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ĮŽANGA 

 

Gerbiami miesto gyventojai, kolegos, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos 

savivaldos įstatymu ir Šiaulių  miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatomis, teikiu 

Jums kasmetinę mero veiklos ataskaitą.  

Šiaulių miesto jubiliejinių metų – 777, išvakarėse, Šiaulių miestas pergyveno nelengvus, tikrų 

išbandymų metus. Neabejotinai 2012-aisiais metais, kaip ir praėjusiais metais, didžiausias dėmesys 

teko sunkiems sprendimams priimti.  

2012 metų pradžioje miesto Taryba patvirtino Savivaldybės biudžetą. Priimto biudžeto 

pasekmes pajuto daugelis miesto gyventojų. Smarkiai buvo apkarpytos Savivaldybės vykdomos 

programos, biudžetinių įstaigų darbuotojų etatai ir atlyginimai.  

Atsižvelgiant į sudėtingą miesto finansinę padėtį bei mažėjantį gyventojų skaičių Šiaulių 

mieste, privalėjome patvirtinti miesto bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos planą, kurio 

pasėkoje teko uždaryti net tris miesto mokyklas. 

Vienu svarbiausiu metų įvykių vis dėlto laikyčiau kogeneracinės elektrinės statybos darbų 

pabaigą. AB „Šiaulių energija“ įgyvendintas projektas leido atpiginti šilumos kainą miesto 

gyventojams net 16 procentų. 

Galime didžiuotis, kad net keturi miesto sportininkai buvo olimpinės, vienas parolimpinės, 

Lietuvos komandos delegacijos nariais Londone vykusiose olimpinėse žaidynėse. Džiaugiuosi, kad 

nepaisant sudėtingų praėjusių metų sau ir kitiems dar kartą įrodėme, kad Lietuva ir Šiauliai gali 

sėkmingai organizuoti tarptautinius renginius. Nors ištekliai, skirti šiems renginiams buvo riboti, 

drąsiai galima pasakyti, kad egzaminas buvo išlaikytas. Pirmiausiai miestiečių, tikrų šiauliečių 

nuoširdžių pastangų dėka. 

2012 metų išvakarėse miestas buvo atsidūręs ties bedugnės riba, todėl visomis įmanomomis 

priemonėmis siekėme suvaldyti miesto skolas, optimizuoti išlaidas. Guodžia bent jau tai, kad 

tęsdami įvairius investicinius bei rekonstrukcinius projektus, skirtus miestiečių gyvenimo kokybės 

gerinimui, sugebėjome sustabdyti skolų augimą. Maža to, skolos net 16 milijonų litų buvo 

sumažintos. Tokiu būdu 2013 metus pasitikome daug optimistiškiau. Vis dėlto, padarytas darbas 

neturėtų klaidinti, kad sunkiausi laikai jau praeityje. 

Dėkoju visiems Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariams, administracijos darbuotojams,  

miesto gyventojams bei Savivaldybės socialiniams partneriams, padėjusiems sudėtingoje situacijoje 

veikti solidariai bei priimti Šiaulių miestui reikalingiausius sprendimus.  

 

Savivaldybės meras Justinas Sartauskas 
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I. BENDROJI DALIS 

Įvykus Lietuvos Respublikos Seimo 2012 metų rinkimams turėjome pasikeitimų ir Šiaulių 

miesto savivaldybės tarybos sudėtyje. Buvusiam Šiaulių miesto Tarybos nariui Arvydui Mockui 

tapus LR Seimo nariu jo vietą miesto Taryboje užėmė Aušrelė Šalkauskienė. Buvusiai Šiaulių 

miesto mero pavaduotojai Daivai Matonienei tapus Aplinkos ministerijos viceministre jos poziciją – 

Šiaulių miesto mero pavaduotojo, - užėmė Juras Andriukaitis. Po pasikeitimų Tarybos sudėtyje 

Šiaulių miesto meru ir toliau liko socialdemokratas Justinas Sartauskas, mero pavaduotojais – Juras 

Andriukaitis, partija „Tvarka ir teisingumas“ ir darbo partijos narė Danguolė Martinkienė. 

2012 metų pabaigoje Šiaulių miesto savivaldybės taryboje buvo 5 frakcijos: 

  Socialdemokratų – 13 narių (frakcijos vadovas Arvydas Mockus; nuo 2012 m. lapkričio   

mėn. Algimantas Beinoravičius); 

  Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų - 4 nariai (frakcijos vadovas Jonas  

Bartkus); 

  Partijos „Tvarka ir teisingumas “ – 4 nariai (frakcijos vadovas Vidmantas Japertas); 

  Liberalų ir centro sąjungos – 3 nariai (frakcijos vadovas Vincas Laurutis); 

  Darbo partijos ir liberalų sąjūdžio  – 5 nariai (frakcijos vadovas Aidas Gedvilas); 

  2 Tarybos nariai nepriklausė jokiai frakcijai (Stasys Tumėnas, Artūras Visockas). 

Miesto valdančiajai koalicijai 2012 metų pabaigoje priklausė 29 miesto Tarybos nariai, t.y. 

visų anksčiau išvardintų frakcijų nariai. Tarybos nariai Stasys Tumėnas ir Artūras Visockas  

nepriklausė valdančiajai koalicijai.  

Kalbant apie Tarybos darbą malonu pastebėti, kad 2012 metais Tarybos nariai kaip ir 

anksčiau pasižymėjo dideliu aktyvumu. Tarybos nariai patys teikė tarybos sprendimų projektus, 

Tarybos sprendimų projektų alternatyvius ir kitus pasiūlymus. Didžiausiu aktyvumu, teikiant 

įvairius sprendimo projektus, pasižymėjo Tarybos nariai Aidas Gedvilas, Aurimas Nausėda, 

Vidmantas Japertas, Ramūnas Snarskis ir Artūras Visockas, Gintaras Karalevičius, Arvydas 

Mockus. Verta pažymėti, kad  Tarybos narių dauguma atsakingai  lankė komitetų, komisijų ir 

Tarybos posėdžius. Nedalyvavimo be pateisinamos priežasties atvejų beveik nebuvo. 

Pažymėtina, kad kaip ir praėjusiais metais, siekiant tobulinti Šiaulių miesto savivaldybės 

tarybos veiklą, užtikrinti procedūrų ir dokumentų viešumą, prieinamumą visuomenei, taip pat 

suderinti Reglamento nuostatas su aktualia Vietos savivaldos įstatymo redakcija mero potvarkiu 

buvo sudaryta darbo grupė Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimams 

parengti. 2012 metų pabaigoje Tarybos priimtas naujas Tarybos veiklos reglamentas nustatė naują 

supaprastintą tvarką dėl neeilinių Tarybos posėdžių sušaukimo, taip pat nustatė aiškesnę tvarką dėl 

svečių ar interesantų pasisakymo Tarybos posėdžių metu, vadovaujantis nauja Vietos savivaldos 
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įstatymo redakcija pakeisti Tarybos veiklos reglamento punktai susiję su gyventojų apklausos 

organizavimu ir seniūnaičių klausimais.  

Siekiant užtikrinti miesto gyventojams susipažinti su Tarybos narių išlaidomis Taryba pritarė 

tvarkai pagal kurią pasibaigus metų ketvirčiui Savivaldybės internetinėje svetainėje gyventojai  

turės galimybę susipažinti su Tarybos narių patirtomis išlaidomis pagal Vietos savivaldos įstatyme 

numatytas išlaidų grupes. 

Atsižvelgiant į sunkią miesto biudžeto situaciją 2012 m. buvo atsisakyta dviejų mero 

padėjėjų, sumažinta Savivaldybės administracinė struktūra nuo 276 iki 243 etatų. 
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II. TARYBOS POSĖDŽIAI, KOMITETŲ IR KOMISIJŲ VEIKLA 

 

1. TARYBOS POSĖDŽIAI 

 

2012 metais įvyko 12 Tarybos posėdžių. Per 2012 metus Tarybos svarstymui buvo pateikti 

411 sprendimų projektai; priimti 366; nepriimti – 45. 

Lyginant 2012-sius metus su 2011-aisias metais, 2012-aisiais metais Tarybai svarstyti buvo 

pateikta 29 sprendimo projektais mažiau, priimta – 7 sprendimais mažiau, nepriimta – 22 

sprendimais mažiau.  

Daugiausiai Tarybos sprendimų projektų pateikė Turto valdymo skyrius – 102, Architektūros 

ir urbanistikos skyrius – 92, Ekonomikos skyrius – 52, Švietimo skyrius – 39, Investicijų ir miesto 

plėtros skyrius – 20, Finansų skyrius – 13, Socialinės paramos skyrius – 13, Kultūros skyrius – 12, 

Tarybos sekretoriatas – 11,  Personalo skyrius – 8, Sveikatos skyrius – 8, Kūno kultūros ir sporto 

skyrius – 8, Miesto infrastruktūros skyrius – 6,  Aplinkos skyrius – 4, Tarybos nariai – 5, likusius 

kiti skyriai. 

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

reglamento nuostatos, buvo skelbiami Šiaulių miesto savivaldybės interneto tinklalapyje 

(www.siauliai.lt). Tarybos posėdžių vaizdo ir garso transliacijas buvo galima stebėti internetu. 

2012 metais Taryba priėmė daug miesto gyventojams reikšmingų sprendimų, minėti 

sprendimai atsispindi Tarybos komitetų ir Savivaldybės atskirų sektorių atskirose skirsniuose.  

Kokybiška Tarybos veikla didžiąja dalimi priklauso nuo jos komitetų darbo, kurių 

Savivaldybėje šiandien yra 5. Komitetų vadovai: Miesto ūkio ir plėtros (pirmininkas Arvydas 

Mockus, nuo 2012 m. lapkričio mėn. Algimantas Beinoravičius), Finansų ir ekonomikos 

(pirmininkas Vaidas Bacys), Sveikatos ir socialinių reikalų (pirmininkas Gintaras Karalevičius), 

Švietimo, kultūros ir sporto (pirmininkė Angelė Kavaliauskienė) bei Kontrolės (pirmininkas 

Vytautas Juškus).  

2. KOMITETŲ DARBAS 

Tarybą sudaro 31 Tarybos narys. Iš Tarybos narių sudaromi Tarybos komitetai, kurių 

pagrindinės funkcijos yra preliminarus klausimų nagrinėjimas ir teikimas Tarybai, merui svarstyti ir 

kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir kaip vykdomi Tarybos sprendimai, mero potvarkiai. 

Iš Tarybos narių yra sudaryti 5 Tarybos komitetai: Finansų ir ekonomikos, Švietimo, 

Kultūros ir sporto, Miesto ūkio ir plėtros, Sveikatos ir socialinių reikalų bei Kontrolės. 
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2.1. Finansų ir ekonomikos komiteto veikla 

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

2012-aisiais metais įvyko 23 komiteto posėdžiai (2011 metais įvyko 28). Nuo 2012-06-18 iki dabar 

komiteto pirmininkas - Vaidas Bacys. Komiteto posėdžių metu buvo svarstomi 292 Tarybos 

sprendimų projektai (2011 metais apsvarstė 303), pritarė 224 Tarybos komiteto projektams, 

nepritarė – 5. Komitetas pateikė 14 rekomendacijų Savivaldybės merui, Administracijos direktoriui 

ir Administracijos padaliniams (2011 metais pateikė 10). Komitetas apsvarstė 16 klausimų pagal 

pateiktus įstaigų ir gyventojų prašymus iš jų: 

 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų projekto. 

 Dėl pritarimo skirti papildomas lėšas neatidėliotinoms priemonėms vykdyti.  

 Dėl pritarimo skirti lėšas iš Kultūros plėtros programos tarptautinei aviacijos ir kultūros 

šventei „Plieno sparnai 2012“.  

 Dėl dalyvavimo ir prisidėjimo finansiškai prie TV projekto.  

 Dėl Šiaulių miesto savivaldybei pavaldžių švietimo įstaigų finansinės apskaitos. 

Įžvalgos dėl optimizavimo galimybių.  

 Dėl Šiaulių evangelikų liuteronų parapijos prašymo.  

 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystimosi kūdikių namų dėl tvoros 

rekonstrukcijos projekto. 

 Dėl Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ finansavimo.  

 Dėl lėšų skyrimo Šiaulių rajono vietinės reikšmės privažiuojamajam keliui prie Šiaulių 

regioninio Aukštrakių sąvartyno.  

 Dėl Šiaulių futbolo akademijos vykdomo projekto  (Nr. LLIV-290) „Sveikos gyvensenos 

vaikų stovyklos Lietuvos ir Latvijos vaikams“ lėšų poreikio. 

 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių sporto mokymo įstaigų sporto bazių būklės 

ir lėšų poreikio. 

 Dėl atleidimo nuo nekilnojamo turto mokesčio.  

 Dėl darbo užmokesčio.  

 Dėl patalpų Varpo g. 9.  

 Dėl lėšų skyrimo rentgeno vamzdžio įsigijimui. 

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

savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo. Biudžetą tikslinant ir koreguojant, klausimai dėl 

2012-ųjų metų biudžeto buvo svarstomi ir kituose Komiteto posėdžiuose. Svarstytas Šiaulių miesto 

savivaldybės 2011 – 2013 metų strateginio veikos plano patvirtinimas. Tačiau prie šio klausimo, 

kaip ir prie biudžeto, Komitetas grįžo dar ne kartą.  
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            Komiteto nariai išsamiai išnagrinėjo šiuos miesto biudžetui, miesto plėtrai ir gyventojams 

svarbius klausimus: 

   Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo.  

   Dėl Šiaulių miesto savivaldybės privatizavimo fondo 2012 metų sąmatos patvirtinimo.  

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

maksimalių tarifų nustatymo ir jų taikymo taisyklių patvirtinimo. 

   Dėl UAB ,,Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 

bei pardavimo kainų patvirtinimo.  

   Dėl Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo 2012 metų pajamų 

ir išlaidų sąmatos patvirtinimo.  

   Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2013 metams nustatymo.  

   Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ centralizuotai tiekiamos šilumos bazinės kainos  

dedamųjų suderinimo.  

   Dėl žemės mokesčio tarifų 2013 metams nustatymo.  

   Dėl neapmokestinamo žemės sklypo dydžio ir žemės mokesčio lengvatų nustatymo. 

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

2013 metais vykdomai veiklai, nustatymo.  

   Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio susisiekimo autobusų ir mikroautobusų 

maršrutais Šiaulių mieste bilietų kainų nustatymo.  

   Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo naudojimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo.  

2.2. Miesto ūkio ir plėtros komiteto veikla 
 

Per 2012 metus įvyko 23 komiteto posėdžiai, apsvarstyti 353 klausimai. Komitetas 

išnagrinėjo 332 Tarybos sprendimų projektus, apsvarstė 21 klausimą aktualų miestui bei 

gyventojams. Pateikta 16 rekomendacijų, 27 siūlymai ir 9 prašymai Savivaldybės administracijai 

bei jos skyriams. Apsvarstyti 45 detalieji planai ir 7 detaliųjų planų koncepcijos. Komiteto nariai 

aktyviai dalyvavo detaliųjų planų viešuose svarstymuose. 

Komiteto pirmininką Arvydą Mockų išrinkus Lietuvos Respublikos Seimo nariu 2012 m. 

gruodžio 10 d. Miesto ūkio ir plėtros komiteto pirmininku išrinktas Algimantas Beinoravičius.  

Komitetas svarstė Šventupio gyvenamojo rajono kvartalo tarp L. Rėzos, A. Kulviečio, 

Vėtrungės, Vaivorykštės ir J. Bretkūno gatvių bei žemės sklypų Aido g. 19, ir Aido g. 33A 

Šiauliuose koncepcijas. 
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Komiteto posėdyje svarstytas Šiaulių miesto kapinių Dausiškių kaime detaliojo plano 

koncepcijos patvirtinimas. Pateiktas prašymas Savivaldybės administracijos direktoriui pateikti 

informaciją dėl Savivaldybės lėšomis visuomeniniams poreikiams išpirktų žemės sklypų 

nuosavybės teisių, bei tokių sklypų paskirties keitimo.  

Pristatyta ir apsvarstyta Bendrojo plano stebėsena.  

Komitetas stengėsi reaguoti į susidariusias ekonomines problemas ir svarstė Savivaldybės 

biudžeto vykdymą ir 2012 m. biudžeto pakeitimus. Rekomendavo Administracijai pakeisti Šiaulių 

miesto savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės 

tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-

67 (2011 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-26 redakcija).  

Komitetas aktyviai svarstė klausimą dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžio ir lengvatų, 

taikymų įsigyjant verslo liudijimus 2013 metais vykdomai veiklai, nustatymo.   Komitetas pasiūlė 

atsižvelgti į 2012 metų lygį ir nedidinti mokesčio prekybai, kosmetikos kabinetų ir salonų, 

soliariumų veiklai.  

Aptartos UAB „Busturas“ veiklos ir ateities perspektyvos. Svarstytas Šiaulių regiono atliekų 

tvarkymo planas. Pritarta Objektų, finansuojamų iš Kelių priežiūros programos lėšų, parinkimo 

sąrašui.   

Svarstydami klausimą „Dėl viešųjų išorinių dailės kūrinių, esančių Šiaulių mieste 

savivaldybės ar valstybės nuosavybės teise priklausančioje ar patikėjimo teise valdomoje teritorijoje 

ir ant objektų, priklausančių savivaldybei nuosavybės teise ar valdomų patikėjimo teise (išskyrus 

kapines) vertės nustatymo“ rekomendavo Viešųjų išorinių dailės kūrinių ekspertų komisijai keisti 

verčių skaičiavimo metodiką ir pateikti alternatyvų verčių paskaičiavimą. 

Svarstant Šiaulių laisvosios ekonominės zonos ribų nustatymą, komitetas siūlė klausimą 

suderinti su Šiaulių oro uosto, Logistikos centro, Laisvosios ekonominės zonos ir Krašto apsaugos 

ministerijos atstovų interesus dėl teritorijos ribų bei rekomendavo Savivaldybės administracijai 

organizuoti suinteresuotų atstovų susitikimą dėl LEZ teritorijos ribų suderinimo.  

Spalio mėnesį svarstant informaciją dėl šilumos punktų ir pateiktų dvigubų sąskaitų 

rekomendavo Savivaldybės administracijai laikytis teisinių normų, o šilumos punktų priežiūrą 

vykdyti AB „Šiaulių energijai“. 

Apsvarstant DNSB Vilniaus g. 255 prašymą atsijungti nuo centralizuoto šildymo sistemos, 

remiantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu komitetas rekomendavo Administracijos 

direktoriui leisti DNSB Vilniaus g. 255 atsijungti nuo centralizuoto šildymo. 

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. 
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2.3. Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto veikla 

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

socialinės paramos. 

2012-aisiais metais įvyko 22 komiteto posėdžiai. Komitetas apsvarstė 222 Tarybos 

sprendimo projektus, iš jų: pritarė  235 Tarybos sprendimo projektams, nepritarė – 3. Komitetas 

pateikė 13 rekomendacijų Savivaldybės merui, Administracijos direktoriui ir Administracijos 

padaliniams. 

Komitetas apsvarstė 16 klausimų pagal pateiktus įstaigų ir gyventojų prašymus iš jų: 

 Dėl Labdaros ir paramos fondo „Vilties kalnas“ prašymo. 

 Dėl būsto pakeitimo. 

 Dėl Šiaulių reabilitacijos centro remonto darbų finansavimo.  

 Dėl negyvenamųjų patalpų su Šiaulių miesto automobilių sporto klubu „Slikas“. 

 Informacija dėl VŠĮ Šiaulių odontologijos poliklinikos vyr. gydytojo pareigybės 

aprašymo ir konkurso paskelbimo sąlygų.  

 Informacija dėl Šiaulių miesto savivaldybės Sveikatos biuras esamų etatų ir pareigybių 

skaičiaus pateikimo. 

 Dėl odontologinės pagalbos užtikrinimo Šiaulių mieste. 

 Dėl patalpų Varpo g. 9, Šiauliuose.  

 Dėl sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Šiaulių Viltis“ prašymo. 

 Dėl 5-ųjų TAFISA pasaulio sportas visiems žaidynių finansinių įsiskolinimų. 

 Dėl lėšų skyrimo rentgeno vamzdžio įsigijimui. 

2012 metais komitetas, spręsdamas miesto bendruomenės sveikatos priežiūros ir socialines 

problemas, apsvarstė tokius svarbesnius klausimus: 

 Dėl Šiaulių priklausomybės ligų centro mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

sąrašo ir kainų tvirtinimo. 

 Dėl pritarimo skirti lėšas viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės onkologijos 

klinikos Radioterapijos skyriaus patalpų rekonstrukcijai.  

 Dėl dienos socialinės globos centro ,,Goda“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų sąrašo 

patvirtinimo.  

 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų socialinės globos kainos 

patvirtinimo.  

 Dėl pritarimo reorganizuoti viešąją įstaigą Šiaulių odontologijos polikliniką.  

 Dėl Mokėjimo už Šiaulių miesto savivaldybės globos namų teikiamas socialines 

paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo.  
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 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padalinių papildomų socialinės priežiūros 

paslaugų Savarankiško gyvenimo namuose kainų apskaičiavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo. 

 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti 

tvarkos aprašo patvirtinimo. 

 Dėl Šiaulių specialiojo ugdymo centro Dienos socialinės globos skyriaus socialinių 

paslaugų kainų apskaičiavimo metodikos ir kainų sąrašo patvirtinimo. 

 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. 

2.4. Švietimo, kultūros ir sporto komiteto veikla 

Per 2012 metus įvyko 22 komiteto posėdžiai, apsvarstyta 150 klausimų. Komitetas 

išnagrinėjo 131 Tarybos sprendimų projektus, apsvarstė 19 klausimų aktualių švietimo, kultūros ir 

sporto sritims. Pateikė 4 rekomendacijas ir 5 siūlymus bei prašymus Savivaldybės administracijai 

bei jos skyriams. Organizavo 2  išvažiuojamuosius posėdžius. 

Svarstant Šiaulių miesto savivaldybės 2012–2014 metų strateginio veiklos plano 

patvirtinimą ir Šiaulių miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto projektą dalyvaujant Šiaulių 

jaunimo organizacijų asociacijos atstovams, apsvarstė švietimo prieinamumo ir kokybės 

užtikrinimo programą.  

Daugiausia dėmesio komitetas skyrė Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 

pertvarkos 2012–2015 metų planui, klausimas svarstytas net 5 kartus, išsakyti komiteto narių 

siūlymai ir pastabos. Taip pat svarstytas klausimas dėl Šiaulių miesto savivaldybei pavaldžių 

švietimo įstaigų finansinės apskaitos. Nagrinėtas Šiaulių Dainų pradinės mokyklos, Dubijos 

pagrindinės mokyklos ir Aukštabalio pradinės mokyklos reorganizavimo klausimas. Aptartas 

Šiaulių universiteto gimnazijos renovacijos II etapo darbų vykdymas.    

Svarstytas įgaliojimas savivaldybės merui dėl Krepšinio akademijos steigimo, sprendimas 

dėl Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademijos „Saulė“ steigimo bei Gegužių progimnazijos 

siekis vykdyti dailės neformaliojo švietimo programą.   

Išnagrinėjus klausimą dėl Valstybinio kultūros paveldo objekto – Saulės mūšio memorialo 

užbaigimo komitetas nusprendė pritarti prašymui, kad LR Vyriausybė skirtų finansavimą pagal 

Joniškio rajono savivaldybės prašymą dėl memorialo užbaigimo.  

 Svarstytas Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos profesinės sąjungos raštas „Dėl 

darbo užmokesčio“. Komitetas rekomendavo Savivaldybės administracijai, pasibaigus 2012 m. I 

ketvirčiui, svarstyti įstaigos finansavimo problemas ir ieškoti sprendimų, o pakartotinai kreipusis 
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įstaigai siūlė kitų metų Šiaulių miesto savivaldybės biudžete numatyti, kad lėšos bibliotekai nebūtų 

mažinamos.  

  Komitetas apsvarstęs Šiaulių Ragainės progimnazijos raštą „Dėl mokyklų aptarnaujamų 

teritorijų“ rekomendavo Švietimo skyriui peržiūrėti teritorijų perskirstymą. Organizuotas 

išvažiuojamasis komiteto posėdis Juliaus Janonio gimnazijoje, kur diskutuota dėl mokyklų 

aptarnaujamų teritorijų. Taip pat išvažiuojamajame posėdyje Vijolių vidurinėje mokykloje 

svarstytas klausimas dėl mokyklos siekio tapti regiono sporto gimnazija.  

  Komitetas išsamiai nagrinėjo ir aptarė kultūros ir sporto įstaigų 2012 metų finansinę 

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

sporto klausimais nagrinėti.  

Komiteto nariai dalyvavo įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje. Komiteto pirmininkė 

Angelė Kavaliauskienė Šiaulių miesto savivaldybės kultūros taryboje, Aurimas Nausėda Šiaulių 

miesto trišalę taryboje, Stasys Tumėnas ir Aurimas Nausėda  Šiaulių miesto kultūros centrų 

akreditavimo komisijoje, Juozas Pabrėža Šiaulių miesto kultūros centrų ir meno darbuotojų 

atestavimo komisijoje, Virginija Račienė Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ meno taryboje, 

Nijolė Budrytė Šiaulių kultūros centro tarybai. 

Komitetas dirbo sutelktai ir kompetentingai, visi jo nariai aktyviai dalyvavo problemų 

svarstymuose, išreiškė savo nuomonę ir teikė pasiūlymus.  

2.5. Kontrolės komiteto veikla 

Kontrolės komiteto sudėtyje 2012 m. buvo 8 nariai: Vytautas Juškus (pirmininkas), 

Genadijus Mikšys (pirmininko pavaduotojas), Jonas Bartkus, Juras Andriukaitis, Angelė 

Kavaliauskienė, Artūras Kulikauskas, Denis Michalenko, Artūras Visockas. 

Per 2012 metus įvyko 3 komiteto posėdžiai apsvarstyta 7 klausimai. Svarstyti klausimai: 

 Dėl galimybių studijų įsigijimo per 2010 metus patikrinimo ataskaitos.  

 Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos I-II ketvirčių veiklos ataskaitų svarstymo.  

 Dėl Šiaulių viešojo logistikos centro galimybių studijos ir kitų dokumentų įvertinimo.  

 Dėl Savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyriaus pateiktų atliktų 

vidaus auditų ataskaitų nagrinėjimo.  

 Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projekto 

svarstymo ir pasiūlymų dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo teikimo.  

 Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos planui vykdyti 

reikalingų asignavimų įvertinimo.  

Kontrolės komitetas sausio mėnesį susipažino su  Šiaulių miesto savivaldybės Kontrolės ir 

audito tarnybos 2012 m. sausio 19 d. pateiktu raštu „Dėl viešųjų pirkimų vykdymo Savivaldybės 
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kontroliuojamose bendrovėse patikrinimo ataskaita“. Ataskaitoje buvo įvertinti 2008-2011 metais 

Savivaldybės kontroliuojamose bendrovėse: UAB „Šiaulių vandenys“, AB „Šiaulių energija“ ir 

UAB „Busturas“ vykdyti viešieji pirkimai. Komiteto nariai susipažino su Kontrolės ir audito 

tarnybos pateiktomis išvadomis ir rekomendacijomis. Komiteto posėdyje apsvarstę klausimą dėl 

galimybių studijų įsigijimo per 2010 metus patikrinimo ataskaitos nusprendė pateikti Savivaldybės 

administracijai raštą  „Dėl Kontrolės ir audito tarnybos atlikto patikrinimo“. Siūlė Administracijai 

pateikti svarstyti 2010 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-184 patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės 

projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos ir kitos paramos lėšų, valdymo tvarkos aprašo 

pakeitimus artimiausiame Tarybos posėdyje.   

  Kontrolės komitetas liepos mėnesį susipažino su  Šiaulių miesto savivaldybės Kontrolės ir 

audito tarnybos informacija apie Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla per 2012 metų I 

pusmetį. Kurioje vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 30 str. ir vykdant su 

Valstybės kontrole 2011 m. birželio 30 d. pasirašyta Bendradarbiavimo susitarimu  buvo atliktas ir 

pateiktas Šiaulių miesto savivaldybės 2011 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio finansinis 

auditas.  

  Kontrolės komiteto rugsėjo mėnesį posėdyje buvo svarstytos Savivaldybės kontrolės ir 

audito tarnybos I-II ketvirčių veiklos ataskaitos, joms pritarta. Svarstytas Savivaldybės įmonės 

Šiaulių oro uostas atliktas finansinis auditas, informacija apie įmonių UAB „Šiaulių vandenys“ ir 

AB „Šiaulių energija“ bei UAB „Busturas“ pirkimų organizavimą ir dokumentavimą. Pateiktas 

Šiaulių viešojo logistikos centro galimybių studijos ir kitų dokumentų įvertinimas.  

Komitetas nagrinėjo Savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyriaus 

pateiktas atliktas vidaus auditų ataskaitas. Komitetas apsvarstęs klausimus dėl Savivaldybės 

kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos plano projekto bei dėl Savivaldybės kontrolės ir 

audito tarnybos 2013 metų veiklos planui vykdyti reikalingų asignavimų, pateikė Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybai išvadą, kad Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos 

planui vykdyti reikalingų asignavimų bendra suma 888,3 tūkst. Lt. Kontrolės komitetas 

rekomendavo Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti ir pateikti Komitetui 5-ųjų TAFISA 

pasaulio sporto visiems žaidynių Savivaldybės finansuotos dalies finansinį auditą.  
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3. KOMISIJŲ IR TARYBŲ VEIKLA 

3.1. Etikos komisija 

2012 metais įvyko 3 Etikos komisijos posėdžiai. Apsvarstyti tokie klausimai: 

1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero J. Sartausko elgesio tyrimo. 

2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario A. Nausėdos pasiūlymų dėl Etikos 

komisijos nuostatų pakeitimo. 

3. Dėl tyrimo pradėjimo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario A. Gedvilo atžvilgiu. 

Etikos komisijos 2012-10-02 priimtu sprendimu Nr. VT-22 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 

mero Justino Sartausko veiksmų atitikties valstybės politikų elgesio kodekso nuostatoms“, 

nuspręsta konstatuoti, kad Šiaulių miesto savivaldybės meras J. Sartauskas nepažeidė LR Valstybės 

politikų elgesio kodekse nustatytų valstybės politikų elgesio principų ir reikalavimų. 

Etikos komisija apsvarsčiusi pasiūlymus dėl Etikos komisijos nuostatų pakeitimų jiems 

nepritarė. 

Tarybos nario A. Gedvilo atžvilgiu Etikos komisija, atsižvelgdama į gautus dokumentus, 

pradėjo tyrimą. Komisija įvertinusi gautą A. Gedvilo pasiaiškinimą dėl Tarybos komiteto bei 

posėdžių nelankymo priežasčių 2013 m. pradžioje nutarė nutraukti tyrimą apsiribodama pačių 

įvykio svarstymų.  

3.2. Antikorupcinė komisija 

2012 m. Antikorupcinė komisija siekdama tobulinti Antikorupcijos komisijos darbą  ir 

siekdama užtikrinti  korupcijos apraiškų kontrolę, teikti pasiūlymus korupcijai išvengti, palaikyti 

Savivaldybės ryšius su kitomis šalies antikorupcinėmis tarnybomis, kontroliuoti piliečių prašymų ir 

skundų nagrinėjimą atsižvelgdama į  antikorupcinės komisijos  narių  pateiktus  argumentus, bei kai 

kurių tarybos narių  pasiūlymus parengė naują Šiaulių miesto savivaldybės Antikorupcinės 

komisijos darbo reglamento projektą. Aukščiau nurodytas Šiaulių miesto savivaldybės 

Antikorupcinės komisijos darbo reglamento projektas tvirtinimui bus teikiamas 2013 metais. 

Bendradarbiaujant su Specialiųjų tyrimų tarnyba ir siekiant nustatyti korupcijos pasireiškimo 

tikimybę, atliekant korupcijos rizikos analizę 2012 m. buvo parengta korupcijos rizikos vertinimo 

lentelė bei jos pildymo instrukcijos, kurios buvo pateiktos  Savivaldybės administracijos Turto  

skyriaus Privatizavimo ir viešųjų pirkimų poskyriui. Atlikus korupcijos rizikos vertinimo analizę,  

Savivaldybės administracijos Turto  skyriaus Privatizavimo ir viešųjų pirkimų poskyryje 

atsižvelgiant į vertinimo metodiką, nustatyta, kad  Savivaldybės administracijos  Turto  skyriaus 

Privatizavimo ir viešųjų pirkimų poskyryje korupcijos rizika yra galima. Vis dėl to, Lietuvos  

Respublikos  specialiųjų  tyrimų  tarnybos  Šiaulių valdybą, atsižvelgdama į gautus duomenis, 

priėmė sprendimą  korupcijos rizikos  analizės Šiaulių miesto savivaldybėje  neatlikti. 
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Siekiant antikorupciniu požiūriu šviesti Savivaldybės politikus, Savivaldybės 

administracijos tarnautojus ir darbuotojus 2012 metais buvo įvykdyti mokymai, kuriuose buvo 

nagrinėjamos tokios temos kaip:  

1. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas;   

2. Antikorupcinis  teisės aktų vertinimas;  

3. Kovos su korupcija programos įgyvendinimas. 

3.3. Administracinė komisija prie Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

2012 metais Administracinė komisija prie Šiaulių miesto savivaldybės tarybos išnagrinėjo 

153 administracinių pažeidimų bylas, paskyrė baudų už 21 795 litus.  

           Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodeksu 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  - 10 bylų; 

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

vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos 

pažeidimas – 73 bylos; 

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

nuolaida,   tačiau nepateikus  reikiamų  dokumentų,   patvirtinančių teisę į transporto lengvatas, arba 

tokių keleivių ar  neapmokėto bagažo vežimas keleivinėmis  kelių transporto priemonėmis, arba 

atsisakymas sumokėti už važiavimą taksi  -  6 bylos; 

            pagal 142-3 str. Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais-taksi taisyklių pažeidimas  – 1 

byla; 

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

            pagal 183 str. Viešosios rimties trikdymas - 20 bylų; 

            pagal 186 str. Žinomai melagingas specialiųjų tarnybų iškvietimas  - 6 bylos; 

            pagal 188 str. Savavaldžiavimas  - 4 bylos; 

            pagal 214-1 str. Reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų nesilaikymas – 3 bylos.  

            Administracinė komisija prie Šiaulių miesto savivaldybės 2012 m.  išnagrinėjo ir priėmė   

28  nutarimus  dėl nesumokėtų baudų pakeitimo nemokamais viešaisiais darbais. 

3.4. Šiaulių miesto savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija 

Galima pasidžiaugti, kad komisija 2012 m. negavo jokių skundų, todėl praėjusiais metais 

neturėjo nei vieno posėdžio. 
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3.5. Šiaulių miesto savivaldybės trišalė taryba 

Šiaulių miesto trišalė taryba, vadovaudamasi tarybos nuostatais 2012 m. atliko šias veiklas: 

analizavo aktualias miestui socialines, ekonomines problemas, svarstė savivaldybės tarybos 

sprendimus, sprendimų projektus, teikė pasiūlymus Šiaulių miesto Savivaldybės Tarybai, 

administracijai dėl šių problemų sprendimo. 2012 m. Šiaulių Trišalėje Taryba surengė 10 posėdžių. 

Posėdžių metu buvo aptarti šie klausimai: dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2012 metų 

biudžeto perspektyvų, dėl Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos projekto 

2012-2015 metams, dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto vykdymo ir savivaldybės skolų, dėl 

Šiaulių miesto vykdomų investicijų, dėl Šiaulių miesto strateginio planavimo tvarkos, dėl 

biudžetinių įstaigų finansavimo, dėl šilumos kainų mieste, dėl Šiaulių logistikos centro investicinio 

projekto, dėl miesto gatvių ir kitų vietų tvarkymo ir Šiaulių miesto demografinių rodyklių. 

Apie Šiaulių miesto trišalės tarybos darbą, svarstomus klausimus reguliariai ir nuolatos buvo 

informuojama internetiniame Šiaulių miesto savivaldybės puslapyje.  

 

3.6. Jaunimo reikalų tarybos veikla 

Šiaulių miesto savivaldybės Jaunimo reikalų taryba (JRT) patvirtino 1 projektą. Iš Jaunimo 

iniciatyvų finansavimo programos įgyvendintas 1 ekstremalaus sporto projektas (1000Lt) - „DIRT“ 

tipo dviračių tąsos kūrimas jaunimui Šiauliuose. 

Siekdama įgyvendinti jaunimo politiką Šiauliuose Šiaulių miesto savivaldybės Jaunimo 

reikalų taryba bendradarbiavo Šiaulių apskrituoju stalu bei Jaunimo reikalų departamentu. 

Dalyvauta JRD  projekte „Integruota jaunimo politikos plėtra“. Šio projekto metu organizuoti 5 

seminarai, kurių metu buvo identifikuotos jaunimo problemos ir parengtas jaunimo problemų 2013-

2018 metų planas.  

Šiaulių miesto JRT buvo Klaipėdos miesto Atviro jaunimo centro projekto „Integruotos 

jaunimo politikos plėtra“ veiklos „Naujų bendradarbiavimo formų diegimas, plėtojant jaunimo 

centrų koncepcijas“ partneriai. Vyko 12 mokymų su AJC susijusiomis temomis Šiauliuose, 

Klaipėdoje ir Kaune. Sėkmingai vykdyta Jaunimo centro veikla, surengta reklaminė akcija, surasta 

naujų savanorių profesionalų (šokio, menų, muzikos).  

Jaunimo organizacijos ir jaunimo atstovai aktyviai dalyvavo savanoriškoje veikloje. Vien 5-

ųjų TAFISA pasaulio sporto visiems žaidynių metu buvo parengta ir dalyvavo virš 600 savanorių.  

Tenka apgailestauti, kad produktyviam JRT darbui trukdė jaunimo aktyvumo stoka. Dažnai 

buvo susiduriama su kvorumo nebuvimo problema. Todėl artimiausioje ateityje bendradarbiaujant 

su Šiaulių apskrituoju stalu reikėtų siūlyti JRT sudėties pakeitimus, keičiant neaktyvius jaunimo 

organizacijų atstovus. 
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3.7. Savivaldybės turto privatizavimo komisija 

Pagrindinės Savivaldybės turto privatizavimo komisijos (toliau vadinama – Komisija) 

funkcijos nustatytos Komisijos nuostatuose, yra: 

 pritarti objektų privatizavimo programų projektams arba jiems nepritarti; 

 pritarti privatizavimo sandorių projektams, jų pakeitimo projektams arba jiems nepritarti; 

 prižiūrėti kaip vykdomos privatizavimo programos, kurioms Komisija pritarė. 

Per 2012 m. įvyko 13 Savivaldybės turto privatizavimo komisijos posėdžių, pritarta 13 

savivaldybės turto privatizavimo programų, į kurias buvo įtraukta 20 privatizavimo objektų. Iš 20 

objektų parduoti 4 objektai, 4 objektų privatizavimo programos sustabdytos. 

Per ataskaitinį laikotarpį 2 kartus Turto valdymo skyriaus Privatizavimo ir viešųjų pirkimų 

poskyris pateikė Komisijai ataskaitą apie privatizavimo eigą. Komisija pritarė 5 privatizavimo 

sandorių projektams. 

 



18 

 

4.MERO POTVARKIU SUDARYTOS DARBO GRUPĖS 

 

Mero potvarkiu 2012 metais buvo sudarytos ar iš seniau veikė 16 darbo grupių. 2011 m. tokių 

darbo grupių veikė 17. Darbo grupės sudarytos siekiant užtikrinti įvairių iniciatyvų, akcijų ar 

probleminių klausimų sprendimo galimybes. Dalis darbo grupių buvo trumpalaikės ir įvykdžiūsios 

joms keltas užduotis jos baigė savo darbą.  

 Darbo grupė daugiabučių namų modernizavimo problemoms spręsti  

2012 m. vyko 5 darbo grupės susirinkimai, kurių metu aptarti aktualiausi daugiabučių namų 

gyventojams klausimai, diskutuota, siūlyti problemų sprendimai. Surengti mokymai daugiabučių 

namų atstovams daugiabučių namų modernizavimo ir jų energetinio ūkio tvarkymo klausimais. 

Vyko 7 seminarai, renginiai, susitikimai.  

Darbo grupės rengtuose susirinkimuose su daugiabučių namų bendrijų atstovais per 2012 

metus iš viso dalyvavo 733 dalyviai. Į susirinkimus buvo kviesti: AB „Šiaulių energija“ atstovai, 

Šarūnas Prieskienis, UAB „Ekotermija“ direktorius, Rita Ivoškytė, VšĮ Šiaulių regiono atliekų 

tvarkymo centro atstovė, Šiaulių miesto savivaldybės atstovai.  

Darbo grupės iniciatyva pasiekta, kad AB „Šiaulių energija“ nemokamai atliks daugiabučių 

namų termonuotraukas. Nuotraukų analizė leidžia pasiūlyti greičiausiai ir efektyviausiai 

įgyvendinamus veiksmus, kurie mažintų šilumos energijos suvartojimą. 2012 m. buvo atliktos 36 

Šiaulių miesto daugiabučių namų termovizinės nuotraukos. 

Penktus metus iš eilės organizuota akcija „Už žydintį ir švarų saulės miestą“. Joje dalyvavo 

daugiau nei 200 dalyvių. 

 

 Darbo grupė šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti 

 

Darbo grupė nagrinėjo ir teikė savo siūlymus dėl šilumos punktų perdavimo daugiabučių 

namų savininkų bendrijoms ir šilumos bei karšto vandens tiekimo sistemų priežiūros maksimalių 

tarifų nustatymo tvarkos. Darbo grupės terminas 2012 m. pasibaigus jos įgaliojimų laikotarpiui 

nebuvo pratęstas. Grupės parengta informacija perduota Savivaldybės administracijai. 

 

 Darbo grupė dviračių transportui plėtoti 

 

Darbo grupė per 2012 m. turėjo 3 posėdžius. Teikė Savivaldybės administracijai siūlymus 

dėl Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos paskelbto geriausio kasdieniniam susisiekimui 

skirtos dviračių trasos konkurso. Taip pat nagrinėjo Tilžės gatvės dviračių tako rekonstrukcijos 

projektavimo paslaugų ir rangos darbų atlikimo klausimus. 

 

 Akcijos „Laisvė dviračiui“ organizavimo darbo grupė 

  

Akcijos tikslai - skatinti ir populiarinti važiavimą dviračiu Šiaulių mieste, atkreipti 

vairuotojų ir kitų eismo dalyvių dėmesį kelyje, ugdyti toleranciją dviratininkui, identifikuoti 

pagrindines problemas, susijusias su važiavimu dviračiais mieste bei skatinti spręsti gatvių ir 

dviračių takų infrastruktūros tvarkymo klausimus. 

2012 m. rugsėjo 15 d. akcija „Laisvė dviračiui“ buvo organizuota  jau penktus metus iš eilės. 
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Akcijoje dalyvavo daugiau nei 1000 dviratininkų. Daug miestiečių akcijoje dalyvavo su savo šeimų 

nariais, kolektyvais.  

 

 Darbo grupė Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimams 

parengti 

 

Darbo grupės tikslas buvo atsižvelgiant į pasikeitusį Vietos savivaldos įstatymą paruošti 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatas. Pagrindiniai pakeitimai buvo 

pristatyti ataskaitos bendroje dalyje. Darbo grupė paruošusi sprendimo projektą, kuris Tarybos buvo 

priimtas 2012 m. pabaigoje, baigė savo darbą. 

 

 Darbo grupė dėl miesto teritorijų ir parkų infrastruktūros sutvarkymo  

 

Darbo grupės tikslas – nagrinėti klausimus dėl miesto teritorijų ir parkų infrastruktūros 

priežiūros ir sutvarkymo, siekiant parengtos Šiaulių miesto teritorijų ir parkų infrastruktūros 

sutvarkymo koncepcijos įgyvendinimo ir kitus aktualius klausimus. 

Darbo grupės posėdžio metu pasiūlyta, darant reidus į juos įtraukti ir daugiabučių namų 

bendrijų pirmininkus, kurie geriausiai pažįsta žmones, pažeidžiančius gyvūnų laikymo taisykles. 

Pasiūlyta gyventojams išdalinti prevencinius lankstinukus dėl gyvūnų laikymo tvarkos. 

Mieste nuo 2012 m. balandžio 2 d. buvo organizuojamos masinės miesto viešųjų teritorijų 

tvarkymo talkos. Talkų mieste koordinatorius buvo Savivaldybės administracijos Miesto 

infrastruktūros skyrius. Buvo nutarta apie mieste vykstančias talkas nuolat informuoti Šiaulių 

miesto daugiabučių namų butų savininkų bendrijų asociaciją, Švietimo skyrių, ŠNOK bei NVO, 

Šiaulių universiteto Aplinkotvarkos katedrą.  

 

 Darbo grupė SĮ Šiaulių oro uosto veiklos perspektyvoms spręsti  

 

Darbo grupės uždaviniai: nagrinėti pateiktus pasiūlymus dėl Savivaldybės įmonės Šiaulių oro 

uostas veiklos ir teikti siūlymus, kaip gerinti SĮ Šiaulių oro uostas darbą. 

2012 m. buvo suorganizuoti 5 darbo grupės posėdžiai. Surengti 2 pristatymai: Tarptautinio 

Šiaulių oro uosto išvystymo plano projekto pristatymas Savivaldybės tarybos nariams ir susitikimas 

su LR Užsienio reikalų ministru dėl ISAF krovinių. 

2012 m. atliktas Šiaulių oro uosto krovinių srautų prognozių aptarimas. Jo metu UAB „Ernst 

& Young“ atstovai pateikė parengtą Šiaulių oro uosto  krovinių  srautų prognozę iki 2027 metų.   

Pristatė krovinių vežimo oro transportu rinkos analizės duomenys ir Šiaulių oro uosto 

krovinių srautų prognozes iki 2027 m. 

UAB „Ernst & Young“ atstovai mano, kad atsižvelgiant į esamą oro uostų rinką Baltijos jūros 

regione, Lietuvos oro uostai turi potencialą didinti krovinių vežimo oro transportu galimybes. 

Pateikti pasiūlymai dėl Šiaulių oro uosto krovinių srautų prognozių:  

 

 parengti civilinių krovinių judėjimo per Šiaulių oro uostą srautų analizę Europos, 

Norvegijos, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos kryptimis;  

 įvertinti orlaivių bazavimosi, techninio aptarnavimo galimybes bei mažų krovinių gabenimą 

iš tarptautinio Šiaulių oro uosto nedidelę keliamąją galią turinčiais orlaiviais į kitas šalis. 
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Apibendrinant padarytą analizę, matoma, kad reikalingos tam tikros investicijos, tam tikri 

pagerinimai, kurie yra reikalingi tam, kad oro uostas būtų konkurencingas. Nustatyti greiti 

laimėjimai, kuriuos būtų galima pasiekti pagerinant oro uosto funkcionalumą. 

2012 m. gegužės mėn. miesto Tarybai buvo pateiktas siūlymas pakeisti Šiaulių oro uosto 

pavadinimą ir pavadinti jį lakūno Felikso Vaitkaus vardu. Taryba šiam sprendimo projektui 

nepritarė. 

 

 Darbo grupė dėl socialinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatų įgyvendinimo 2013 m. 

 

Darbo grupė atsižvelgdama į pilotinių Lietuvos savivaldybių dėl socialinių pašalpų skyrimo 

patirtį aptarė ir parengė nuostatų projektą dėl socialinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo Šiauliuose 

2013 m. 

Darbo grupė taip pat aptarė ir parengė sprendimo projekto dėl Šiaulių miesto savivaldybės 

gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo gaires. Šiuo pagrindu 

Savivaldybės administraciją parengė sprendimo projektą dėl tvarkos aprašo patvirtinimo. Tarybą 

2012 m. anksčiau minėtai tvarkai pritarė. 

 

  Darbo grupė Rėkyvos aplinkos apsaugos problemoms spręsti 

 

2012 m. darbo grupė Rėkyvos aplinkos apsaugos problemoms spręsti pristatė veiksmų  

planą dėl Rėkyvos ežero ir jo prieigų aplinkosaugos problemų sprendimo. Pateikta informacija, kad 

Šiaulių miesto savivaldybė kreipėsi į Lietuvos savivaldybių asociaciją dėl mokesčio už valstybinius 

gamtos išteklius dalies skyrimo gamtosauginiams tikslams savivaldos lygmeniu.  

Pasiūlyta inicijuoti Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius 

įstatymo pakeitimą, kad 30% mokesčio už valstybinius gamtos išteklius būtų įskaitoma į 

savivaldybių biudžetus. 

 

  Darbo grupė „Už žydintį ir švarų saulės“  

 

Akcija siekiama įvertinti ir išrinkti gražiausiai prižiūrinčius ir tvarkančius gyvenamąją 

aplinką daugiabučius gyvenamuosius namus, jų kvartalus, individualias valdas bei įmones, 

organizacijas. Akcijos pagrindinis tikslas – kurti gražų ir žydintį Saulės miestą, švarinti, puoselėti 

savo aplinką.  

2012 m. sukurtas akcijos internetinis puslapis socialiniame tinklapyje Facebook, kuriame 

buvo galima pamatyti visų akcijos dalyvių teritorijų nuotraukas, balsuoti ir palaikyti labiausiai 

patinkančias, gražiausiai tvarkomas bei prižiūrimas teritorijas, pasisemti idėjų savo gyvenamųjų 

teritorijų atnaujinimui. 

Akcija buvo organizuojama tradiciškai penktus metus iš eilės ir susilaukė didelio miestiečių 

susidomėjimo, nes joje dalyvavo daugiau nei 200 dalyvių. Baigiamojo renginio metu vyko 

koncertas,  buvo apdovanoti akcijos dalyviai. 

 

 Darbo grupė investicijų pritraukimo ir verslo skatinimo programai rengti  

 

Per 2012 m. surengti du darbo grupės posėdžiai. Darbo grupės nariai  nutarė, kad reikia 

skirti didesnį dėmesį miesto ir verslo sąlygų mieste viešinimui. Akcentavo, kad teisingai skatinant 
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verslą sulaukiama investicinė grąža. Svarbiausia yra nustatyti tikslias kryptis, teikti jau 

išanalizuotus pasiūlymus su tvirtais argumentais.  

Pasiūlė valdžios atstovams su verslo struktūromis daryti tradicinius ir nuolatinius 

susitikimus taip keičiantis informacija ir siekiant didesnio bendradarbiavimo tarp viešo ir privataus 

sektorių.  

Akcentuotas Šiaulių regiono plėtros agentūros parengta interaktyvi verslo modeliavimo 

programa, kurios pagalba galima pasiskaičiuoti preliminarų verslo planą, numatomas pajamas bei 

išlaidas, kurias bus galima patirti.   

 

 Šiaulių miesto įvaizdžio darbo grupė 

 

Darbo grupė 2012 m. surengė 5 posėdžius. Jų metu buvo aptartos idėjos dėl „Šiauliai – 

Saulės miestas ant rubežiaus“ taip pat pramogų parko miesto centriniame parke atsiradimo 

galimybių. Nutarta ieškoti galimybių pramogų parko atsiradimui. Tokio parko atsiradimas darbo 

grupės nuomone leistų ne tik teikti platesnį pramogų spektrą šiauliečiams ir miesto svečiams, tačiau 

tai galėtų sudaryti tinkamas prielaidas geresniam parko tvarkymui, kas vėliau paskatintų didesnį 

žmonių srautą į miesto centrą. 

Darbo grupės nariai taip pat aptarė plieno lankstynių žanro ateitį Šiaulių mieste. Patarė esant 

galimybei neapsiriboti vien tik plieniniais meniniais sprendiniais mieste, tačiau ir ieškoti galimybių 

statyti monumentaliojo meno kūrinius. Taip pat atkreiptas dėmesys, kad ateityje statant meninius 

kūrinius mieste reikėtų vadovautis statinių derinimo procedūromis ir nustatyta jų statymo tvarka. 

 

 Darbo grupė Šiaulių universiteto ir Savivaldybės ryšiams plėtoti 

 

Darbo grupė 2012 m. turėjo 3 posėdžius. Jų metu aptartos glaudesnio bendradarbiavimo tarp 

Šiaulių universiteto ir Šiaulių miesto savivaldybės galimybės. Darbo grupė pateikė konkrečius 

pasiūlymus dėl sutarties tarp Šiaulių universiteto ir Savivaldybės atnaujinimo.  

Buvo pasirašytas ketinimų protokolas „Dėl bendradarbiavimo įgyvendinant studijas 

asmenims, priimamiems studijuoti į pirmąjį kursą tikslinio finansavimo būdu“.  

Darbo grupė iniciavo nominacijų įsteigimą Šiaulių universitetui už pilietinių akcijų rengimą 

Šiaulių mieste.  

 

 Darbo grupė viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademijos steigimo galimybėms 

išnagrinėti 

 

Atsižvelgiant į Šiaulių miesto mero Justino Sartausko ir Lietuvos krepšinio federacijos 

prezidento Arvydo Sabonio pasirašytą ketinimų protokolą dėl krepšinio akademijos steigimo 

Šiauliuose buvo sudaryta darbo grupė dėl galimybių steigti akademiją išnagrinėjimo.  

Darbo grupė savo posėdžių metu nagrinėjo įvairius akademijos steigimo būdus, ieškota 

optimaliausio varianto, kuris leistų užtikrinti geresnį vaikų ugdymą taip pat leistų pritraukti ir kitus 

finansavimo šaltinius neskaitant Savivaldybės lėšų.  

Darbo grupės gautų rezultatų dėka buvo paruoštas sprendimo projektas dėl krepšinio 

akademijos steigimo Šiauliuose. Taryba šiam projektui pritarė 2012 m.  
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 Darbo grupė dėl keleivių vežimo reguliariais miesto susisiekimo maršrutais ir bilietų kainų 

peržiūrėjimo 

 

Darbo grupė buvo sudaryta dėl keleivių vežimo reguliariais miesto susisiekimo maršrutais 

bilietų kainų peržiūrėjimo. Darbo grupė atsižvelgdama į pateiktą UAB „Busturas“ situacijos analizę 

bei įstatymo pataisas dėl lengvatinio 9 procentų PVM tarifo siūlė nekeisti Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybos nustatytų keleivių vežimo reguliariais miesto susisiekimo maršrutais bilietų 

kainų. 

 

 Darbo grupė „Pasaulis žaidžia Šiauliuose“ 

 

Atsižvelgiant į Šiauliuose vykusias pasaulines sporto žaidinęs TAFISA buvo nuspręsta 

sudaryti darbo grupę, kuri organizuotų puošybos konkursą sporto tematika, skirta miesto pėsčiųjų 

bulvare įsikūrusioms įstaigoms. Tokiu būdu buvo siekiama miestiečiams ir miesto svečiams 

priminti apie mieste vyksiantį neeilinį sporto renginį – TAFISA pasaulio sporto visiems žaidynės 

„Šiauliai 2012“. Vėliau akcijos dalyviai buvo apdovanoti simboliniais prizais. 
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III. SAVIVALDYBĖS FINANSAI 

2012 metų Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto pajamų planas iš mokesčių, dotacijų, pajamų 

ir sandorių įvykdytas 100,6 procentais, planuota gauti 271 mln. litų pajamų, gauta – 272,5 mln. litų, 

t.y. gauta 1,5 mln. litų daugiau nei planuota. 

Gyventojų pajamų mokesčio planas įvykdytas 102,5 procentais, planuota gauti 85,2 mln. litų, 

gauta – 87,4 mln. litų, t. y gauta daugiau 2,2 mln. litų. 

Turto mokesčių (žemės, nekilnojamojo turto ir paveldimo turto mokesčio) planas įvykdytas 

103,3 procentais, planuota gauti 9,5 mln. litų, įvykdyta – 9,9 mln. litų, gauta daugiau 0,3mln. litų. 

2011 metais tokių pajamų gauta 9,2 mln. litų.  

Vietinių rinkliavų 2012 metų planas buvo 9,3 mln. litų. Jis įvykdytas 110 procento (gauta 

daugiau 930 tūkst. litų pajamų). Iš jų – vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą planas 

buvo 8,9 mln. litų, įvykdytas – 9,5 mln. litų, gauta daugiau 590 tūkst. litų pajamų, planas įvykdytas 

106,6 procento. 

Kitų pajamų (dividendų, nuomos mokesčio už valstybinę žemę, pajamų iš patalpų nuomos, 

biudžetinių įstaigų pajamų už atsitiktines paslaugas ir kitų) gauta 22,2 mln. litų, arba 509,3 tūkst. 

litų pajamų daugiau nei planuota. Plano įvykdymas 102,3 procento. 2011 metais tokių pajamų gauta 

17,7 mln. litų. 

Savivaldybės savarankiškoms funkcijos vykdyti Šiaulių miesto savivaldybė turėjo 113 mln. 

litų pajamų, o išlaidų poreikis savarankiškoms funkcijoms vykdyti sudarė 120,2 mln. litų. 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS IR 
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2012 metų savivaldybės kreditinis įsiskolinimas ir paskolos 

Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto kreditinis įsiskolinimas 2012 metų gruodžio 31 dieną 

sudarė 114,8 mln. litų, iš jų: paskolos – 66,2 mln. litų, kiti įsiskolinimai - darbo užmokesčiui ir 

socialiniam draudimui – 2,2 mln. litų, už prekes ir paslaugas – 32,8 mln. litų, už transporto 

kompensacijas – 9,4 mln. litų, už kitas išlaidas – 1 mln. litų, už turto įsigijimo išlaidas – 3,3 mln. 

litų. 

Šiaulių miesto savivaldybės paimtų 15 – os ilgalaikių paskolų suma 2012 metų gruodžio 31 

dieną sudarė 66,2 mln. litų. Jų grąžinimo terminai – pradedant 2013 – ais ir baigiant 2021 – ais 

metais. 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KREDITINIS ĮSISKOLINIMAS 

PER 2007 - 2012 METUS
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2012 metų savivaldybės privatizavimo fondo lėšos 

 

2012 metais į Savivaldybės privatizavimo fondą gauta 116,8 tūkst. litų pajamų, iš jų pajamos 

iš privatizavimo sandorių – 85,3 tūkst. litų, už atidėtas įmokas ir netesybas – 26,8 tūkst. litų, kitos 

įplaukos – 4,7 tūkst. litų. 

2012 metais Savivaldybės taryba patvirtino 335,3 tūkst. litų sąmatą programoms vykdyti. 

Programoms finansuoti išleista 7,7 tūkst. litų. 
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5. EKONOMINĖ VEIKLA. SAVIVALDYBĖS TURTAS 

Turto poskyris veda Savivaldybei bei valstybei nuosavybės teise priklausančio materialiojo 

ir nematerialiojo turto apskaitą.  

Savivaldybės privatizavimo objektų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės, 2012 m. pabaigoje buvo 72 objektai, ir 7 objektai dar neįtraukti į Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės tvirtinamą privatizavimo objektų sąrašą. Per ataskaitinį laikotarpį 

Savivaldybės taryba nusprendė įtraukti į privatizavimo objektų sąrašą 24 objektus. Per 2012 m. 

paskelbta 21 objekto privatizavimo programa. Iš 21 objekto parduoti 4 objektai.  

Per 2011 m. paskelbta 13 objektų privatizavimo programos. Iš 13 objektų parduotas 1 

objektas - patalpos Tilžės g. 128 už 0,4 mln. litų, iš kurios žemės sklypo kaina – 0,2 mln. litų, tačiau 

pirkimo-pardavimo sutartis 2012 m. nutraukta, nes pirkėjas nesumokėjo už privatizavimo objektą. 

 

Parduotų 2012 m. objektų sąrašas 

 

Eil. 

Nr. 

Privatizavimo objekto adresas 

(apibūdinimas) 

Pardavimo 

kaina 

Savivaldybei 

tenkanti 

pardavimo 

kainos dalis 

(Lt) 

Žemės 

sklypo 

pardavimo 

kaina (Lt) 

Žemės 

sklypo 

parengimo 

išlaidos (Lt) 

1. Garažas Vilniaus g. 146 

(plotas 19,34 kv. m), ir jam 

tenkanti žemės sklypo 

naudojamo ploto dalis – 52 kv. 

m.,  

30100,00 23891,00 6020,00 189,00 

2. Kiemo statiniai-aikštelė 

(plotas 1742 kv. m) ir šiam 

objektui priskirtas 0,2680 ha 

žemės sklypas Serbentų g. 224 

130100,00 59503,00 70596,90 0 

3. Garažas M. Valančiaus g. 23F 

(plotas 37,1 kv. m), ir jam 

tenkanti žemės sklypo 

naudojamo ploto dalis – 300 

kv. m 

25000,00 6344,00 10000,00 8656,00 

4 Garažas M. Valančiaus g. 23F 

(plotas 18,27 kv. m) ir jam 

tenkanti žemės sklypo 

naudojamo ploto dalis – 148 

kv. m 

12000,00 
344,00 

 
3000,00 

8656,00 

 

Iš viso: 197200,00 90082,00 89616,9 17501,00 
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1. Gyvenamųjų patalpų privatizavimas (pardavimas) 

 

Privatizavimo ir viešųjų pirkimų poskyris pagal atliekamas funkcijas vykdo butų 

privatizavimą. Savivaldybei nuosavybės teise priklausantys butai privatizuojami pagal Valstybės 

paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 

12 straipsnį. Vadovaujantis šiuo įstatymu butai privatizuojami nuo 2001 m. sausio 1 d. Per 2011 m. 

privatizuota (parduota) butų už 83273,11 Lt. Rinkos kainomis parduoti 3 butai, 7 butai – 

privatizuoti lengvatinėmis sąlygomis. Per 2012 m. privatizuota (parduota) butų už 69396,52 Lt. 

Rinkos kainomis parduoti 2 butai, 6 butai – privatizuoti lengvatinėmis sąlygomis.  

 

Privatizuotų (parduotų) butų 2001 – 2012 m. suvestinė  

 

Pardavimo 

metai 
Parduotų butų skaičius Pardavimo kaina (Lt) 

2001 2 262,00 

2002 6 20671,71 

2003 9 6262,32 

2004 12 53142,48 

2005 20 403898,89 

2006 16 131553,72 

2007 12 66 449,45 

2008 16 269942,96 

2009 9 110 623,70 

2010 23 187 022,00 

2011 10 83273,11 

2012 8 69396,52 

 

Už 2012 metais skirtas lėšas – 0,6 mln. litų, Šiaulių miesto savivaldybė įsigijo 13 vieno 

kambario butų (buvo planuota įsigyti - 11). Iš jų: 2 butai bus skirti jaunų šeimų sąrašui, 2 -buvusių 

našlaičių ar be tėvų globos likusių asmenų sąrašui, 2-neįgaliųjų asmenų ir šeimų, kuriose yra 

neįgalūs asmenys, sąrašui, likusius - bendrajam sąrašui. 
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6. VERSLAS IR VERSLO APLINKA 

Kaip ir ankstesniais metais, Šiaulių miestas auga remdamasis daugiausia ne užsienio 

investicijų, o vietinio verslo jėgomis. Šiauliuose gerai išvystyta pramonė, statybos, aktyvus 

smulkusis ir vidutinis verslas.  

Statistikos departamento duomenimis, 2012 metų pradžioje Šiaulių mieste buvo 3710 

veikiantys ūkio. 2011 metais tokių subjektų buvo 3840.  

Šiauliuose didžioji dalis veikiančių ūkio subjektų yra smulkūs: 61,24 proc. įmonių turi iki 4 

darbuotojų, 16,3 proc. – nuo 5 iki 9 darbuotojų, 9,25 proc. – nuo 10 iki 19 darbuotojų, 7,75 proc. – 

nuo 20 iki 49 darbuotojų, 3,34 proc. – nuo 50 iki 99 darbuotojų, 0,97 proc. – nuo 100 iki 149 

darbuotojų, 0,58 proc. – nuo 150 iki 249 darbuotojų, 0,49 proc. – nuo 250 iki 499 darbuotojų. 

Šiauliuose veikia 3 įstaigos, kuriose dirba daugiau kaip 1000 darbuotojų. 

Vertinant ūkio subjektus pagal teisinę formą, pastebima, kad 2007 – 2012 metų laikotarpiu 

uždarųjų akcinių bendrovių skaičius išaugo labiausiai. Kasmet maždaug po vieną tūkstantį naujų 

ūkio subjektų. Taip pat ši tendencija išliko ir su Bendrijomis ir Asociacijomis. Tačiau pastebėta, kad 

individualių įmonių kasmet mažėja. 

 

Ūkio subjektų pasiskirstymas pagal teisinę formą ir metus 

Teisinė forma 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

UAB 
1 328 1 466 1 648 1 725 1 873 1 915 

IĮ 
1 128 1 093 1 008 834 840 647 

Bendrija 
331 363 386 410 428 434 

Asociacija 
182 226 266 297 319 345 

 

Pagal ekonomines veiklos grupes Šiaulių mieste dominuoja: prekybos, nekilnojamo turto 

nuomos, apdirbamosios pramonės, statybos bei transporto ir sandėliavimo paslaugų subjektai. 

Remiantis Administracijos Ekonomikos skyriaus duomenimis, įvertinus darbuotojų skaičių 

įmonėse, didžiausi Šiaulių miesto darbdaviai 2012 metais (2012 m. gruodžio mėn. duomenimis) 

buvo: viešoji įstaiga Šiaulių apskrities ligoninė – 2.236 darbuotojai, Šiaulių universitetas – 916 

darbuotojų, UAB „Trivilita-interscalit“ – 389, Šiaulių profesinio rengimo centras – 473, UAB 

„Bigso“ – 510, UAB „Busturas“ – 388, valstybės įmonė „Šiaulių regiono keliai“ – 328, UAB 

„Baltik vairas“ – 498, UAB „Nostrada“ – 492, Šiaulių miesto savivaldybės administracija – 243, 

UAB „Šiaulių plentas“ – 374, Šiaulių valstybinė kolegija – 324, UAB „Lupra“ – 416, AB „Šiaulių 
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energija“ – 272, UAB „Šiaulių vandenys“ – 294, UAB „Statga“ – 258, Šiaulių apskrities valstybinė 

mokesčių inspekcija – 214 darbuotojų.  

Bene prasčiausia situacija, lyginant 2011 ir 2012 metus pastebėta UAB „Tauro televizoriai“, 

kai 2011 metais įmonėje dirbo 340 darbuotojų, o 2012 metais tik 195. Tačiau didžiausias 

darbuotojų skaičiaus augimas pastebėtas trijose įmonėse: UAB „Bigso“ – nuo 440 darbuotojų (2011 

m.) iki 510 darbuotojų (2012 m.), UAB „Baltik vairas“ – nuo 348 darbuotojų (2011 m.) iki 498 

darbuotojų (2012 m.), UAB „Nostrada“ – nuo 342 darbuotojų (2011 m.) iki 429 darbuotojų (2012 

m.), UAB „Lupra“ – nuo 309 darbuotojų (2011 m.) iki 416 darbuotojų (2012 m.). 

Džiugu, kad kaip ir ankstesniais metais Savivaldybės valdomos bendrovės 2012 m. 

pasižymėjo svarbiais pasiekimais.  

 AB „Šiaulių energija“ 2012 m. liepos mėn. sėkmingai užbaigė projekto „Šiaulių 

termofikacinės elektrinės projektavimas ir statyba“ įgyvendinimą, kuris kasmetiniame 

Lietuvos pramonininkų konfederacijos organizuojamame konkurse „Lietuvos metų 

gaminys 2012” įvertintas aukso medaliu. Projekto vertė su prijungimu prie elektros tinklo 

siekia beveik 104 mln. Lt. Įgyvendinus projektą, apie 40% įmonės šilumos gamyboje 

naudojamo importuojamo brangaus kuro (gamtinių dujų) pakeista vietiniu biokuru, dėl to 

nuo 2012 m. spalio 1 d. 16,6 % sumažėjo šilumos kaina gyventojams. 

 UAB „Šiaulių vandenys“ 2012 m. vasaros pabaigoje sėkmingai įgyvendino Šiaulių 

dumblo apdorojimo įrenginių projektą, kuris taip pat tradiciniame Lietuvos pramoninkų 

organizuojamame konkurse „Lietuvos metų gaminys 2012“ įvertintas aukso medaliu. Tris 

metus trukusio projekto vertė - 68,942 mln. litų (be PVM). Projektas buvo finansuojamas 

Europos Sąjungos Sanglaudos fondo (80,41 proc.), Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto (9,46 proc.) ir projekto vykdytojos UAB „Šiaulių vandenys“ lėšomis (10,13 

proc.). 

 UAB “Busturas” įsigijo 8 naujus ekologiškus autobusus (projektas “Ekologiškų viešojo 

transporto autobusų įsigijimas Šiaulių mieste”, kurio vertė 5,9 mln. Lt, iš kurių 5,014 mln. 

Lt – ES fondų lėšos).  

 Pradėtas rengti ilgalaikis Šiaulių oro uosto išvystymo planas (projekto vertė 437,8 tūkst. 

Lt, iš kurių 372,1 tūkst. Lt ES fondų lėšos). 

„Verslo žinių“ kasmet organizuojamuose „Metų gazelės“ rinkimuose, į kurių sąrašą (viso 

dalyvavo 458 sėkmingiausios įmonės) įtraukiamos sparčiausią augimą parodžiusios Lietuvos 

įmonės, gerai pasirodė ir Šiauliuose įsikūrusios įmonės: UAB Frilux (24 vieta), UAB Statga (39 

vieta), UAB Emilita (66 vieta), UAB Via Genero (67 vieta), UAB Prekybos namai BMZ-Baltija (70 

vieta). Įdomu tai, kad kai kurios įmonės pademonstravo spartų augimą su nedideliu darbuotojų 

skaičiumi, pvz.: UAB Frilux dirba 95 darbuotojai ir UAB Emilita dirba 12 darbuotojų. 
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Galime didžiuotis, kad 2012 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybėje net 3 miesto įmonės 

buvo apdovanotos prestižiniais metų verslo apdovanojimais. „Lietuvos metų verslininkės-vadovės“ 

apdovanojimas įteiktas AB „Gubernija“ generalinei direktorei Vijoletai Dunauskienei. „Lietuvos 

eksporto prizus“ laimėjo UAB „Statga“ ir UAB „Baltik vairas“. 

6.1. Parama verslui 

Šiauliuose verslininkams yra sudarytos geros galimybės gauti informaciją apie Europos 

Sąjungos ir nacionalinės paramos galimybes, projektų rengimo taisykles, pasikeitimus įstatyminėje 

bazėje ir kita. Šiais klausimais verslininkams padeda Šiaulių miesto savivaldybės Ekonomikos 

skyriaus specialistai, miesto socialiniai partneriai - Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmai, 

Šiaulių pramonininkų asociacija, viešosios įstaigos „Šiaulių regiono plėtros agentūra“, Šiaulių 

verslo inkubatorius. 

Verta pažymėti, kad nekilnojamojo turto mokesčio tarifai mieste stabilūs jau daugelį metų. 

Minėta aplinkybė leidžia verslui lengviau planuoti savo veiklą, ateities planus. Praėjusiais metais 

buvo patvirtintas žemės mokestis 2013 metams, šis mokestis buvo nustatytas pagal 2012 metų 

žemės mokesčio lygį. Patvirtintos patentų kainos 2013 metams, kurios taip pat išlaikytos pagal 2012 

m. lygį. Be to buvo patvirtintos naujos prekybos viešosiose vietose taisykles, nuostatai, sukurtos 2 

naujos vietos nemokamai prekybai žalumyninėmis daržovėmis, įvykdytas administratoriaus 

rinkliavos už prekybą prie kapinių konkursas. 

6.2. Darbo rinka 

2012 metais Šiaulių teritorinėje darbo biržoje Šiaulių mieste buvo įregistruoti 5896 bedarbiai. 

Tai sudarė 8,7  proc. darbingo amžiaus gyventojų. 2011 metais nedarbas siekė 8,1 proc. Pastebima 

tendencija, kad laisvų darbo vietų skaičius nuolat auga. Taip pat pastebima, kad mažėja moterų, 

jaunimo iki 25 metų, ilgalaikių ir darbo rinkoje papildomai remiamų bedarbių dalis. Mažėjant 

gyventojų skaičiui, kuris nuolat įtakojamas augančios emigracijos, verslas pradeda jausti darbo 

jėgos trūkumą.  Verslui nuolat reikia tiek kvalifikuotų specialistų, tiek nekvalifikuotų darbuotojų. 

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Šiaulių mieste 2012 metų ketvirtą ketvirtį sudarė 

1930,2 litų (Lietuvoje 2232 litai). 

Lietuvos darbo biržos duomenimis, pateiktas praeitų metų darbo rinkoje paklausių profesijų 

bei specialybių sąrašas Šiaulių mieste. Labiausiai reikalingi šie specialistai (su aukštuoju 

universitetiniu ar neuniversitetiniu, aukštesniuoju išsilavinimu): Baldų dizaineris, buhalteris, 

elektros inžinierius, geodezininkas, inžinierius, klientų aptarnavimo skyriaus asistentas, 

konstruktorius, konsultantas, logistikos specialistas, pardavimo vadybininkas, produkto 
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vadybininkas, programuotojas, rinkodaros specialistas, sąmatininkas, sandėlininkas, siuvimo 

technologas, transporto vadybininkas, vairavimo instruktorius. 

Labiausiai reikalingi šie darbuotojai (turintys profesinį pasirengimą): Apdailininkas, 

apsaugos darbuotojas, autobuso vairuotojas, automobilinio krautuvo vairuotojas, automobilio 

vairuotojas, automobilių elektrikas, automobilių šaltkalvis, baldžius, barmenas padavėjas, 

betonuotojas, dailinė, dažytojas, degalinės operatorius, ekskavatoriaus mašinistas, elektrikas, 

elektromonteris, grindinio klojėjas, katilinės kūrikas, kelio darbininkas, kepėjas, konditeris, krano 

operatorius, kvalifikuotas miško darbininkas, lengvųjų automobilių kėbulo taisytojas, mechanikas, 

mechanizatorius, medinių baldų surinkėjas, mėsininkas, metalinių gaminių dažytojas, metalinių 

konstrukcijų montuotojas, metalo apdirbimo staklių operatorius, mezgėjas, minkštųjų baldų 

apmušėjas, pardavėjas, pastatų dažytojas, plastikinių langų montuotojas, plataus profilio 

statybininkas, plytelių klojėjas, plytų mūrininkas, santechnikas, siuvėjas, stalius, stalių staklininkas, 

stogdengys, suvirintojas, šaltkalvis remontininkas, šaltkalvis surinkėjas, šaltkalvis suvirintojas, taksi 

vairuotojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, tinkuotojas, 

traktorininkas, vairuotojas ekspeditorius, virėjas. 

6.3. Investicinė veikla 

2012 m. vykdytų projektų laukas buvo labai platus. Nuo infrastruktūrinių projektų, kurie 

paklojo tvirtus miesto raidos pamatus ir prisidėjo prie miesto konkurencingumo didinimo iki 

socialinių projektų mažinančių socialinę atskirtį mieste. Vis dėlto šioje ataskaitoje apžvelgsiu tik 

pačius svarbiausius 2012 metu vykdytus projektus.  

Neabejotinai vienu svarbiausiu praėjusių metų projektu galima laikyti projekto 

„Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra Šiaulių regione įkuriant nestacionarių socialinių paslaugų 

padalinį (Savarankiško gyvenimo namus) Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose“ 

įgyvendinimą. 

Projekto tikslas buvo – plėtoti nestacionarių socialinių paslaugų prieinamumą ir gerinti jų 

kokybę Šiaulių regione. Siekiant šio tikslo buvo plečiama socialinių paslaugų infrastruktūra, 

didinama paslaugų įvairovė ir prieinamumas. Praėjusiais metais buvo baigti pastato Energetikų g. 

20A rekonstrukcijos darbai. Pastatas pritaikytas Savarankiško gyvenimo namų veiklai. 

Savarankiško gyvenimo namuose (pirmame ir antrame pastato aukštuose) vienu metu galės gyventi 

40 asmenų. Projekto vertė – 4 076 416,47 Lt, iš jų ES lėšos – 3 464 954,00 Lt, Savivaldybės lėšos – 

611 462,47Lt. Projektui gauta Europos investicijų banko paskola. 

Kitas svarbus miestui įgyvendintas projektas buvo - „Nestacionarių socialinių paslaugų 

infrastruktūros plėtra Šiaulių regione įkuriant nestacionarių socialinių paslaugų padalinį 

(savarankiško gyvenimo namus asmenims turintiems proto ir psichinę negalią) Šiaulių miesto 
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savivaldybės globos namuose“. Projekto tikslas – plėtoti nestacionarių socialinių paslaugų 

prieinamumą, asmenims turintiems proto ir psichinę negalią. Nestacionariomis socialinėmis 

paslaugomis vienu metu turės galimybę naudotis iki 47 Šiaulių miesto gyventojų. Projekto vertė – 2 

502 816,34 Lt, iš jų ES lėšos – 2 127 393,89 Lt, Savivaldybės lėšos – 375 422,45 Lt (Projektui 

gauta Europos investicijų banko paskola). 

Kitas įgyvendintas projektas buvo „Viešosios turizmo infrastruktūros plėtra prie Šiaulių 

mieste esančių vandens telkinių, siekiant sukurti palankesnes aktyvaus poilsio sąlygas ir tinkamai 

naudoti gamtos išteklius“. Projekto tikslas – plėtoti viešąją turizmo infrastruktūrą prie dviejų Šiaulių 

mieste esančių vandens telkinių, taip sukuriant palankesnes aktyvaus poilsio sąlygas ir užtikrinant 

tinkamą gamtos išteklių panaudojimą. Vykdant projektą buvo sutvarkytos Talkšos ežero prieigos: 

įrengtas apšvietimas, suoliukai, petankės žaidimo aikštelės bei dviračių stovai. Prie Prūdelio 

tvenkinio buvo rekonstruota gelbėtojų stotis, įrengtos dvi naujos tinklinio aikštelės, rekonstruota 

automobilių stovėjimo aikštelė ir įrengti dviračių stovai. Projekto vertė – 1 411 764,00 Lt, iš jų ES 

lėšos – 1 199 999,00 Lt, Savivaldybės indėlis – 214 000,00 Lt.  

2012 m. įgyvendintas ir  „Ekologiškų viešojo transporto autobusų įsigijimas Šiaulių mieste“ 

projektas. Projekto tikslas – kompleksiškai modernizuoti viešojo transporto paslaugų sistemą, 

siekiant sumažinti oro taršą, užtikrinti efektyvesnį miesto gyventojų susisiekimą, skatinti darbo 

jėgos mobilumą, mažinti transporto spūstis, gerinti eismo saugą, užtikrinti aukštą teikiamų viešųjų 

transporto paslaugų kokybę. Projekto įgyvendinimo metu įsigyti 8 vnt. ekologiškų autobusų, 

naudojančių suspaustas gamtines dujas (toliau – CNG). Šių ekologiškų autobusų varikliai atitinka 

Euro 0 taršos emisijų standartus. Įgyvendinus projektą atitinkamai įsigytų CNG autobusų skaičiui 

bus atsisakyta šiuo metu naudojamų dyzelinu varomų senų, labiausiai aplinką teršiančių autobusų. 

Savivaldybė projektą įgyvendina kartu su parteriu UAB – „Busturas“. Projekto vertė – 6 310 724,71 

Lt be PVM, iš jų UAB „Busturas“ lėšos – 946 608,71 be PVM Lt. 

Praėjusiais metais taip pat buvo įgyvendinti projektai susiję su švietimo įstaigų pastatų 

rekonstrukcijos darbais („Gytarių“ progimnazija, „Romuvos“ pagrindinė mokykla, VšĮ „Šiaulių 

universiteto“ gimnazija). Pradėtas rekonstruoti pastatas, skirtas sveikatos apsaugos sričiai - 

Psichikos dienos stacionaro ir Visuomenės sveikatos biuro patalpos, Varpo g. 9 (vertė ~ 3,8 mln). 

2012 m. buvo įgyvendinamas ir „Stacionarių socialinių paslaugų plėtra Šiaulių mieste 

įrengiant naujas Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų patalpas“ projektas. Juo yra 

siekiama užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę socialinių paslaugų įstaigose, skirtose vaikams, 

plėtojant stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą Šiauliuose. Praėjusiais metais taip pat 

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

savivaldybės globos namų patalpas“ projekto įgyvendinimas. Pagrindinis projekto tikslas – 

užtikrinti pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims aukštą teikiamų paslaugų kokybę ir saugią 
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aplinką, plėtojant stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą Šiauliuose. Projekto įgyvendinimo 

metu bus statomas naujas dviejų aukštų pastatas ir įsigyjama reikiamą įranga bei baldai. Po projekto 

įgyvendinimo savivaldybės globos namų patalpos padidės 5 naujomis apgyvendinimo vietomis, 

stacionariomis socialinėmis paslaugomis galės naudotis 40 asmenų.  

Įgyvendinti du sporto bazių – Šiaulių miesto sporto mokyklos „Dubysa“ ir Šiaulių miesto 

lengvosios atletikos maniežo rekonstravimo darbai. Taip pat buvo atnaujintas „Romuvos gimnazijos 

sporto aikštynas.  

Pasirašytos dvi investicijų sutartys pramonės parke: „ROL STATGA“ ir „B.Y.Technology“. 

ROL STATGA jau pradėjo statybos darbus. 
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7. URBANISTIKA IR MIESTO ŪKIS 

7.1. Architektūra ir urbanistika 

Miesto urbanistinės plėtros programai 2012 metais savivaldybės biudžete buvo numatyta 

305,5 tūkstančių litų iš biudžeto (tarp jų- 85,6 tūkst. litų skirta įsiskolinimams iš ankstesnių metų 

padengti). Sąmata 2012 m. rugsėjo mėnesį buvo koreguota ją padidinant iki 354,3 tūkst. litų, o 2012 

m. gruodžio mėnesį dar kartą koreguota bei sumažinta iki 283,7 tūkst. litų. Realiai programoje 

įvykdytiems darbams apmokėti 2012 m. buvo skirta 254,7 tūkst. litų, todėl 2013 m. buvo likusi  

11,81 tūkst. Lt skola. Apie 59 tūkst. Lt liko nepanaudota dėl to, kad paslaugų teikėjai – 

projektuotojai neatliko savo įsipareigojimų arba tebevyksta teisminiai ginčai. 

2012 metais skyriui aktyviai dalyvaujant įgyvendinat tarptautinius tęstinius investicinius 

projektus URB Energy  „Baltijos jūros regiono šalių darni, energijos išteklius taupanti urbanistinė 

plėtra“ paruošti Lieporių parko su prieigomis bei Klevų kvartalo kompleksinio teritorijų tvarkymo 

ir infrastruktūros atnaujinimo techniniai projektai (pagal detaliuosius planus - Lieporių 

gyvenamajame rajone „Teritorijos tarp Gegužių, Lieporių, S. Dariaus ir S. Girėno gatvių Šiauliuose 

detalusis planas“ ir centrinėje dalyje „Teritorijos tarp Vytauto, Žemaitės, Miglovaros ir M. 

Valančiaus gatvių Šiauliuose detalusis planas“). Šių gyvenamųjų namų kvartalų detalieji planai ir 

techniniai projektai finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. 

7.2. Statyba 

2012 m. Šiaulių mieste už valstybės lėšas (įskaitant ES programų, valstybės investicijų 

lėšas) buvo atlikti šie reikšmingesni statybų ar rekonstrukcijų darbai:  

 Lengvosios atletikos maniežo pastato rekonstravimo darbai, kurių vertė ~4,4 mln. Lt 

(valstybės investicijų programa – 2800 tūkst. Lt; ES lėšos –1389 tūkst. Lt; Savivaldybės 

lėšos – 211 tūkst. Lt); 

 Pastato Varpo g. 9 rekonstravimo darbai, kurių vertė ~2,5 mln. Lt (ES lėšos –2207 tūkst. 

Lt; Savivaldybės lėšos – 197 tūkst. Lt; kitos lėšos –96 tūkst. Lt); 

 Plaukimo mokykloje „Delfinas“ Ežero g. 11A baigiama įrengti oro kondicionavimo 

(sausinimo) sistema – 238 tūkst. Lt (valstybės investicijų programa); 

 Įrengta 12 vaikų žaidimų aikštelių – 212 tūkst. Lt (Savivaldybės lėšos– 92 tūkst. Lt; 

valstybės biudžetas – 120 tūkst. Lt). 
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7.3. Miesto infrastruktūra 

Kaip ir kiekvienais metais 2012 m. buvo vykdomi ir miesto infrastruktūros gerinimo darbai. 

Nepaisant ribotų išteklių praėjusiais metais buvo sprendžiama įsisenėjusi problema dėl vandens 

tiekimo Ginkūnų kapinėse (įrengtas vandentiekis).  

Buvo įsigyta 6000 vnt. antrinių žaliavų konteinerių individualioms valdoms, kurie bus 

išdalinti 2013 pradžioje ir gyventojai turės galimybę rūšiuoti antrines žaliavas savo valdoje. Taip pat 

įrengtos 100 vnt. antrinių žaliavų surinkimo aikštelės daugiabučių namų, sodų bendrijų, 

individualių namų kvartaluose. Per programos vietos bendruomenių poreikiams tenkinti 

įgyvendinimą paskirtas 334 000 Lt finansavimas (atnaujinta įvairi infrastruktūra, vaikų žaidimų 

aikštelės ir kt.). 

Siekiant užtikrinti didesnį pėsčiųjų saugumą, miesto gatvėse įrengtos 7 pėsčiųjų salelės. 

Atsižvelgus į gyventojų prašymus, atsirado naujas autobusų maršrutas Nr. 25, pratęstas 14 

maršrutas. Taip pat įrengtos naujos važiuojamosios dalies dangos Gumbinės, Pramonės gatvėse. 

Rekonstruota Sprudeikos gatvė. Remontuota Pelkių gatvės atkarpa, pravažiavimas Radviliškio 

gatvėje. 

Verta paminėti, kad pradėta Dviračių tako Vyturių g. rekonstrukcija (vertė ~2,5 mln.). 

Pradėtas projektuoti dviračių takas Tilžės gatvėje (vertė 5 mln. su įvažom). Pradėtas Liepų gatvės 

rekonstrukcijos techninio projekto koregavimas (rekonstrukcijos vertė 200 000 Lt). 

Siekiant didesnės tvarkos miesto centrinėje dalyje buvo parengtas sprendimo projektas 

skirtas automobilių stovėjimo aikštelių infrastruktūrai pagerinti. Priėmus minėtą sprendimą buvo 

atnaujintos automobilių stovėjimo aikštelių dangos, pinigų surinkimo. Atnaujinus aikštelių 

priežiūros sutartis pagerėjo ir baudų surinkimas. Per tą laiką buvo surašyta per 1400 

administraciniu; teisės pažeidimų protokolų už nesumokėtą rinkliavą už naudojimąsi mokama 

automobilių stovėjimo vieta. Iš sumokėtų baudų už tai į biudžetą surinkta per 56000 Lt. Baudų 

dydžiai - nuo 80 iki 140 Lt. Pirmą kartą padariusiems tokį pažeidimą buvo skiriamas 

administracinis nurodymas per 10 darbo dienų sumokėti 40 Lt.  

7.3. Teritorijų planavimas 

2012 metais nuosekliai įgyvendinamas patvirtintas Šventupio gyvenamojo rajono 

infrastruktūros specialusis planas. Siekiant darnaus urbanizuotos aplinkos vystymo detaliai 

nagrinėjamos atskirų kvartalų (tarp B, C ir D kategorijų gatvių) raidos koncepcijų sąveika su 

gretimybėmis.  

Įvykdytas Daušiškių kapinių detaliojo plano pakartotino rengimo paslaugos pirkimo etapas. 

Pasirašyta sutartis.  
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Vykdytos sudėtingos Centrinės miesto dalies detalusis plano (rengėjas - UAB „Urbanistika“) 

paslaugos sutarties nutraukimo procedūros, kadangi plano rengėjas dėl didelės apimties nesugebėjo 

laiku ir tinkamai (gautos neigiamos recenzentų išvados, pateiktoms idėjoms nepritarė Šiaulių miesto 

architektūrinė visuomenė bei Savivaldybės specialistai) pateikti laukiamų rezultatų ir net nepasiekė 

Koncepcijos aprobavimo stadijos. Kadangi rezultato nepasiekta net iki liepos mėnesio (sutartis 

turėjo būti įgyvendinta iki 2012 m. sausio 13 d.), pasiūlyta ją nutraukti vienašališkai  (taip galimai 

išsaugant struktūrinių fondų paramą kitiems teritorijų planavimo dokumentams rengti).  

Pakartotinai 2012 metais atnaujintos planavimo ir viešojo pirkimo sąlygos Išorinės 

vaizdinės reklamos specialiajam planui, kitiems svarbiems teritorijų planavimo dokumentams, kurių 

realizacijai bus reikalingos didelės struktūrinių fondų investicijos.  

Per 2012 m. iš biudžeto lėšų parengti ir patvirtinti 3 detalieji planai: 

 

 Sklypo K. Korsako g. 61, vaikų globos namų statybai suformavimas. Atliktas detalusis 

planas;  

 Teritorijos šalia Išradėjų ir Aukštabalio gatvių sankirtos detalusis; 

 Teritorijos Tilžės g. 29, 29a, 29b, 31a, 31, 35 detalusis planas.  

2012 metais buvo pradėti rengti ir šiuo metu vis dar tęsiami šie teritorijų planavimo darbai: 

 Teritorijos Serbentų g. 222, Šiauliuose, detalusis planas; 

 Turgaus aikštės detalusis planas (pravažiavimui suformuoti); 

 Talkšos parko teritorijos detalusis planas (plano rengimas įstrigo dėl teisminių ginčų, 

inicijuotas sąlygų atnaujinimas). 

Praėjusiais metais taip pat buvo parengtas Centrinio parko želdinių pertvarkymo projekto 

planas. Projekte siūlomas naujų takų tinklas, medžių, krūmų sodinimas, numatytas kai kurių medžių 

šalinimas, numatomos poilsiui tinkamos parko erdvės. Parengti žemės sklypų planai ir apmatavimai 

parkų, skverų įteisinimui – Kaštonų alėja, Lieporių parkas, ,,Auksinio berniuko“, Višinskio gatvės, 

Geležinkelio stoties, Etten Leuro ir kt. gatvių skverai. Taip pat parengti ir patvirtinti Šiaulių miesto 

strateginiai triukšmo žemėlapiai, kuriuose atvaizduotos skirtingą triukšmo lygį patiriančios 

teritorijos, gatvės, švietimo, gydymo ir kt. įstaigos, gyvenamieji pastatai. 

7.3. Kultūros vertybių apsauga 

Praėjusiais metais buvo vykdoma į Kultūros vertybių registrą bei į Šiaulių miesto 

savivaldybės vietinį kultūros vertybių registrą įtrauktų kultūros paveldo objektų stebėsena, tikrinta 

jų būklė. Atlikta 35 nekilnojamųjų kultūros vertybių fotofiksacija, parengti 13 kultūros paveldo 

objektų būklės patikrinimo aktai. Įvykdytas vertingąsias savybes naikinančių ar žalojančių poveikių 

vertinimas. 
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2012 metais organizuoti nekilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Šiaulių mieste, priežiūros 

darbai.  

Atlikti nekilnojamosios kultūros vertybės – Pranciškaus Mauricijaus Karpio mauzoliejaus, 

vad. Grabaučiaus kalnu, esančios buv. Rėkyvos dvaro teritorijoje, PR Rėkyvos ežero pakrantėje, 

priežiūros darbai. 

Atlikti nekilnojamosios kultūros vertybės – Sukilėlių žudynių vietos ir kapų, vad. Sukilėlių 

kalneliu, esančios Vilniaus g./Žemaitės g./Sukilėlių g./Miglovaros g. sankirtoje, Šiaulių mieste, 

teritoriją juosiančios dalies atraminės sienutės priežiūros darbai.  

Įvykdyti nekilnojamosios kultūros vertybės – Dekoratyvinės skulptūros „Šaulys“ teritorijoje 

bei jos apsaugos zonos vizualinės apsaugos pazonio ribose esančių dalies laiptų ir pakilų akmens 

plokščių priežiūros darbai. 

Atlikta duomenų apie apsaugos/įspėjamosios įrangos veikimo patikrą Šiaulių miesto 

kultūros paveldo objektuose bei objektuose, kurie įtraukti į Šiaulių miesto savivaldybės vietinį 

kultūros vertybių registrą analizė. Surinkti duomenys apie apsaugos/įspėjamosios įrangos veikimo 

patikrą Šiaulių miesto kultūros paveldo objektuose bei objektuose, kurie įtraukti į Šiaulių miesto 

savivaldybės vietinį kultūros vertybių registrą. Pastarieji išnagrinėti, atliktos analizės rezultatai 

pateikti Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos. 

Praėjusiais metais pateiktas prašymas finansuoti medinio kultūros paveldo objekto, esančio 

Aušros al. 84, Šiaulių mieste, restauravimo ir pritaikymo regioniniam Kultūros paveldo 

informaciniam centrui, dail. Gerardo Bagdonavičiaus muziejinėms ekspozicijoms ir 

administracinėms patalpoms techninio projekto parengimą. 

Atlikti Frenkelio odos fabriko pastatų ir teritorijos, esančių Šiaulių kompleksiniai 

(architektūriniai-istoriniai) tyrimai.  

Parengtas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl Šiaulių miesto 

savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“. 

2012 metais buvo parengti specialieji architektūros reikalavimai 6 objektams. Galiausiai 

atlikta Šiaulių miesto savivaldybės turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimo orientacinio 

poreikio analizė, kuri pateikta Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos. 
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8. ŠVIETIMAS, KULTŪRA, SPORTAS 

8.1. Švietimas 

2012 m. Skyrius koordinavo 76 Savivaldybei pavaldžių mokyklų, iš jų: 36 bendrojo ugdymo, 

29 ikimokyklinio ugdymo (nuo 2012-09-01 – 73 mokyklas) ir 3 pagalbos mokiniui, mokytojui ir 

mokyklai įstaigų (nuo 2012-09-01 – 2 įstaigas) veiklą. 

2012 metais, lyginant su 2011 metais, Šiauliuose buvo fiksuojamas mokinių skaičiaus 

mažėjimas ir nežymus ugdytinių skaičiaus augimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose. 

 

2012 metais buvo reorganizuotos trys bendrojo ugdymo mokyklos – Dubijos pagrindinė, 

Aukštabalio ir Dainų pradinės, prijungiant jas prie progimnazijų. Trys pagrindinės mokyklos baigė 

išsigryninimo procedūras ir nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. tapo progimnazijomis. Nuo 2012 m. rugsėjo 1 

d. Suaugusiųjų mokykloje buvo įsteigtas Šiaulių tardymo izoliatoriaus skyrius. 

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo  Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių 

formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ 3.1 punktą 2012 m. ypatingas 

dėmesys buvo skirtas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 

2012–2015 metų bendrojo plano parengimui, svarstymui ir tvirtinimui.  

Bendrojo pertvarkos plano projektą parengė Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

specialistai bei darbo grupė, kurią sudarė Savivaldybės tarybos, mokyklų vadovų, profesinių 

sąjungų, mokinių ir jų tėvų, Šiaulių profesinio rengimo centro ir Savivaldybės administracijos 

atstovai.  

Bendrajame pertvarkos plane pateikta detali miesto mokyklų situacijos analizė, nustatyti 

strateginiai mokyklų tinklo pertvarkos tikslai ir uždaviniai, nurodytos mokyklų reorganizavimo, 

vidaus struktūrų pertvarkymo, likvidavimo sąlygos, būdai, etapai, pertvarkymų pabaigos datos ir 

vykdomos programos, apibrėžti laukiami rezultatai ir jų rodikliai, mokyklų situacijos vertinimo 

 
Vaikų/mokinių skaičiaus kitimas

(rugsėjo 1 d. duomenys)
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procedūros, parengtas mokytojų įdarbinimo galimybių planas. Bendrojo pertvarkos plano projekto 

svarstymas organizuotas, vadovaujantis Mokyklos bendruomenės sprendimų dėl savivaldybės 

mokyklų tinklo kūrimo priėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu Švietimo ir mokslo ministro. 

Bendradarbiaujant su miesto specialiosiomis mokyklomis, parengtos ir ŠMM pateiktos 

paraiškos dėl regioninių mokyklų statuso suteikimo. Penkios savivaldybės specialiosios mokyklos 

Švietimo ir mokslo ministro įsakymu buvo įtrauktos į regioninių mokyklų sąrašą ir nuo 2013 m. 

joms skiriamos ūkio lėšos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. 

2012 metais pradėta kurti vaikų registracijos į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, 

vykdančias ikimokyklinio ugdymo programas, duomenų bazė: parengti techniniai reikalavimai, 

sukurta elektroninė duomenų bazė, patvirtinti duomenų bazės nuostatai, suvesti duomenys; tėvams, 

pateikusiems prašymus dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, suteikti prisijungimo 

duomenys. 

Kaip ir kasmet ŠMM nustatyta tvarka Skyrius organizavo bei koordinavo pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimą bei brandos egzaminus, vykdė jų priežiūrą, tvarkė mokymosi pasiekimų 

įteisinimo dokumentų blankų apskaitą. 2012 metais pagrindinėje brandos egzaminų sesijoje buvo 

organizuota ir vykdyta 12 valstybinių ir 7 mokykliniai brandos egzaminai. Egzaminų vykdymui 

buvo įsteigti 56 valstybinių ir 25 mokyklinių brandos egzaminų centrai (2011 m. – 54 valstybinių ir 

32 mokyklinių egzaminų centrai). Pakartotinėje sesijoje buvo vykdomi 9 valstybiniai ir 1 

mokyklinis brandos egzaminas. 

2012 metais brandos egzaminus mieste laikė 1986 abiturientai (2011 m. – 2213). 2012 metais 

valstybinių egzaminų mieste išlaikymo vidurkis – 97,0 proc. (2011 m. – 97,7 proc.). Vidurinį 

išsilavinimą 2012 m. įgijo 97,9 proc. (2011 m. - 97,1 proc.) abiturientų. 

Baigus pagrindinio ugdymo programą, 10 (II gimn.) klasių mokiniams organizuojamas 

privalomas pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas, kuriame dalyvavo 1429 mokiniai. 2012 

metais pagrindinį išsilavinimą įgijo 96,4 proc. (2011 m. – 95,8 proc.) besimokiusiųjų. 

2012 metais nemažas dėmesys buvo skiriamas ir neformaliajam vaikų švietimui ir ugdymui. 

Neformalųjį švietimą vykdė visos Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklos. Jose buvo vykdoma 

virš 900 įvairios krypties ir veiklos užsiėmimų (būrelių). Be to, buvo vykdomos 89 neformaliojo 

vaikų švietimo programos (2011 m. – 81) ir 3 trumpalaikės neformaliojo vaikų švietimo programos, 

patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Neformaliojo vaikų 

švietimo programas vykdė 16 neformaliojo vaikų švietimo įstaigų, 12 bendrojo ugdymo mokyklų. 

2012 m. 

Pastebima, jog kiekvienais metais didėja psichologinės pagalbos vaikui ir jo tėvams poreikis. 

2012 metais suteiktos 886 konsultacijos tėvams (2011 m. – 822, 2010 m. – 704) ir individuali 

psichologinė pagalba 186 vaikams (2011 m. – 175, 2010 m. – 165). Pagrindinės problemos, dėl 
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kurių buvo kreiptasi pagalbos į Tarnybos specialistus, buvo tokios: elgesio ir emocinės problemos 

(85 atvejai), bendravimo sunkumai (51 atvejis), krizės (43 atvejai). Psichologinė pagalba vaikams 

teikta ir grupinių užsiėmimų metu. 

Buvo tęsiama Didžiojo Mažojo draugo programa, skirta 7-14 metų vaikams, išgyvenantiems 

įvairius sunkumus, ir vieno vyresnio nei 18 metų amžiaus asmens savanoriškas bendravimas. 2012 

metais programoje dalyvavo 18 porų (vaikų ir savanorių). Veiklą tęsė ir Užimtumo grupė, kurioje 

dalyvavo 15 blogai mokyklą lankančių mokinių, turinčių specialiųjų ugdimosi poreikių, gyvenančių 

nedarniose ar neturinčių pastovios nuosavos gyvenamosios vietos šeimose, vaikų globos namuose. 

Šios grupės veikla buvo organizuojama vaikų ir jaunimo klube „Tarp savų“. 

8.2. Vaiko teisių apsauga 

Vienas iš svarbiausių Skyriaus uždavinių – organizuoti likusių be tėvų globos vaikų teisių ir 

interesų apsaugą. 2012 metais išaiškinti 62 vaikų atvejai, kurie neteko tėvų globos (2009 m.- 43, 

2010 m. – 73; 2011 m.- 62). 

          Globos netekimo pagrindinės priežastys buvo: tėvų liga, suėmimas, bausmės atlikimas, 

socialinės rizikos šeimos, smurtas tėvų šeimoje, tėvai ar vienas turėtas yra nepilnamečiai, tėvų 

valdžios apribojimas/ atskyrimas. 

Vaikai, netekę tėvų globos, buvo nukreipti į Kūdikių namus - 20 (2011 m. - 13), į Vaikų 

globos namus - 10 (2011 m. - 15), į šeimynas - 17 (2011 m. - 11), šeimų ir atskirų asmenų globai - 

28 (2011 m. - 23).  

          2012 metais buvo įvaikinta 10 vaikų (2011 m. – 12) 6 iš jų įvaikino Lietuvos Respublikos 

piliečiai (2011 m. - 9). 

24 vaikai grąžinti tėvams (2010 m. – 19; 2011 m. - 33): 11 - iš globėjų šeimų, 3 – iš 

šeimynų, 10 - iš vaikų globos įstaigų.  

 Mieste yra 178 (2011 m. - 176) globėjų (rūpintojų) šeimos. Jose 2102 (2010 m. – 212; 2011 

m. - 207) globojamų (rūpinamų) vaikų. 31 Šiaulių miesto vaikas globojamas (rūpinamas) 

šeimynose (2011 m. - 23). Valstybinėse globos įstaigose globojami (rūpinami) 107 (2010 m. – 139; 

2011 m. - 107) Šiaulių miesto vaikai.         

Skyriaus specialistai siekia, kad mažėtų globojamų vaikų skaičius valstybinėse globos 

įstaigose, todėl, bendradarbiaudami su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinės 

paramos skyriumi, ugdymo įstaigomis, Socialinių paslaugų centro socialiniais darbuotojais, 

dirbančiais su socialinės rizikos šeimomis, ieško ir taiko kuo efektyvesnes prevencines priemones, 

orientuotas į tėvų atsakomybės už vaikus stiprinimą, orientuojasi į paslaugų šeimai ir vaikui 

plėtojimą.  
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Skyrius rūpinasi vaikais, kurie gyvena socialinės rizikos šeimose. Su socialinės rizikos 

šeimomis dirba 13 Socialinių paslaugų centro socialinių darbuotojų, su kuriais nuolat 

bendradarbiaujama, kad būtų užtikrinta ir suteikta efektyvi ir savalaikė pagalba bei socialinės 

paslaugos šeimai, auginančiai vaikus.        

   

 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 

 Socialinės rizikos šeimų 138 160 169 187 

Jose vaikų 225 230 238 231 

       

Visos šios šeimos Skyriaus darbuotojų yra nuolat stebimos. Skyriaus specialistai, policijos 

pareigūnai, ugdymo įstaigų atstovais, medikai, lankosi šiose šeimose, dirba prevencinį, profilaktinį 

darbą, domisi šių šeimų vaikų gyvenimu, konsultuoja įvairiais klausimais, padeda spręsti iškilusias 

problemas, šalina priežastis, dėl kurių pažeidžiamos vaiko teisės. Per 2012 metus aplankytos 1739 

(2010 m. – 1724; 2011 m. -1755) šeimos. 

           Sprendžiant anksčiau minėtas problemas susiduriama su šiomis problemos: Daug socialiai 

pažeidžiamų, įvairių materialinių ir psichologinių problemų turinčių šeimų nesugeba prisitaikyti 

prie naujų gyvenimo sąlygų. Nepasitikėjimas savimi ir menka motyvacija skatina alkoholizmą, 

narkomaniją, kitokį socialiai nepriimtiną elgesį. Kasmet į Vaiko teisių apsaugos skyriaus akiratį 

pakliūna naujos socialinės rizikos šeimos, kurios stokoja vaikų priežiūros įgūdžių, neužtikrina 

pagrindinių savo vaiko teisių.  

Dažnai į socialinės rizikos šeimų įskaitą įrašomos jaunos, nepilnos šeimos, sugyventiniai, 

auginantys vaikus, kurių bent vienas augo vaikų globos įstaigoje, nes neturėdami teigiamo savo 

šeimos pavyzdžio, stokodami elementarių vaikų priežiūros įgūdžių, jie nesugeba rūpintis savimi ir 

savo vaikais. Ypač aktualu laiku inicijuoti socialinį darbą su jaunomis šeimomis, kuriose gimsta 

pirmasis vaikas. 

Skurdas, dorovinio auklėjimo spragos, tėvų girtavimas bei jų atsakomybės stoka yra 

pagrindinės priežastys, dėl kurių vis dar nemažai vaikų patenka valstybės, šeimų, šeimynų globon. 

Socialinės rizikos grupės šeimose neužtikrinamas tinkamas vaikų auklėjimas, priežiūra, 

nesirūpinama vaikų materialiniu išlaikymu. Ne visi tėvai, išvykdami į užsienio valstybes dirbti, 

tinkamai pasirūpina paliekamais savo vaikais, jų priežiūra, globa/ rūpyba. 

8.3.  Kultūra 

2012 m. Kultūros skyriaus Kultūros plėtros programai planuoti asignavimai buvo – 858,2 

tūkst.lt. Savivaldybės tarybos patvirtinti asignavimai 2012 metams buvo – 271,8 tūkst lt., lapkričio 
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mėnesį padidinti iki 322,8 tūkst.lt.  2011 metais Kultūros plėtros programai Savivaldybės taryba 

patvirtino 536,0 tūkst. Lt. Tiesa, tų metų spalio mėnesi, šios programos lėšos buvo sumažintos iki 

511,3 tūkst. Lt. 

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės premijų Šiaulių dramos teatrui skyrimo 

nuostatais 2012 metais  Šiaulių miesto savivaldybės premijomis po 2 tūkst. Lt buvo apdovanoti 

Šiaulių dramos teatro aktoriai Monikai Šaltytei-Dovydavičienei ir Sauliui Bareikiui už reikšmingą 

meninę veiklą Šiaulių dramos teatre. 

Savivaldybės tarybos įsteigtų 4 kultūros ir meno premijų laureatais tapo ir premijos po 5 

tūkst. Lt apdovanoti buvo: dailininkas Dainius Trumpys (už Šiaulių miesto vardo garsinimą 

tarptautinėse parodose Lietuvoje ir užsienyje), dizaineris Darius Linkevičius (už meniškai brandų 

indėlį, kuriant Šiaulių miesto įvaizdį), Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius Raimondas Balza (už 

inovatyvias kultūros idėjas ir sėkmingą jų įgyvendinimą), dizaineris, menininkas, kraštotyrininkas 

Vilius Puronas (už neišsenkantį kūrybiškumą ir Šiaulių miesto legendos kūrimą). 

2012 m. Šiaulių miesto savivaldybės jaunojo meno ir kultūros kūrėjo premijos buvo skirtos: 

fotomenininkui Martynui Jurui, mušamųjų instrumentų atlikėjui Arūnui Baniui, akordeonistei Eglei 

Bartkevičiūtei, grafikei Emilei Pociūtei. 

2012 metais Kultūros skyrius koordinavo ir kontroliavo šias šventes: 

 valstybinių švenčių ir atmintinų datų organizavimą. Šioms veikloms skirta 9,6 tūkst. lt; 

 etninės kultūros renginiai (Užgavėnės, Joninės). Šioms veikloms skirta 7,75 tūkst. lt; 

 miesto šventė „Šiaulių dienos 776“ ir kalėdinių ir naujamečių renginių ciklas „Paragauk 

Kalėdų“. Šioms veikloms skirta 40 tūkst. lt; 

 renginių ciklas „Bulvaro vasaros mozaika“. Organizuota apie 40 įvairaus pobūdžio 

renginių. 

Tenka apgailestauti, kad dėl nepakankamo Kultūros plėtros programos finansavimo 2012 m. 

nebuvo skelbtas konkursas kultūros projektams finansuoti. 

Pastebima, kad mažėjantis finansavimas Kultūros plėtros programai sukelia ilgalaikes 

pasekmes: padidėjusiu kūrybingų miesto žmonių emigracija, ypač – jaunimo, kultūrinio gyvenimo 

sąstingis, veiklos uždarumas, stiprėjantis provincijos sindromas. Taigi, mažinant finansavimą 

Kultūros plėtros programai yra prarandamos miesto kultūros tradicijos, kurias atkurti ateityje bus 

nepalyginamai sunkiau ir brangiau. 

Nepaisant to 2012 m. mieste vyko išskirtinis renginys - Tarptautinė aviacijos šventė „Plieno 

sparnai“. Vertas paminėjimo ir Šiaulių miesto Garbės pilietės Gražbylės Venclauskaitės 100-asis 

jubiliejus. Menininkas Aleksandras Ostašenkovas už nuopelnus kultūrai ir menui buvo apdovanotas 

Lietuvos Vyriausybės kultūros ir meno premija. 
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8.4. Sportas 

Šiaulių mieste 2012 m. sportinę veiklą vykdė 9 biudžetinės sporto mokymo įstaigos. Jose 

kultivuojamos 26 sporto šakos, tarifikuota 260 mokomųjų grupių (iš jų: 7 neįgaliųjų sporto grupės), 

sportuoja 3320 sportininkų, kuriuos ugdo 144 treneriai. Remiantis pateiktomis statistinėmis 

ataskaitomis, 2012 metais mieste veiklą vykdė 23 sporto klubai (viešosios įstaigos), kuriuose 

sportavo 1302 šiauliečiai, 310 miestiečių užsiiminėjo sveikatingumo grupėse. 

Per praėjusius metus Šiauliuose surengti net 717 įvairaus pobūdžio ir rango sporto renginiai, 

kuriuose dalyvavo 52682 sportininkai iš visos Lietuvos ir užsienio valstybių. 

Didžiulė garbė, kad mūsų miestui 2012 m. buvo patikėta rengti prestižinius tarptautinius 

sporto renginius, kurie pareikalavo visų sporto darbuotojų pastangų ir kompetencijos. Neabejotinai 

didžiausias metų, galbūt, ir visų laikų miesto renginys buvo 5-osios TAFISA pasaulio sporto 

visiems žaidynes „Šiauliai-2012“. Žaidynėse iš viso buvo akredituota 10 366 dalyviai iš 60 pasaulio 

valstybių. Šių žaidynių metu vyko apie 70 įvairiausių sporto, kultūros, švietimo ir socialinių 

renginių, konferencijų bei forumų. Šio renginio išskirtinumas buvo tai, kad dar niekada Lietuvoje 

bei Šiauliuose, vienoje vietoje nacionalinės delegacijos pristatė savo šalių tradicines sporto šakas, 

šokius bei žaidimus, kurie pritraukė gausybę žiūrovų. Pasirodymuose dalyvavo 672 atstovai iš 48 

šalių. Žaidynėse talkino 1000 savanorių. Renginio organizaciją užtikrino 1089 asmenys (51 

užsienio šalies. 

Mieste, neskaitant TAFISA žaidynių, 2012 m. vyko ir daugiau tarptautinių renginių. Iš viso 

net 23. Verta paminėti tokius renginius kaip: Pasaulio karatė federacijos jaunių, jaunimo, 

suaugusiųjų ir veteranų čempionatas; Europos regbio klubų čempionų „European Rygby Clubs 

Championship by Fira-aer 2012“ pusfinalio ir finalinės varžybos; Europos regbio čempionato – 

Nacijų taurės 2 A diviziono rungtynės Lietuva – Olandija; UEFA futbolo lygos rungtynės Šiaulių 

„Šiauliai“ – Talino „Levadia“; Baltijos vyrų krepšinio lygos varžybos ir kt. 

Smagu, kad net 6 miesto sportininkai (kaip ir 2011 metais) yra įrašyti į sportininkų, 

besirengiančių 2016 m. Rio de Žaneiro olimpinėms žaidynėms sąrašą. Smagu, kad Šiaulių mieste 

išugdyti sportininkai atstovavo savo šaliai Londono olimpinėse žaidynėse bei vienas sportininkas 

parolimpinėse žaidynėse: lengvaatletės Rasa Drazdauskaitė ir Remalda Kergytė, BMX (mažųjų 

dviračių sporto) sportininkė Vilma Rimšaitė, dviratininkas Gediminas Bagdonas, lengvaatletis 

Mindaugas Bilius. 

Kūno kultūros ir sporto plėtros programos vykdymui buvo skirta 582,3 tūkst. Lt (970,3 

tūkst. Lt mažiau nei 2011 m., nes 800,0 tūkst. litų buvo skirta pasirengimui 37-ąjam Europos vyrų 

krepšinio čempionatui, o 970,3 tūkst. litų priemonių įgyvendinimui) ir 162,3 tūkst. Lt kreditoriniam 

įsiskolinimui padengti. 
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Sporto bazių renovavimui ir remontui praėjusiais metais skirta 3316,28 tūkst. litų (iš jų: 

Europos Sąjungos lėšos – 445,38 tūkst. litų, Valstybės investicijų programos lėšos – 2519,12 tūkst. 

litų, Valstybės biudžeto lėšos – 58,82 tūkst. litų ir Savivaldybės biudžeto lėšos – 292,96 tūkst. litų). 
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9. SVEIKATOS APSAUGA IR SOCIALINĖ RŪPYBA 

9.1. Šiauliečių sveikatos būklė 

 2012 m. Bendruomenės sveikatos programoje buvo numatyta visuomenės sveikatos 

priežiūros priemonių įgyvendinimui skirti tokius asignavimus: 

Eil. 

Nr. 
Lėšų šaltinis Skirti asignavimai 

(tūkst.Lt) 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 537,0 

2. Aplinkos apsaugos rėmimo spec. programos lėšos 196,1 

3. Valstybės biudžeto lėšos 153,6 

4. PSDF biudžeto lėšos 334,97 
 Iš viso 1221,67 

 

Per pastaruosius dešimt metų Lietuvoje, Šiaulių mieste ir apskrityje daugiausia žmonių mirė 

nuo kraujotakos sistemų ligų, piktybinių navikų ir dėl išorinių mirties priežasčių (savižudybių, 

transporto įvykių, apsinuodijimų alkoholiu, paskendimų, sušalimų). Daugiau nei pusės visų 

mirusiųjų mirties priežastis - kraujotakos sistemos ligos. Apskrityje mirtingumas nuo kraujotakos 

sistemos ligų buvo didesnis už Lietuvos ir Šiaulių miesto gyventojų mirtingumą Apžvelgiant 

mirtingumo priežasčių struktūrą Šiaulių mieste matyti, kad padidėjo mirtingumas nuo kraujotakos 

sistemos ligų ir nuo piktybinių navikų, o mirtingumas dėl išorinių mirties priežasčių nekito. 

Lietuvoje nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikata – prioritetinė sveikatos priežiūros sritis. 

Būsimų kartų sveikata priklauso nuo šiandienos motinų bei vaikų sveikatos būklės. Daugiau nei 

pusę (54,8 proc.) Šiaulių miesto gyventojų sudaro moterys, iš kurių 50,5 proc. yra vaisingo amžiaus 

(15-49 m.). Šiaulių mieste daugiausia gimdė 25-29 m. amžiaus moterys.  

Nepageidaujamas nėštumas yra tam tikra krizė moteriai ir ji gali būti nepajėgi priimti sau 

palankių sprendimų ir lengviau pasiduoda artimųjų spaudimui. Nors bendras abortų skaičius kasmet 

mažėja, tačiau jaunų moterų nėštumo nutraukimų skaičiai ir toliau kelia susirūpinimą. 

Tenka apgailestauti, kad savaiminiai persileidimai mieste sudarė 40,6 proc., kai tuo tarpu 

šalyje – 26,5 proc. Šiaulių apskrities abortų struktūroje pagal jų tipus pirmoje vietoje buvo 

savaiminiai persileidimai (55,2 proc.), antroje vietoje – pagal moters norą (36,2 proc.). 

Šiaulių miesto vaikų sergamumas buvo didesnis nei suaugusiųjų. Higienos instituto Sveikatos 

informacijos centro duomenimis, daugiausiai miesto gyventojai sirgo kvėpavimo sistemos ligomis, 

jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos, virškinimo sistemos ligomis.  

Tenka apgailestauti, kad Šiaulių mieste užregistruota 15 naujų ŽIV infekcijos atvejų – 14 vyrų 

ir 1 moteriai. Taip pat Šiaulių mieste buvo užregistruotas 3 321 asmuo, sergantis psichikos ir 

elgesio sutrikimais. Diagnozuoti 648 nauji susirgimai piktybiniais navikais. Šiauliuose gyvenantys 

vyrai dažniausiai sirgo priešinės liaukos, plaučių, trachėjos, bronchų, skrandžio vėžiu, bei kitais 
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odos piktybiniais navikais. Moterys dažniausiai sirgo kitais odos piktybiniais navikais, krūties, 

gimdos kūno, kiaušidžių, gaubtinės žarnos vėžiu. 

9.2. Socialinė parama 

Lietuvoje 2012 m. ekonomikos augimas nebuvo spartus, todėl nedarbo problema išliko. 

Besikreipiančių dėl socialinės paramos asmenų skaičius vis augo. Socialinės paramos skyrius skyrė 

ir mokėjo šias teisiniais aktais reglamentuotas išmokas ar kompensacijas.  

Ekonominė krizė neaplenkė ir Šiaulių miesto gyventojų. Mieste vis augo bedarbių skaičius, 

sumažėjo gyventojų pajamos, todėl padaugėjo ir socialinių pašalpų gavėjų bei besikreipiančių dėl 

kompensacijų už būsto šildymo, šalto ir karšto vandens išlaidas. 

Akivaizdu, kad 2012 m. piniginės socialinės paramos poreikis nemažėjo, todėl veiksmingas 

paramos teikimas socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms buvo svarbiausia priemonė, 

mažinant socialinę atskirtį ir padedant išvengti skurdo. 

Socialinių pašalpų gavėjų skaičiaus palyginimas 2008─2012 m. 

Metai Asmenų skaičius 

2008 1722 

2009 5178 

2010 11240 

2011 11949 

2012 12268 

 

Kompensacijų už būsto šildymo, šalto ir karšto vandens išlaidas gavėjų skaičiaus palyginimas 

2008─2012 m. 

Metai Asmenų skaičius 

2008 6740 

2009 10634 

2010 14213 

2011 15561 

2012 15083 

 

Atsižvelgiant į šeimų gyvenimo sąlygas, socialinė parama mokiniams buvo skiriama 

išimties tvarka kai šeimos vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį viršijo 2VRP 

(700,00Lt).  

Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims pirkti Šiaulių 

sumažėjo. Manoma, kad įtakos tam turėjo didėjanti emigracija iš miesto. 
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Nemokamą maitinimą gavusių mokinių skaičiaus palyginimas 2008─2012 m. 

Metai Mokinių skaičius 

2008 7219 

2009 4620 

2010 5600 

2011 5503 

2012 5002 

 

Mokinio reikmenimis aprūpintų mokinių skaičiaus palyginimas 2008─2012 m. 

Metai Asmenų skaičius 

2008 1610 

2009 3259 

2010 3772 

2011 3528 

2012 2954 

Šalpos išmokos – tai mėnesinės piniginės išmokos, skiriamos ir mokamos neįgaliems 

vaikams, nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims, Valstybinių socialinio draudimo pensijų 

įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių (toliau – senatvės pensijos amžius) sulakusiems 

asmenims, vaikams našlaičiams, kitiems asmenims. 

Šalpos išmokų gavėjų skaičiaus palyginimas 2008─2012 m. 

Metai Asmenų skaičius 

2008 5508 

2009 5659 

2010 5433 

2011 5222 

2012 5160 

 

Didėjantis socialinių paslaugų gavėjų skaičius, gilėjanti socialinė atskirtis, reikalauja 

socialinių paslaugų infrastruktūros gerinimo Šiaulių miesto savivaldybėje. Todėl galima 

pasidžiaugti, kad 2012 metų rugpjūčio 1 dieną duris atvėrė įgyvendintas projektas „Savarankiški 

gyvenimo namai Rėkyvoje“. Projektas skirtas suaugusiems su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, 

kurių Šiaulių mieste yra virš 40 tūkst. Socialines paslaugas tikslinės grupės asmenims teikia vos 4 
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įstaigos, kurios neužtikrina teikiamų paslaugų kokybės ir netenkina esamos socialinių paslaugų 

paklausos. Todėl projekto metu įkurtas Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padalinys – 

Savarankiško gyvenimo namai. 

Svarbus yra paramos teikimo komisijos darbas. 2012 metais Paramos teikimo komisija 

apsvarstė 65 prašymus socialinei pašalpai gauti išimties tvarka, patenkinta 50 prašymų (2011 metais 

svarstyta 133 prašymai, patenkinta 109 prašymai), 99 prašymai skirti kompensacijas už būsto 

šildymo, šalto ir geriamo vandens išlaidas išimties tvarka, patenkinti 86 prašymai (2011 metais 

svarstyta 44 prašymai, patenkinta 38 prašymai), 33 prašymai skirti vienkartinę piniginę pašalpą, 

tačiau dėl lėšų trūkumo nebuvo patenkintas nei vienas prašymas, 35 asmenims apmokėtos asmens 

dokumentų išdavimo išlaidos (2011 metais apmokėta 37 asmenims), 1012 asmenų skirtas 

nemokamas maitinimas (2011 metais skirta 1009  asmenims), svarstyti 3 prašymai skirti nemokamą 

transportą, tačiau dėl lėšų trūkumo nepatenkintas nei vienas prašymas (2011 metais apmokėta 6 

asmenims), 2 asmenys rekomenduoti atleisti nuo nekilnojamo turto mokesčio (buvo svarstyta 10 

prašymų), 8 asmenys rekomenduoti finansinei paramai nukentėjus nuo gaisro (svarstyti 12 

prašymų), 9 asmenys rekomenduoti finansinei paramai artimųjų palaikų iš užsienio parvežimui, 

(svarstyta 14 prašymų), 1 asmuo rekomenduotas atleisti, sumažinti ar atidėti paveldimo turto 

mokestį (svarstyti 3 prašymai). 

Kiekvienas šiaulietis turi teisę kreiptis į Paramos teikimo komisiją dėl paramos suteikimo, 

jei jis mano, jog tokia parama jam reikalinga. Kiekvienas prašymas svarstomas atskirai, ir parama 

yra skiriama atsižvelgiant pirmiausia į tai, ar asmuo deklaravęs savo gyvenamą vietą Šiaulių mieste, 

į prašymo priežastį, prašytojo ir jo šeimos pajamas, turimą nekilnojamą turtą, šeimyninę padėtį, 

skirtas savivaldybės lėšas paramai teikti. 
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10. MIESTO BENDRUOMENĖ. MIESTO ADMINISTRAVIMAS 

10.1. Demografinė situacija 

Demografinių duomenų palyginimas 2008 – 2012 metais (tūkst.) 

Požymis 2008 2009 2010 2011 2012 

Gyventojai 127059 126215 125453 109748 107875 

Gimė 1297 1361 1340 1280 1310 

Mirė 1377 1324 1373 1325 1332 

Natūrali gyventojų 

kaita 
-80 37 -33 -45 -22 

Susituokė 944 772 689 690 770 

Išsituokė 393 360 409 431 449 

  

Iš demografinės statistikos matyti, kad gyventojų skaičius mieste nuolat mažėja. Šį pokytį 

lemia (kaip ir visos Lietuvos) kelios tendencijos: mažas gimstamumas, emigracija ir visuomenės 

senėjimas. Taip pat tenka apgailestauti, kad mieste išlieka neigiamas gyventojų prieaugio balansas. 

Tačiau džiugina tai, kad santuokų skaičius per pastaruosius trejus metus išaugo. Tačiau negalima 

nepastebėti ir šio fakto, kad 2012 metais ištuokų skaičius buvo didžiausias nuo 2008 metų. 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2012 m. pradžioje 100 - tui darbingo amžiaus 

(15–59 m.) Šiaulių miesto gyventojų teko 60 išlaikomo amžiaus žmonės (vaikai nuo 0–14 m. ir 

vyresni nei 60 m. amžiaus žmonės). Lyginant pagal apskritis, daugiausiai išlaikomo amžiaus 

asmenų turėjo Utenos (67) ir Panevėžio (67) apskritys, mažiausiai Vilniaus (58) apskritis. 2012 m. 

pradžioje Šiaulių mieste pensinio amžiaus žmonių buvo 23 685 (22 proc.). Vaikai (0-15 m. 

amžiaus) sudarė 16 794 (15,6 proc.). Taigi, tėvų kartą keičia ženkliai mažesnė vaikų karta. 

Galima pasidžiaugti, kad praėjusiais metais jau 8 kartą organizuotas išskirtinis Savivaldybės 

renginys „Aš – mažasis šiaulietis“, organizuojamas birželio 1-ąją, Tarptautinę vaikų gynimo dieną, 

kuris tapo jau tradicine Šiaulių miesto švente pritraukiančia vis daugiau jaunų šeimų. 

Nepamiršti liko ir senoliai, 2012 m. pasveikinta iš viso 18 šiauliečių, kuriems suėjo 100 ir 

daugiau metų. Jubiliejų sukaktuvininkams buvo įteikiamos gėlės bei dovanos čekis (500Lt.). 

Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga miesto senjorai sulaukė daugybės pramogų: 

nemokamas teatro seansas, miesto kavinės vaišino nemokama arbata, UAB „Busturas“ vykdė 

nemokamą senjorų pavėžėjimą ir kt. 

10.2. Nevyriausybinis sektorius 

2012 m. paskelbtame nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkurse dalyvavo 

55 nevyriausybinės organizacijos (NVO). Konkursą laimėjo 40 NVO projektų, kuriems skirta 40 
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200 Lt.  iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto NVO programos.  Sudarytos 39 dvišalės NVO 

prjoektų finansavimo sutartys (vienas organizacija atsisakė vykdyti finansuotą projektą). 

 Buvo bendradarbiaujama su šiomis NVO ir kitomis organizacijomis: Širdininkų klubu; 

draugija „Artis“; Pagyvenusių žmonių asociacija; Vaikų lopšeliais - darželiais „Varpelis“, 

„Bangelė“, „Ežerėlis“, „Salduvė“, „Trys nykštukai“, „Klevelis“; S. Šalkauskio gimnazija, 

„Romuvos“ gimnazija; Palaikomojo gydymo ir geriatrijos centru, „Laiptų“ galerija, Moksleivių 

namais, Botanikos sodu.  

Pažymima, kad praktiniai įgūdžiai perteikiami Šiaulių Kolegijos, Šiaulių Universiteto, 

profesinio rengimo centro studentams. 

          Taip pat reikia pasidžiaugti, kad kaip ir kasmet taip ir praėjusiais metais daug šiauliečių 

dalyvavo aplinkos tvarkymo ir švaros darbų akcijoje „Darom 2012“. Džiugu, kad nebuvo apsiribota 

vien tik šia akcija. Daug miesto organizacijų aktyviai įsijungė ir į kitas Savivaldybės organizuotas 

aplinkos tvarkymo talkas.  

Tenkinant Šiaulių miesto vietos bendruomenių poreikius, sutvarkytos viešosios  erdvės, 

vykdyta kultūrinė ir švietėjiška veikla, skatintas vaikų ir jaunimo užimtumas (įrengtos 6 vaikų 

žaidimų aikštelės, sutvarkytos sporto aikštelės). Šiems tikslams įgyvendinti panaudota 342560,34 

Lt iš VBT 2012 m. programos, kurios įgyvendinimui Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija buvo skyrusi 344 000 Lt.   

10.3. Socialinė partnerystė 

Miesto savivaldybė kaip ir seniau palaikė glaudžius bendradarbiavimo ryšius su daugelių 

socialinių partnerių: Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmais (bendrai organizuota regioninė 

verslo paroda, konferencija), Šiaulių pramoninkų asociacija, Šiaulių universitetu, kolegijomis, 

kūrybinėmis sąjungomis, nevyriausybinėmis organizacijomis. Džiugu, kad Savivaldybėje 2012 m. 

praktiką atliko net 97 studentai. 

Galima pasidžiaugti, kad kaip ir seniau turime dalykinius kontaktus su Šiaulių apskrities 

valstybine mokesčių inspekcija, Teritorine darbo birža, apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu 

(Tarybos posėdžio metu miesto visuomenei policija pristatė savo veiklos ataskaitą už 2012 m.), 

kitomis mieste esančiomis valstybės pavaldumo įstaigomis ir organizacijomis. 

Socialinės partnerystė, tarpžinybinis bendradarbiavimas yra esminė aplinkybė sprendžiant 

paramos verslui, nedarbo, nusikalstamumo prevencijos ir kitas miesto problemas.  
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10.4. Garbės piliečiai 

Tarybos sprendimu 2012 metais Šiaulių miesto garbės piliečio vardas suteiktas trims 

asmenims: 

 Edmundui Armoškai (kolekcininkas, mecenatas) visada aktyviai dalyvauja 

visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime miesto gyvenime. Gimtajame mieste jis 

nuolat rengia parodas iš sukauptų asmeninių meno kolekcijų. 

 Aloyzui Gudavičiui. Šis garbės pilietis yra vienas iš tų asmenų, kurių pastangomis 

Šiauliuose įsteigtas universitetas. Visą laiką eidamas atsakingas akademines 

administracines pareigas, jis daug prisidėjo prie Šiaulių miesto ir regiono mokslo, 

švietimo bei kultūros puoselėjimo. 

 Nijolei Prascevičienei. Ši garbės pilietė jau 42 metus dirba pedagoginį darbą, daug 

dėmesio skiria ne tik programos reikalavimų ir mokinio individualių gebėjimų bei 

interesų derinimui, bet ir žmogiškųjų mokinių savybių formavimuisi. Nijolė 

Prascevičienės sukūrė savitą vaikų muzikinio ugdymo sistemą, kuri šiandien stebina ne 

tik Lietuvos, bet ir užsienio muzikus. Ši sistema leido jos mokiniams iškovoti per 70 

įvairių laimėjimų nacionaliniuose ir tarptautiniuose konkursuose Lietuvoje, Estijoje, 

Latvijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Čekijoje. 

Už nuopelnus Šiauliams ir jų vardo garsinimą Garbės piliečio vardas  iš viso yra suteiktas 35 

asmenims. 

10.5. Gyventojų aptarnavimas 

Asmeniniam priėmimui pas Savivaldybės vadovus 2012 m. kreipėsi 483 asmenys (2011 m. - 

520). Savivaldybės vadovai interesantus priėmė taip:  

 Meras Justinas Sartauskas – 177 

 Mero pavaduotoja Daiva Matonienė – 98; 

 Mero pavaduotoja  Danguolė Martinkienė – 46; 

 Administracijos direktorius Vladas Damulevičius – 129; 

 Administracijos direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams Viktoras Strups – 9; 

 Administracijos direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Vaclovas Vingras – 24. 
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Savivaldybės vadovų vardu ruoštų dokumentų apskaita 

Metai Mero potvarkiai Administracijos direktorius įsakymai 

 Veiklos 

kl. 

Perso-

nalo 

kl. 

Komandi-

ruočių ir 

atostogų 

kl. 

Iš viso 

 

Veiklos 

kl. 

Perso-

nalo kl. 

Komandi-

ruočių ir 

atostogų 

kl. 

Iš viso 

  2012 179 58 101 338 1434 787 1217 3438 

  2012 -6 -37 +36 -7 -37 +42 -100 -95 

  2011 185 95 65 345 1471 745 1317 3533 

 

Savivaldybės vadovų vardu gautų  ir siunčiamų dokumentų apskaita 

Metai Juridiniai asmenys Fiziniai asmenys  

Gauti  

dokumentai 

Siunčiami 

dokumentai 

Gauti  

dokumentai 

Siunčiami 

dokumentai 

2012 6329 3415 880 740 

2012 -93 +49 +155 +45 

2011 6422 3366 725 695 

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje 2012 m. gruodžio mėn. buvo atlikta anketinė 

gyventojų apklausa, siekiant išsiaiškinti asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybę. 

Tyrimo metu buvo apklausta 120 respondentų, kurie naudojosi skirtingomis viešosiomis 

paslaugomis. Tyrimas parodė, kad didžioji dalis respondentų yra patenkinti gaunamo atsakymo 

trukme (laiku atsakymą gavo net 95 proc. respondentų) bei pasitenkinimą gautu atsakymu 

pažymėjo 88 proc. respondentų. Itin palankiai buvo vertinamas priimamojo klientų aptarnavimo 

operatyvumas (63 proc.) bei priimamojo personalo žinios ir operatyvumas (70 proc.). 

10.6. Tarptautinis bendradarbiavimas 

2012 m. kaip ir 2011 m. su diplomatiniais vizitais Šiauliuose lankėsi 8 valstybių aukščiausio 

rango diplomatai. Atskirai paminėtini - Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorės Anne Elizabeth 

Derse, Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadoriaus Matthias Mülmenstädt, Čekijos 

Respublikos ambasadoriaus Radek Pech, Rusijos Federacijos ambasadoriaus Vladimir 

Chkhikvadze, Baltarusijos ambasadoriaus Vladimir Dražin, Rusijos Federacijos Generalinio 

konsulato Klaipėdoje Generalinio konsulo Vladimir Malygin, Belgijos ambasados (Latvijoje) 

Valonijos ir Briuselio regiono Ekonomikos ir prekybos atstovybės atašė Andre Villers ir Armėnijos 

Respublikos ambasadoriaus Ara Aivazian vizitai Šiauliuose.  

Kaip ir kiekvienais metais vykdėme bendradarbiavimą su užsienio miestais partneriais. 2012 

metais įvairiu lygmeniu siuntėme savo delegacijas arba sulaukėme svečių delegacijų Šiauliuose iš 

tokių miestų kaip: Jelgava (Latvija), Etenas-Leras (Nyderlandai ), Chmelnyckis (Ukraina), 
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Kristianstadas (Švedija), Pernu (Estija), Baranovičiai (Baltarusija), Omaha (JAV), Plauenas 

(Vokietija), Kaliningradas (Rusijos Federacija), Frederisija (Danija).  

Išskirtinas Šiaulių miesto oficialios delegacijos ir verslininkų vizitas  į Baranovičius. Vizito 

metu buvo aptartos galimybės verslo plėtrai tarp dviejų miestų, dalyvavimo tarptautiniuose kultūros 

ir sporto renginiuose. 

Savivaldybės atstovai pernai dalyvavo 9 Baltijos miestų sąjungos organizuotuose 

renginiuose. Jų metu buvo parengta medžiaga apie pagrindinius 2013 metų renginius Baltijos 

miestų sąjungos renginių kalendoriui. Transporto komisijai parengta informacija apie viešąjį 

transportą Šiaulių mieste. 

 

Tarptautinių ryšių veiklos rezultatų 2011 m. palyginimas su 2012 m. 

 

Veikla 2011 m. 2012 m. 

1.Administruota projektų 1 1 

2. Atvykusių užsienio delegacijų skaičius 11 11 

3. Vykstančių į užsienio valstybes delegacijų 

skaičius 

9 5 

4. Dalyvavimas Baltijos miestų sąjungos 

veikloje, komisija/dalyvavusiųjų skaičius 

4/9 9/9 

5. Aukščiausio diplomatinio rango atstovų vizitai 

Šiauliuose 

9 8 

6. Politikai, vykę į užsienio komandiruotes 15 7 

7. Administracijos darbuotojai, vykę į užsienio 

komandiruotes 

21 13 

 

... 


