ADMINISTRAVIMAS 

9.1. Demografinė situacija 

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Civilinės 

metrikacijos skyriuje 2016 metais įregistruoti: 1406 gimę kūdikiai, iš jų 716 mergaičių, 690 berniukų, 

8 dvynukų poros, 70 vienišų mamų  įregistravo kūdikių gimimą. Tėvystės pripažintos 237 vaikams, 

įvaikinta 10 vaikų. 

Populiariausi  vardai suteikti kūdikiams 2016 metais:  

 mergaitėms  Liepa (20), Emilija (19), Goda (17), Gabija (15), Ieva (15), Miglė (15), Amelija 

(15),Smiltė (14), Ema (13), Viltė (13), Eva (12), Urtė (11), Kamilė (11), Elija (11), Ugnė (10), 

Gabrielė (10); 

 berniukams: Jonas (27), Domas (23), Lukas (23), Jokūbas (22), Matas (20), Emilis (19), Danielius 

(17), Kajus ( 16), Gabrielius (14), Dominykas (13), Domantas (13), Benas (13), Herkus (13), Nojus 

(12), Dovydas (12),  Kristupas (11), Aronas (10), Augustas (10), Tajus (10). 

2016 metais susituokė 777 poros, iš jų 70 porų, kai vienas iš sutuoktinių yra užsienio šalies 

pilietis. Tardymo izoliatoriuje susituokė 10 porų. 1 pora, kai abu  sutuoktiniai buvo nepilnamečiai. 

Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų  įregistruota  147. 2016 metais išsituokė 395 

poros. 

2016 metais įregistruoti 1433 mirę žmonės, iš jų 692 vyrai, 741 moteris. Nelaimingų 

atsitikimų metu žuvo 29 šiauliečiai, nužudyti 2, apsinuodiję alkoholiu mirė 14 žmonių, nusižudė 22.  

9.2. Nevyriausybinis sektorius 

Įgyvendinta Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo priemonė, kuriai buvo skirti  

28600 eurų, įsisavinta – 27470 eurų, pateiktos 74 paraiškos, įgyvendinti 66 projektai. (2015 m. skirta lėšų 

– 21713 eurų, įsisavinta – 21405,39 eurai, įgyvendintas 61 projektas). Projektai buvo skirti aktualiausioms 

skirtingų bendruomenių grupių problemoms spręsti : žmonių lavinimosi (23 proj.), sveikos ir aktyvios 

gyvensenos skatinimo (12 proj.), bendruomenės įtraukimo į kultūrinę  veiklą (13  proj.), 

bendruomeniškumo stiprinimo (9 proj.),  paslaugų teikimo socialiai pažeidžiamoms žmonių grupėms (6 

proj.), tautinių mažumų integracijos skatinimui (3 proj.). Aktyviai veikė miesto bendruomeninės 

organizacijos. 6 bendruomeninių organizacijų projektai buvo finansuoti Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo 2016 metais lėšomis, bendra suma 

35 500 Eur, Savivaldybė iš dalies finansavo šiuos projektus ir skyrė 3600 Eur.  

Parengtas ir patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų steigimui 

ir perregistravimui lėšų skyrimo (kompensavimo) tvarkos aprašas, priemonei skirtas 1000 eurų, panaudota 

– 611,15 (buvo planuota, kad naujai įsisteigs 2, persiregistruos 5 NVO). Naujai įsisteigė 3 NVO: Šiaulių 
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robotikos klubas (148,90 eurai), Šiaurės Lietuvos tėvų asociacija (129,65 eurai), Šiaulių universiteto 

alumnų asociacija (156,70 eurai),  persiregistravo 1 NVO – Šiaulių universiteto studentų atstovybė (175,90 

eurai). 2015 m. šios priemonės nebuvo. 

9.3. Socialinė partnerystė 

 

Socialinė partnerystė – tai viena efektyviausių bendradarbiavimo tarp Savivaldybės ir kitų 

mieste veikiančių organizacijų forma.  Jos pagalba socialiniai partneriai turi galimybę atkreipti dėmesį į 

individualias problemas, kai tuo pačiu metu yra ieškoma visoms interesų pusėms naudingiausių sprendimų. 

2016 metais miesto Savivaldybė ir toliau glaudžiai bendradarbiavo su daugeliu socialinių partnerių: Šiaulių 

prekybos, pramonės ir amatų rūmais, Šiaulių pramoninkų asociacija, Šiaulių universitetu, kolegijomis, 

kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.  

Taip pat džiugu, jog Savivaldybė glaudžiai bendradarbiavo su valstybei pavaldžiomis 

institucijomis bei įstaigomis, o ypač: Šiaulių apskrities valstybine mokesčių inspekcija, Teritorine darbo 

birža, Šiaulių apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu bei kt. 

 

9.4. Garbės piliečiai 

2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-324 Šiaulių miesto garbės piliečio vardas suteiktas 

Lietuvos Respublikos prezidentui Valdui Adamkui. Jis iškėlė spartaus šalies modernizavimo idėją ir 

Lietuvos piliečiams įsipareigojo siekti trijų pagrindinių tikslų: laisvo žmogaus, atviros visuomenės, stiprios 

valstybės. 2004 metais jis antrą kartą buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentu. Ne kartą yra sakęs, 

kad Šiauliai yra miestas, turintis labai artimą ryšį su jo šeima.   

 

9.5. Gyventojų aptarnavimas 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos  direktoriaus 2016 m. vasario 17 d. 

įsakymu Nr. A-207 patvirtintas 2016 – 2018 m.   Administracinės naštos mažinimo planas. Įgyvendinant 

plano priemones 2016 m. I ket.  DVS Avilys pritaikytas pažangaus elektroninio  parašo naudojimui. DVS 

Avilys taip pat integruota  e.pristatymo sistema ir e.paslaugų modulis. Elektroninio parašo ir elektroninio 

pristatymo sistema, orientuota į valstybės ir Savivaldybės interesus, siekiant užtikrinti nuolatinį 

administravimo paslaugų tobulinimą gerinant verslo ir investicijų aplinką, stiprinti administracinius 

gebėjimus bei kuo mažesnėmis sąnaudomis teikti viešąsias paslaugas ūkio subjektams, piliečiams ir kitiems 

asmenims. Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovai įpareigoti  teikti Šiaulių 

miesto savivaldybei tik elektroniniu parašu pasirašytus dokumentus per e.pristatymo sistemą.  

Asmeniniam priėmimui 2016 m.  į Savivaldybės ir Administracijos vadovus kreipėsi 380 gyventojų 

(2015 m. - 534).  Savivaldybės  vadovų ir Administracijos vadovų interesantų priėmimo statistika: 
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Meras Artūras Visockas – 168; 

Mero pavaduotojas Domas Griškevičius – 32; 

Mero pavaduotojas Stasys Tumėnas – 24; 

Administracijos direktorius Eduardas Bivainis  –  117; 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Giedrė Mendoza Herrera –26; 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas  Martynas Šiurkus – 13. 

 

 

Metai Juridiniai asmenys Fiziniai asmenys  

Gauti  

dokumentai 

Siunčiami 

dokumentai 

Gauti  

dokumentai 

Siunčiami 

dokumentai 

2016 +820 +156 +487 +468 

2016 7736 3906 1501 1348 

2015 6916 3750 1014 880 

    

 

 

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo savivaldybės  

priimamajame kokybės vertinimas 

Tyrimo metodika ir organizavimas 

 Tyrimo objektas – asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo Šiaulių miesto savivaldybės 

tarybos ir administracijos (toliau – Savivaldybė) priimamajame ir suteiktų paslaugų kokybė.  

Tyrimo tikslas – nustatyti, kaip asmenys, besikreipiantys į Savivaldybės priimamąjį, vertina 

aptarnavimą jame, ištirti asmenų prašymo nagrinėjimo Savivaldybės administracijoje kokybę bei nustatyti 

pagrindines priežastis, darančias įtaką asmenų pasitenkinimo ir nepasitenkinimo aptarnavimu lygiu, 

nagrinėjimo rezultatu.  

Tyrimo uždaviniai:  

1. Išanalizuoti asmenų  aptarnavimo Savivaldybės priimamajame  kokybės lygį;  

2. Ištirti teikiamų paslaugų  kokybės lygį pagal pasirinktus kriterijus; 

3. Išanalizuoti dokumentus bei identifikuoti veiksnius, kurie gali lemti asmenų pasitenkinimą 

prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybe.  

Tyrimo metodas – anketinė  apklausa,  Savivaldybės administracijos dokumentų ir  užduočių  

analizė.  

Tyrimo instrumentas – anketa, kurioje  buvo pateikti 7 klausimai,   susiję su interesantų 

aptarnavimu: apsilankymų Savivaldybėje pobūdžiu (1 klausimas), pasitenkinimą kreipimosi rezultatais (2 

klausimai), tobulintinas Savivaldybės veiklos sritis (1 klausimas), aptarnavimo Savivaldybės 

priimamajame kokybe (2 klausimai), paslaugų teikimu el.būdu (1 klausimas). 
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Tyrimo eiga. Vadovaudamasis „Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo 

administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis“, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d nutarimu Nr. 875 (Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 913 redakcija) Savivaldybės 

administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e.paslaugų poskyris  2016 m. gruodžio mėnesį 

vykdė anoniminę apklausą, siekdamas įvertinti į Savivaldybės priimamąjį besikreipiančių asmenų 

aptarnavimo ir skundų nagrinėjimo kokybę. Tyrimo metu buvo apklaustas 71  respondentas, kuris naudojosi 

skirtingomis administracinėmis paslaugomis (tyrimo rezultatai pridedami). 

2017 m. sausio mėn. atliktas asmenų prašymų skundų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybės 

vertinimas analizuojant 2016 m. sausio 2 d.  – gruodžio mėn. 31 d.  Savivaldybės administracijoje gautų 

dokumentų ir jų pagrindu suformuotų užduočių įvykdymo terminus. 

 

Tyrimo rezultatai 

Anketinė apklausa  

 Siekiant išsiaiškinti aktualius asmenų aptarnavimo Priimamajame aspektus bei asmenis 

aptarnaujančio personalo kompetentingumą ir operatyvumą  Šiaulių miesto savivaldybės priimamajame 

(toliau -  Priimamasis) respondentų buvo prašoma  įvertinti aptarnavimo kokybę.   

 

1 pav. Asmenų aptarnavimo Priimamajame kokybės vertinimas.  

(sk., N=71)   

 

 Respondentų nuomonė apie Savivaldybės priimamojo darbo, asmenų priėmimo  laiką,  bei 

aptarnavimo  kokybę paskirstė taip:   

72%

27%

1% 0%

Labai gerai Gerai Patenkinamai Blogai 
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2 pav. Respondentų nuomonė apie asmenų aptarnavimą Priimamajame.  

(sk., N=71)   

 

 Norint nustatyti asmenų aptarnavimo prioritetus, respondentų buvo prašoma nurodyti 

kreipimosi į Savivaldybės priimamąjį priežastis. Daugiau nei 50 procentų respondentų tvirtino, jog 

kreipiasi norėdami susitvarkyti dokumentus (prašymą, skundą ar kt. dokumentus). 2 respondentai nurodė 

jog, kreipėsi norėdami gauti informacijos.  

 

3 pav. Atsakymo į klausimą “Jūsų kreipimosi į Savivaldybę priežastis” pasiskirstymas. (proc., N=71)  

  

Anketa buvo siekta atskleisti pasitenkinimą prašymų nagrinėjimu: 85 proc. respondentų, 

pateikusių prašymus, teigia, kad atsakymų į jų pateiktus prašymus pateikimo terminas juos tenkino ir 

atsakymus gavo laiku. Tai svarus argumentas asmenų aptarnavimo kokybei, nes gyventojus tenkino 

atsakymų pateikimo terminai ir jiems rūpimi klausimai buvo išspręsti  teisės aktų nustatytu laiku.  

68

3

67

67

3

67

2

2

Ar Jums patogus nustatytas asmenų priėmimo laikas?

Ar Jums ilgai tenka laukti kol būsite aptarnauti?

Ar buvote atidžiai išklausyti jus aptarnavusių darbuotojų?

Ar aiškiai ir tiksliai buvo atsakyta į Jūsų klausimus?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Taip

Ne

53%

36%

8%

3%

Dokumentų tvarkymas     

Pasikonsultuoti su 
specialistais

Nusiskundimas 
paslaugomis

Kita
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4 pav. Atsakymų į prašymus (skundus) gavimas (proc., N=71) 

 

Kintant gyvenimo kokybei, kartu didėja ir reikalavimai, keliami paslaugų kokybei. Gyventojai 

reikalauja, jog paslauga  privalo  atitikti jų lūkesčius ir būtų atlikta taip, kaip numatyta teisės aktuose. 

Siekiant išanalizuoti vartotojų pasitenkinimą paslaugomis,  respondentų buvo paprašyta įvertinti  

Savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų kokybę.  

 

Balai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Asmenų aptarnavimas, 

konsultavimas, informacijos teikimas  
- - - - - - 2 2 11 55 

Civilinės būklės aktų registravimas - - 1 - - 1 2 1 18 13 

Gyvenamosios vietos deklaravimas - - - - - - - 3 12 24 

Prekybos leidimai, licencijos - - - - - - 1 3 14 20 

Socialinės paslaugos, išmokos, 

kompensacijos 
- - - - - - 5 9 10 12 

Teritorijų planavimas, statyba - - - - - - - 8 19 31 

Transporto leidimai, licencijos - - - - - - - 4 12 29 

Žemės nuomos mokestis - - - - - - - 3 9 39 
5 pav. Savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų kokybė (sk., N=71) 

 

Siekiant mažinti gyventojams tenkančią administracinę naštą bei populiarinti  Savivaldybės 

teikiamas elektronines paslaugas, respondentų klausiama ar jie žino, kad administracinės paslaugos gali 

būti suteiktos el. būdu portale www.epaslaugos.lt  Respondentų atsakymai leidžia daryti prielaidą, jog 

gyventojai informuoti apie elektroninių paslaugų teikimą, tačiau net 50 proc. anketoje dalyvavusių  asmenų 

jomis dar nepasinaudojo.  

85%

14%

1%
Laiku

Pavėluotai

Negavau

http://www.epaslaugos.lt/
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6 pav. Savivaldybės teikiamų el. administracinių paslaugų populiarumas (sk., N=71) 

 

Respondentų buvo klausiama, į ką Savivaldybė labiausiai turėtų kreipti dėmesį. Gyventojams 

didelį susirūpinimą kelia kultūra, švietimas (49 proc.), saugus mietas (45 proc.). 68 proc. respondentų 

mano, kad Savivaldybė labiausiai turėtų atkreipti dėmesį į miesto tvarkymą  (2015 m. – 33 proc.).  

 

 
 

  

7 pav. Atsakymų į klausimą „Į ką Savivaldybė labiausiai turėtų kreipti dėmesį?“  pasiskirstymo 2015 m. ir 2016 m. 

palyginimas  (proc., N=71) 

Pastaba.  Respondentas galėjo pažymėti kelis jam tinkamus atsakymus.  

 

Dokumentų ir užduočių analizė 

 2017 m. sausio mėn. atliktas asmenų prašymų skundų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybės 

vertinimas nagrinėjant 2016 m. sausio 2 d.  – gruodžio mėn. 31 d.  Savivaldybės administracijoje gautų 
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dokumentų ir jų pagrindu suformuotų užduočių įvykdymo terminus. Tyrimas atliktas vadovaujantis 

dokumentų valdymo sistemos “Avilys” 2017 m. vasario 2 d. ataskaitomis. Dokumentai ir užduotys vertintos 

pagal pasirinkus šiuos kriterijus: 

 1. Kiek prašymų per 2016 m. išnagrinėta per teisės aktuose nustatytus terminus; 

 2. Kiek nustatyta atvejų, kai atsakymai į prašymus pateikti vėliau, nei nustatyta teisės aktuose; 

 3. Kiek užfiksuota atvejų, kai asmenys kreipėsi skųsdami pateiktą atsakymą į jų prašymą arba 

juos aptarnavusį valstybės tarnautoją.  

 2016 m. Savivaldybės administracijoje gauti ir dokumentų valdymo sistemoje  užregistruoti  

55 471 (2015 m. - 54 085) dokumentas,  iš jų 9,25 proc. gautų dokumentų užduočių įvykdyta vėliau nei  

nustatyta teisės aktuose.  Beveik 91 proc. Savivaldybėje gautų dokumentų yra įvykdyta laiku -  tai svarus 

argumentas vertinant asmenų  suteiktų pasitenkinimo paslaugų kokybe.  

 

1. lentelė 

  Įvykdyta laiku Įvykdyta pavėluotai  

Gautų dokumentų 

skaičius 

55 471  50 338 5 133 

Suformuotų užduočių 

skaičius 

68 977 62 747 6 230 

 

Gautų dokumentų ir užduočių įvykdymo terminai (DVS Avilys).  

Pastaba. Gautų dokumentų pagrindu suformuota 68 188  užduočių, iš jų 91 proc.  įvykdyta laiku, pavėluota  - 9,25 

proc. 789 užduotys suformuotos ne dokumentų  pagrindu, iš jų net 299 užduotys (37 proc.) įvykdytos  pavėluotai.   

Vadovaujantis LR Viešojo administravimo įstatymo 31 str. 15 užduočių įvykdymas pratęstas.   

  

 2016 m. užfiksuota net  50 atvejų, kai asmenys kreipėsi į aukštesnes pagal pavaldumą arba 

ginčus nagrinėjančias institucijas skųsdami priimtą sprendimą, pateiktą atsakymą į jų prašymą arba juos 

aptarnavusį valstybės tarnautoją: 20 skundų pateikta LR Seimo kontrolieriui, 10 skundų – Savivaldybės  

vadovams, 20 skundų Savivaldybės administracinių ginčų komisijai (teisminiai ginčai neanalizuojami).  

Išvados. Išanalizavus tyrimo rezultatus galima teigti, jog pagrindiniai veiksniai, kurie gali lemti 

asmenų pasitenkinimą aptarnavimo kokybe yra aptarnaujančio personalo teikiamos informacijos 

suprantamumas, draugiškumas, pagarba, bendravimas ir  kompetencija. Net 72 proc. besikreipiančių 

gyventojų liko patenkinti asmenų aptarnavimo kokybe Savivaldybės priimamajame. Gyventojus tenkino 

atsakymų teikimo terminai, o anketoje nurodytos populiariausios   Savivaldybės teikiamos administracinės 

paslaugos įvertintos gana aukštais 8-10 balais.  
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Gautų dokumentų ir užduočių  įvykdymo rezultatų analizė išryškino faktą, kad pagrindinė 

problema asmenų nepasitenkinimo prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybe -  pakankamai didelis laiku 

9,25 proc. neatsakytų  gautų dokumentų skaičius.  

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atsižvelgdama į anketinio tyrimo rezultatus ir 

dokumentų analizę,  siekia, kad nuolat būtų gerinama teikiamų paslaugų kokybė ir užtikrinamas paslaugus 

ir efektyvus asmenų aptarnavimas. Besikeičiančios informacinės visuomenės poreikiai Šiaulių miesto 

savivaldybės administraciją įpareigoja reaguoti operatyviai ir laiku suteikti  kokybiškas paslaugas. 

Savivaldybės atsižvelgs į teikiamų paslaugų kokybės vertinime pateiktas asmenų pastabas bei pasiūlymus 

bei tobulins  Savivaldybės  veiklą bei jos teikiamas paslaugas. 

 

9.6. Tarptautinis bendradarbiavimas 

Diplomatinio korpuso atstovų vizitai Šiauliuose: 

Sausio mėn. - Kanados ambasadoriaus Baltijos šalims Alain Hausser vizitas Šiauliuose. 

 

Kovo mėn. - Taivano ambasadoriaus Gary K. Y. Ko ir Taipėjaus misijos Latvijoje atstovo Chiang-

hai Lee vizitas Šiauliuose. 

Kovo mėn. - Armėnijos Respublikos ambasadoriaus Ara Aivazian vizitas Šiauliuose. 

Balandžio mėn. - Baltarusijos Respublikos ambasadoriaus Aleksandro Korolio vizitas Šiauliuose. 

Gegužės mėn. - Taivano buvusios viceprezidentės Lu Hsiu-lien vizitas Šiauliuose. 

Birželio mėn. - Japonijos ambasadoriaus J. E. Toyoei Shigeeda vizitas Šauliuose. 

Rugpjūčio mėn. - Izraelio ambasadoriaus Amir Maimon vizitas Šiauliuose. 

Rugsėjo mėn. - Rusijos ambasadoriaus Aleksandro Udalcovo vizitas Šiauliuose. 

Rugsėjo mėn. - Taivano ambasadoriaus Rong chuan Wu ir Taipėjaus misijos Latvijoje atstovo 

Chiang-hai Lee neoficialus vizitas Šiauliuose. 

Spalio mėn. - Prancūzijos ambasadoriaus Philippe Jeantaud vizitas Šiauliuose. 

Lapkričio mėn. - Kroatijos laikinojo reikalų patikėtinio, įgaliotojo ministro Krešimir Kedmenec 

vizitas Šiauliuose. 

Gruodžio mėn. - Didžiosios Britanijos ambasadorės Claire Lawrence vizitas Šiauliuose.  

 

Bendradarbiavimo programų su miestais partneriais koordinavimas 

1. Jelgava (Latvija) 

Sausio mėn. Jelgavos miesto delegacijos vizitas Šiauliuose dėl Pašto saloje rengiamo Ledo 

skulptūrų festivalio.  

Vasario mėn. Šiaulių miesto savivaldybės delegacijos susitikimas su Jelgavos miesto savivaldybės 

Komunalinio ūkio valdymo skyriaus atstovais miesto infrastuktūros klausimais. 
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Dalyvavo: E. Andrulienė, H. Giedraitienė, R. Slabienė. 

Vasario mėn. Šiaulių miesto savivaldybės atstovų susitikimas su Jelgavo m. atstovais. Susitikimo 

metu aptarti projektų, įgyvendinamų Lietuvos-Latvijos bendradarbiavimo per sieną  programos pagrindu, 

klausimai. 

Dalyvavo: M. Šiurkus, A. Gagys, K. Šmidtienė, I. Jencienė, D. Griškevičius, E. Ledauskas. 

Vasario mėn. Šiaulių miesto savivaldybės delegacijos susitikimas su Jelgavos miesto savivaldybės 

atstovais dėl 2014-2020 m. programos Latvija-Lietuva bendrai planuojamų įgyvendinti projektų. 

Dalyvavo: D. Griškevičius, E. Ledauskas. 

Balandžio mėn. Šiaulių turizmo informacijos centro dalyvavimas tarptautinėje verslo parodoje 

Jelgavoje.  

Balandžio mėn. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos delegacijos vizitas Jelgavos miesto 

savivaldybėje. Vizito metu aptarti nuosavybės valdymo, viešųjų pirkimų ir kt. klausimai.  

Dalyvavo: E. Čičelienė, D. Kuprienė, G. Skurkis, L. Steponkienė, R. Bosas, G. Stankevičė. 

Gegužės mėn. Šiaulių miesto oficialios delegacijos vizitas Jelgavoje dalyvauti Jelgavos miesto 

dienų renginiuose. 

Dalyvavo: S. Tumėnas, V. A. Balsys. 

Gegužės mėn. Šiaulių miesto savivaldybės delegacijos susitikimas susitikimas sus Jelgavos miesto 

savivaldybės atstovais dėl 2014-2020 m. programos Interreg Latvija-Lietuva bendrai planuojamų 

įgyvendinti projektų. 

Dalyvavo: I. Jencienė, V. Pelenienė, A. Gagys, L. Gadliauskas, S. Bagdonas. 

Birželio mėn. Jelgavos m. delegacijos vizitas Šiauliuose dėl tarptautinio smėlio skulptūrų 

festivalio-konkurso Pašto saloje. 

Liepos mėn. Šiaulių miesto savivaldybės delegacijos darbinis susitikimas su Jelgavos miesto 

savivaldybės atstovais dėl 2014-2020 m. programos Interreg Latvija-Lietuva bendrai planuojamų 

įgyvendinti projektų. 

Dalyvavo: I. Jencienė, E. Barzelytė, A. Gagys, L. Gadliauskas.  

Rugsėjo mėn. Jelgavos bigbendo dalyvavimas tarptautiniame bigbendų festivalyje „Big Band 

Festival Šiauliai 2016“. 

Rugsėjo mėn. - spalio mėn. draugaujančių miestų - Pernu, Šiaulių ir Jelgavos - menininkų 

fotografijų paroda „Fotobalt 3“. 

Rugsėjo mėn. Jelgavos miesto delegacijos vizitas Šiauliuose miesto 780-ojo jubiliejaus proga. 

Lapkričio mėn. Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus parodos atidarymas ir knygos „Nepriklausomų 

valstybių – Lietuvos ir Latvijos – kūrėjai Mintaujos gimnazijoje“ pristatymas Jelgavoje. 
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2. Etenas-Leras (Nyderlandai ) 

Balandžio mėn. Šiaulių universiteto Technologijos fakulteto studentų praktinė stažuotė Eteno Lero 

kompanijose. 

Rugsėjo mėn. Eteno Lero merės H. Van Rijnbach-de Groot ir jos komandos dalyvavimas Šiaulių 

miesto dienų renginiuose.   

3. Pernu (Estija) 

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

Šiauliuose. 

Rugsėjo - spalio mėn. Pernu miesto menininkų dalyvavimas tradicinėje Jelgavos-Pernu-Šiaulių 

parodoje Šiauliuose. 

4. Plauenas (Vokietija) 

Rugsėjo mėn.  Plaueno miesto mero, Roland Bruckner ir Bernd Martner, M&S Umweltprojekt 

GmbH vadovo, vizitas Šiauliuose miesto 780-ojo jubiliejaus proga.   

5. Kaliningradas (Rusijos Federacija) 

Liepos mėn. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių vizitas Kaliningrado miesto dienų 

renginiuose.  

Dalyvavo: A. Kulikauskas, V. A. Balsys. 

Rugsėjo mėn. Kaliningrado apskrities administracijos Tarptautinių ryšių skyriaus vedėjos vizitas 

Šiauliuose miesto 780-ojo jubiliejaus proga. 

6. Baranovičiai (Baltarusija) 

Gegužės mėn. Šiaulių miesto savivaldybės delegacijos vizitas Baltarusijoje Baranovičių, miesto 

dienų proga. 

Dalyvavo: A. Kulikauskas, G.Lukošaitis, E. Ledauskas. 

 7. Omaha (JAV ) 

Rugpjūčio mėn. Omahos susigiminiavusių miestų asociacijos Omaha-Šiauliai komiteto narių 

vizitas. Jo metu buvo paminėta 20 metų bendradarbiavimo tarp Šiaulių ir Omahos miestų sukaktis. 

Rugsėjo mėn. „UNO Jazz Ensemble“ (Omaha, JAV) vizitas, kurio metu ansamblis koncertavo 

Šiaulių miesto dienų šventiniuose renginiuose. Omahos kolektyvo vizitu pažymėta 20 metų 

bendradarbiavimo tarp Šiaulių ir Omahos miestų sukaktis.  

 

8. Chmelnyckis (Ukraina ) 

Rugsėjo mėn. Šiaulių miesto oficialios delegacijos dalyvavimas Chmelnickio miesto dienų 

renginiuose. 

Dalyvavo: T. Petreikis, A. Gumuliauskas, A. Rimkus. 
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Kitų šalių atstovų vizitai 

Balandžio mėn. Erasmus+ moksleivių mainų programos ir Gegužių progimnazijos moksleivių 

vizitas Šiaulių miesto savivaldybėje ir susitikimas su meru.  

Balandžio mėn. Browsky šeimos kamerinio ansamblio ,,Amerikos virtuozai“  (JAV) vizitas Šiaulių 

miesto savivaldybėje. Vizito metu Šiaulių miesto meras įteikė ansamblio vadovui dr. Charles Borowsky už 

kultūrinių ryšių plėtojimą ir stiprinimą tarp Šiaulių m.  ir JAV. 

Gegužės mėn. Vatikano valstybės sekretoriaus kardinolas Pietro Parolino vizitas Šiauliuose. 

Rugpjūčio mėn. Lietuvos, Latvijos ir Izraelio jaunimo regbio komandų rungtynės Mero taurei 

laimėti. Izraelio ambasadoriaus vizitas. 

Gruodžio mėn. tarptautinio jaunimo projekto „United Friendship“ dalyvių iš Ukrainos vizitas 

Šiauliuose. Susitikimo metu svečiams pristatyti Šiauliai, aptarta situacija Ukrainos regionuose bei 

diskutuota apie jaunų žmonių patriotiškumo ugdymą.  

 

 

Dalyvavimas Baltijos miestų sąjungos ir kitų organizacijų veikloje: 

1. Gegužės mėn. Baltijos jūros valstybių Tarybos sekretoriato narių, ES šalių civilinės saugos, 

teisėsaugos institucijų, priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų, Varšuvos universiteto bei privataus sektoriaus 

atstovų susitikimas Krokuvoje (Lenkija) civilinės saugos ir teisėsaugos srities klausimais.  

Dalyvavo A. Gagys. 

2. Spalio mėn. Baltijos miestų sąjungos Miestų planavimo komisijos posėdis Klaipėdoje.  

Dalyvavo: R. Budrytė, V. Markevičius. 

3. Gruodžio mėn. Projekto ,,Pasaulinis susitarimas dėl ankstyvojo ugdymo programos: darbinis 

seminaras miestų, mokslų ir priežiūros tema“ partnerių susitikimas Niujorke. 

Dalyvavo: G. Mendoza Herrera 

 

Tarptautinių ryšių veiklos rezultatų 2015 m. palyginimas su 2016 m. 

 

Veikla 2015 m. 2016 m. 

1. Atvykusių užsienio delegacijų skaičius 17 17 

2. Vykstančių į užsienio valstybes delegacijų 

skaičius 

6 9 

4. Aukščiausio diplomatinio rango atstovų vizitai 

Šiauliuose 

9 12 

5. Politikai, vykę į užsienio komandiruotes 8 10 

6. Administracijos darbuotojai, vykę į užsienio 

komandiruotes 

4 4 

 

 


