
2023-2025 metų Strateginio veiklos plano projektas

2023 metų biudžeto projektas



LR Seimo ar Vyriausybės priimtiems sprendimams 
įgyvendinti numatyta

Darbo užmokesčiui padidinti – 4 572 tūkst. Eur, iš jų:

Minimaliai mėnesinei algai padidinti – 632 tūkst. Eur;

Pareiginės algos baziniam dydžiui padidinti – 1 036 tūkst. Eur;

Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti – 215 tūkst. Eur;

Minimaliems koeficientams padidinti – 921 tūkst. Eur;

Pedagoginių darbuotojų, vykdančių neformalųjį vaikų švietimą ir ikimokyklinį

bei priešmokyklinį ugdymą – 1 764 tūkst. Eur. eurų



2023 – 2025 m. Savivaldybės Strateginis veiklos planas, tūkst. Eur
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2022 metų 

patvirtintas 

planas

2022 metų 

patikslintas 

planas

2023 m. 2024 m. 2025 m.

SAVIVALDYBĖS 

BIUDŽETAS
188 830,3 203 466,5 223 152,4 203 461,5 204 944,5

KITOS LĖŠOS 33 107,4 35 529,3 36 668,1 36 660,4 35 191,1

IŠ VISO: 221 937,7 238 995,8 259 820,5 240 121,9 240 135,6



2023 m. Savivaldybės biudžeto pajamų prognozė – 223 152,4 tūkst. 

Eur ir jų struktūra
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2022 - 2023 m. Savivaldybės biudžeto pajamų palyginimas, tūkst. Eur
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Mokesčiai Dotacijos
Kitos

pajamos

Skolintos

lėšos

Metų

pradžios

likutis

Viso

2022 m. 79 091,00 75 575,50 12 373,70 4 160,00 17 630,10 188 830,30

2023 m. 93 316,00 86 504,77 16 021,10 4 626,50 22 684,02 223 152,39
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2023 m. prognozuojamos Savivaldybės biudžeto pajamos iš mokesčių – 93 316,0 

tūkst. Eur
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*Metų bėgyje papildomai gautas 1 884 tūkst. eurų GPM

Mokesčiai 2022 m. 2023 m. Skirtumas

Gyventojų pajamų mokestis 74 524,0* 88 791,0 14 267,0

Turto mokesčiai viso, iš jų: 4 134,0 4 055,0 -79,0

Žemės mokestis 353,0 375,0 22,0

Nekilnojamo turto mokestis 3 722,0 3 600,0 -122,0

Paveldimo ir dovanojamo turto mokestis 59,0 80,0 21,0

Mokesčiai už aplinkos teršimą 165,0 200,0 35,0

Už verslo liudijimus 268,0 270,0 2,0

79 091,0 93 316,0 14 225,0



2023 m. prognozuojamos Savivaldybės biudžeto dotacijos – 86 504,8 tūkst. Eur
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Dotacijos, iš jų 2022 m. 2023 m. Skirtumas

Valstybinėms f-joms atlikti 6 303,6 6 791,3 487,7

Lėšos ugdymo reikmėms 44 325,1 49 909,5 5 584,4

Savivaldybėms perd. įstaigoms išlaikyti 5 501,5 6 495,0 993,5

VIP projektai 500,0 2 275,2 1 775,2

ES lėšos 10 143,3 10 988,8 845,5

Kelių fondas 5 020,1 5 000,0 -20,1

Kita tikslinė dotacija 3 781,9 5 045,0 1 263,1

Viso 75 575,5 86 504,8 10 929,3



2023 m. prognozuojamos Savivaldybės kitos pajamos   43 331,6 tūkst. Eur
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Kitos pajamos, iš jų 2022 m. 2023 m. Skirtumas

Dividendai 244,0 406,5 162,5

Žemės nuomos mokestis 840,0 840,0 0,0

Mokestis už gamtos išteklius 100,0 100,0 0,0

Pajamos už nuomą 385,0 576,4 191,4

Biudžetinių įstaigų pajamos 4 868,7 6 032,7 1 164,0

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos 250,0 300,0 50,0

Kitos pajamos 785,0 600,0 -185,0

Žemės pardavimo pajamos 400,0 900,0 500,0

Kito turto pardavimo pajamos 60,0 330,0 270,0

Vietinės ir valstybės rinkliavos 4 441,0 5 935,5 1 494,5

Ilgalaikė paskola 4 160,0 4 626,5 466,5

Metų pradžios likutis 17 630,1 22 684,0 5 053,9

Viso 34 163,8 43 331,6 9 167,8



2023 m. prognozuojami Savivaldybės biudžeto asignavimai – 223 152,4 tūkst. Eur
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53 085,0

46 622,6

123 444,8

Investiciniai projektai Veiklai Biudžetinėms įstaigoms



2022 - 2023 m. Savivaldybės asignavimų palyginimas
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2022 m. 42 298,8 44 230,0 102 301,5

2023 m. 53 085,0 46 622,6 123 444,8

2022 m. 2023 m.



2023 m. prognozuojami Savivaldybės biudžeto asignavimai pagal lėšų šaltinius
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2022 - 2023 m. Savivaldybės biudžeto asignavimų palyginimas pagal lėšų 

šaltinius
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2022 m. 104 226,10 65 432,20 10 143,30 4 160,00 4 868,70

2023 m. 125 988,42 75 515,97 10 988,80 4 626,50 6 032,70

2022 m. 2023 m.



2023 m. prognozuojami asignavimai pagal programas, įvertinus kitas lėšas
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2023 metų prioritetai

Skaitmeninė plėtra bendrojo ugdymo mokyklose ir švietimo pagalbos
užtikrinimas švietimo įstaigose;

Švietimo inovacijų skatinimas;

Mokyklų sporto aikštynų atnaujinimas;

Asmenų su negalia, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje
atskirtyje esančių asmenų socialinių paslaugų prieinamumo didinimas;

Trūkstamų sveikatos priežiūros specialistų pritraukimas;



2023 metų prioritetai

Paramos teikimas aukštos kvalifikacijos specialistams;

Verslo aplinkos gerinimas, laisvų sklypų, esančių Šiaulių mieste, įveiklinimas,
pramonės teritorijų plėtra;

Miesto inžinerinės, susisiekimo ir rekreacinės infrastruktūros objektų priežiūra,
plėtojimas bei modernizavimas;

Dviračių infrastruktūros plėtra;

Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimas;

Projektų, kurie didina viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumą,
įgyvendinimas.



1 programa



01. Miesto urbanistinės plėtros programa

Programos finansavimo pokytis 2022 - 2023 m., tūkst. Eur
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01. Miesto urbanistinės plėtros programa

01. Miesto urbanistinės plėtros programa 1 073 tūkst. Eur

01.01.01.01 Koreguoti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį

planą

153 tūkst. Eur

2023 metų projektai: 

Rengiamas Bendrojo plano koregavimas teritorijose tarp Trumpiškių, Bačiūnų, Pramonės

g. ir želdynų ploto bei Šiaulių miesto administracinės ribos, Lingailių g., sklypo, kurio

kadastro Nr. 2901/8001:7 ir Bačiūnų g.;

Siekiant ištaisyti faktinius neatitikimus, kolizijas, spragas ir technines klaidas bei

užtikrinti geresnes sąlygas projektų įgyvendinimui rengiamas viso Bendrojo plano

keitimas (2023 m. - 2025 m.).
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01. Miesto urbanistinės plėtros programa

01.01.01.02 Organizuoti detaliųjų ir specialiųjų planų parengimą 70 tūkst. Eur

2023 metais bus pabaigti rengti:

Dainų gyvenamojo rajono detalusis planas;

Prisikėlimo aikštės su prieigomis detaliojo plano keitimas;

Centrinio parko detaliojo plano keitimas.

Siekiant optimaliai išnaudoti Šiaulių miesto teritorijas gyventojų ir verslo poreikiams

tenkinti bus atliekami detalių planų, supaprastinta tvarka parengtų detalių planų keitimai bei

koregavimai šiose teritorijose:

Zoknių gyvenamojo rajono; žemės sklypo Marijampolės g. 22; žemės sklypo J. Žemaičio

g. 3, žemės sklypo Pramonės g. 15, žemės sklypo Architektų g.1;

Metų eigoje pagal poreikį bus rengiami kiti detalieji planai.
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01. Miesto urbanistinės plėtros programa

Tęsiamos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros Lyros pėsčiųjų tako ir

Dainų pėsčiųjų tako vientisumui atkurti.

Įgyvendinant Žemės įstatymą, taip pat siekiant sudaryti sąlygas miesto plėtrai, verslo

plėtotei, naujų gyvenamųjų namų statybai, investicijoms pritraukti ir t. t., yra rengiami

žemėtvarkos planavimo dokumentai, atliekami žemės sklypų kadastriniai matavimai,

tęsiami gatvių sklypų kadastriniai matavimai, bei įregistravimas Nekilnojamojo turto

registre.

01.01.01.03 Įgyvendinti žemės paėmimo visuomenės poreikiams

procedūrą

26 tūkst. Eur

01.01.01.04 Rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus, žemės

sklypų kadastrinius matavimus

45 tūkst. Eur
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01. Miesto urbanistinės plėtros programa

01.01.02.01 Formuoti miesto teigiamą architektūrinį ir vizualųjį

įvaizdį

200,0 tūkst. Eur

Rengiamas paminklo "Tautos laisvė" idėjos techninis projektas ir įgyvendinimas;

Bus atliekamas mozaikos „Šiauliai“, adresu Tilžės g. 198, Šiauliai, tvarkymas;

Prof. Aloyzo Toleikio skulptūros „Dubysa“ restauravimas ir perkėlimas.
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01. Miesto urbanistinės plėtros programa

01.01.02.02 Organizuoti architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar

viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų planavimo ar

projektavimo architektūrinius konkursus

1,0 tūkst. Eur

01.01.02.03 Organizuoti projektinių darbų finansavimą 415,0 tūkst. Eur

Objektų sąrašas (AUPS 75):

Viešojo tualeto Dainų parke įgijimo ir įrengimo darbai;

Lieporių parko vaikų žaidimo aikštelė;

Lieporių parko „Skate parko“ projektas;

Šiaulių miesto savivaldybės pastato stogo dangos (avarinės dalies) keitimas.
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01. Miesto urbanistinės plėtros programa

Objektų sąrašas (SRS 240):

Šaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras Stoties g. 9C;

Šiaulių "Santarvės" gimnazija, Vytauto g. 113;

Šiaulių sporto gimnazijos bendrabutis ir valgykla, Vilniaus g. 297;

Buriavimo elingas Rėkyvoje;

Vaikų lopšelis-darželis “Ežerėlis”, Ežero g. 70;

Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla, Pabalių g. 53.



24

01. Miesto urbanistinės plėtros programa

Pagrindiniai rengiami infrastruktūriniai techniniai projektai (MŪAS):

Gatvių pertvarkymas, siekiant pagal Judumo planą įrengti, atnaujinti pėsčiųjų/dviračių

takus, atnaujinti susidėvėjusias dangas:

Tilžės g. tarp viaduko ir Vytauto g.;

Pramonės g;

Vilniaus g. nuo Radviliškio pusės iki Draugystės per;

Karaliaučiaus g.;

Ežero g.;

kt.

Gatvių pertvarkymas, siekiant pašalinti juodąsias dėmes:

Daukanto g;

Tilžės g ir Donelaičio g. sankryža;

Tilžės g. ir Ragainės g. sankryža;

kt.
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01. Miesto urbanistinės plėtros programa

Iš asfaltavimo programos:

Utenos;

Šaltalankių;

Kretingos;

Pasvalio;

Švendrių;

kt.

Iš naujų gatvių įrengimo programos - Tauro g.;

Dėl techninės būklės rengiami projektiniai pasiūlymai dėl viaduko per Tilžės g. galimų

alternatyvų ir sprendinių.
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01. Miesto urbanistinės plėtros programa

01.01.03.01 Organizuoti kultūros paveldo tvarkybą 130,0 tūkst. Eur

Kitos paskirties inžinerinių statinių (atraminių sienelių) žemės sklype (kad. Nr.

2901/0015:143) Šiaulių mieste tvarkomieji statybos darbai (griovimas);

13 informacinių stovų/stendų suprojektavimas, jų pagaminimas ir sumontavimas prie

Šiaulių m. memorialinių kultūros paveldo objektų – neveikiančių kapinių;

Kapavietės Aviacijos g., Šiauliuose sutvarkymo darbai.

01.01.03.02 Plėtoti kultūros paveldo apskaitą 10,0 tūkst. Eur
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01. Miesto urbanistinės plėtros programa

01.01.04.01 Organizuoti miesto erdvinių duomenų bazės techninę

priežiūrą, programinės įrangos atnaujinimą

13,0 tūkst. Eur

01.01.04.02 Organizuoti Šiaulių miesto savivaldybės geodezijos ir

kartografijos darbus

10,0 tūkst. Eur



2 programa



Programos finansavimo pokytis 2022 - 2023 m., tūkst. Eur
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02. Kultūros plėtros programa

507,6

3 025,2

5 043,7

624,3

456,8

3 800,7

5 642,9

771,5

Stiprinti miesto įvaizdį plėtojant turizmo sektorių,

Modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą

Užtikrinti kultūros įstaigų ir Turizmo informacijos centro veiklą

Užtikrinti miesto kultūrinio gyvenimo gyvybingumą, ugdyti ir

skatinti miesto gyventojų ir jaunimo pilietinį aktyvumą bei tautinį

sąmoningumą

02 Kultūros plėtros programos finansavimas (tūkst. Eur) 

2023 m. 2022 m.
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02. Kultūros plėtros programa

2023 metų kultūros projektų finansavimo konkurso prioritetai:

Šiaulių miesto istorinio ir kultūrinio identiteto aktualizavimas;

Profesionaliojo meno ir kultūros prieinamumo visuomenei didinimas.

02.01.01. Užtikrinti miesto kultūrinio gyvenimo gyvybingumą, ugdyti ir

skatinti miesto gyventojų ir jaunimo pilietinį aktyvumą bei

tautinį sąmoningumą

771,5 tūkst. Eur

02.01.01.01 Skatinti Šiaulių miesto kultūros ir meno įvairovę,

sklaidą, prieinamumą

60,0 tūkst. Eur
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02. Kultūros plėtros programa

02.01.01.02 Skatinti meno kūrėjus 26,2 tūkst. Eur

Kultūros ir meno 4 premijos po 3,5 tūkst. Eur, iš viso - 14 tūkst. Eur;

Jaunojo menininko 4 stipendijos po 1,8 tūkst. eurų, iš viso - 7,2 tūkst. Eur;

Premija (1) už geriausią kultūrinės edukacijos projektą - 2 tūkst. Eur;

Premijos (2) Valstybinio Šiaulių dramos teatro kūrybiniams darbuotojams po 1,5 tūkst.

Eur, iš viso - 3 tūkst. Eur.
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02. Kultūros plėtros programa

02.01.01.10 Užtikrinti reprezentacinių Šiaulių miesto festivalių tęstinumą,

jų ilgalaikiškumą, dalinį finansavimą, skatinti naujų idėjų,

raiškos formų atsiradimą ir raidą

379,5 tūkst. Eur

Tarptautinis (XL) festivalis „Resurrexit“ (org. k. į. Šiaulių valstybinis kamerinis choras

„Polifonija“);

Tarptautinis bigbendų festivalis „Big Band Festival Šiauliai“ (org. Šiaulių miesto koncertinė

įstaiga „Saulė“);

Tarptautinis (XXX) Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis (org. Šiaulių „Aušros“ muziejus);

Tarptautinis folkloro konkursas-festivalis „Saulės žiedas“ (org. asociacija „Baltų centras“);

Festivalis „Šiaulių Monmartro Respublika“ (org. Šiaulių m. kultūros centras „Laiptų galerija“);

Festivalis „Šiaulių kultūros naktys“ (org. asociacija „Remigijaus akcija“);

Šiuolaikinio meno ir mados festivalis „Virus“ (org. Šiaulių dailės galerija).
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02. Kultūros plėtros programa

02.01.01.11 Koordinuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų

paminėjimą, svarbių renginių, plenerų organizavimą,

puoselėti tautines tradicijas

305,8 tūkst. Eur

Valstybinių ir kalendorinių švenčių, atmintinų dienų paminėjimo renginiams – 244,8

tūkst. Eur;

Tolygios kultūrinės raidos programos įgyvendinimui ir kultūros priemonių, gavusių

dalinį finansavimą iš Lietuvos kultūros tarybos, Lietuvos Respublikos kultūros

ministerijos konkursinių programų kofinansavimui, paslaugų įsigijimui – 61,0 tūkst. Eur.
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02. Kultūros plėtros programa

02.01.04 Užtikrinti kultūros paslaugų sklaidą ir

prieinamumą gyventojams

9 443,6 tūkst. Eur

02.01.04.01 Užtikrinti kultūros įstaigų veiklą 5 642,9 tūkst. Eur

Kultūros įstaigų ir TIC veiklai užtikrinti:

5 141,6 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšos (SB), iš jų:

Kultūros įstaigų ir TIC veiklai (priemonėms ir projektams vykdyti) – 106,7 tūkst. Eur;

215,0 tūkst. Eur (SB) ir 215,0 tūkst. Eur (VB) kultūros įstaigų kultūros ir meno

darbuotojų darbo užmokesčiui didinti, kuris padidės vidutiniškai 130 Eur „į rankas“;

Savivaldybės viešajai bibliotekai skirta VB dotacija 38,4 tūkst. Eur knygoms ir kitiems

dokumentams įsigyti;

Planuojama gauti 146,5 tūkst. Eur pajamų už teikiamas (PL) atlygintinas paslaugas;

354,8 tūkst. Eur planuojama gauti iš kitų šaltinių (VB, ES, KT (parama, labdara).
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02. Kultūros plėtros programa

02.01.04.08 Aktualizuoti Šiaulių kultūros centrą (Aušros al. 31) 35,5 tūkst. Eur

02.01.04.09 Atnaujinti (modernizuoti) Šiaulių m. koncertinę įstaigą „Saulė“ (Tilžės

g. 140), rekonstruoti pastatą ir pastatyti priestatą

1 667,9 tūkst. Eur

02.01.01.10 Atlikti Šiaulių m. kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato (P.

Bugailiškio namas, Žemaitės g. 83) tvarkomuosius statybos darbus

1 122,5 tūkst. Eur

02.01.04.11 Atnaujinti (modernizuoti) Šiaulių dailės galerijos pastatą (Vilniaus g.

245)

146,5 tūkst. Eur

02.01.01.12 Atlikti Šiaulių kultūros centro Rėkyvos kultūros namų fasado ir vidaus

patalpų remontą

808,1 tūkst. Eur

02.01.01.15 Atnaujinti Šiaulių m. viešosios bibliotekos patalpas (Bibliografijos-

informacijos sk. Aido g. 27 ir „Šaltinėlio“ filialo Trakų g. 20A)

20,2 tūkst. Eur
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02. Kultūros plėtros programa

02.02.02. Vystyti Šiaulių miesto turizmo sektorių 445,3 tūkst. Eur

02.02.02.01 Įgyvendinti projektą „Savivaldybes jungiančios turizmo

informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“

71,9 tūkst. Eur

02.02.02.02 Įgyvendinti projektą „Baltų kultūros pažinimo skatinimas ir

žinomumo apie tarptautinį kultūros kelią „Baltų kelias“

didinimas“

46,0 tūkst. Eur

02.02.02.03 Įgyvendinti projektą „Saulės kelias“ 170,6 tūkst. Eur

02.02.02.04 Įgyvendinti miesto įvaizdžio rinkodaros strategijos gairių

priemonių planą (tarpdisciplininiai renginiai apie miestą;

dalyvavimas tarptautinėse verslo parodose ir mugėse;

rinkodaros priemonių kūrimas ir kt.)

156,8 tūkst. Eur
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02. Kultūros plėtros programa

02.02.04. Vykdyti nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidą ir

atgaivinimą

11,5 tūkst. Eur

02.02.04.02 Organizuoti Europos paveldo dienų renginius (pagal Kultūros

paveldo departamento paskelbtą einamųjų metų temą

organizuojami įvairaus pobūdžio nemokami renginiai

visuomenei, aktualizuojant įvairias kultūros paveldo sritis).

1,5 tūkst. Eur

02.02.04.03 Didinti religinio turizmo prieinamumą (įgyvendinat ir vykdant

bendradarbiavimo sutartį plėtoti ir įgyvendinanti veiklas,

skleidžiant religinio turizmo ir piligrimystės idėjas, religinio

turizmo maršruto kūrimui bei turistinių srautų didinimui 4

savivaldybėse - Raseinių, Kelmės, Šiaulių rajonuose ir Šiaulių

mieste).

10,0 tūkst. Eur



3 programa



Programos finansavimo pokytis 2022 - 2023 m., tūkst. Eur

26,4 %

03. Aplinkos apsaugos programa
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03. Aplinkos apsaugos programa

8 203,6

5 700,2

457,9

1 293,5

11,0

740,9

6 488,1

4 826,3

321,4

1 088,3

13,0

239,1

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Iš viso 03 programos finansavimas

03.01.01 Plėtoti ir tobulinti miesto komunalinių atliekų

tvarkymo sistemą

03.01.02. Įgyvendinti želdynų ir želdinių apsaugos bei

tvarkymo priemones

03.01.03.  Įgyvendinti aplinkos monitoringo, prevencines,

aplinkos kokybės gerinimo priemones

03.01.07. Vykdyti visuomenės švietimo ir mokymo

aplinkosaugos klausimais priemones

03.01.09. Skatinti atsinaujinančių išteklių Šiaulių mieste

naudojimą

03 programos finansavimas 2022 - 2023 m. (tūkst. Eur)

2022 2023
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03. Aplinkos apsaugos programa

03. Aplinkos apsaugos programa 8 203,6 tūkst. Eur 

03.01.01.01 Įgyvendinti komunalinių atliekų tvarkymą 5 013,9 tūkst. Eur 

03.01.03.10 Investicinis projektas ,,Tvarkyti užterštas (nafta) teritorijas Šiaulių

mieste“

853,1 tūkst. Eur 

03.01.09.02 Įsigyti iš saulės parkų nutolusios saulės elektrinės dalį 716,9 tūkst. Eur 

03.01.01.03 Įgyvendinti projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo

infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“

565,4 tūkst. Eur 

03.01.01.04 Įgyvendinti projektą "Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto/virtuvės

atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione"

101,0 tūkst. Eur 

03.01.02.03 Vykdyti želdinių priežiūrą (tręšimas, genėjimas ir kt.) ir sodinti

naujus želdinius

407,9 tūkst. Eur 
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03. Aplinkos apsaugos programa

03.01.03.04 Vykdyti lietaus nuotekų sistemos griovių tvarkymą ir

inventorizaciją

170,0 tūkst. Eur 

03.01.02.01 Parengti ir įgyvendinti želdynų pertvarkymo projektus,

inventorizuoti miesto želdynus

50,0 tūkst. Eur 

03.01.07.02 Remti nevyriausybinių organizacijų aplinkosauginio švietimo

projektų įgyvendinimą

8,0 tūkst. Eur 

03.01.03.08 Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos finansavimas 177,4 tūkst. Eur 
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03. Aplinkos apsaugos programa

03.01.01.02 Kompensuoti fiziniams asmenims asbesto turinčių gaminių

atliekų šalinimą

19,9 tūkst. Eur 

03.01.09.01 Parengti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą Šiaulių

mieste planą

24,0 tūkst. Eur 

03.01.03.09 Įgyvendinti aplinkos oro kokybės valdymo programos

priemones, vykdyti aplinkos kokybės stebėseną

73,0 tūkst. Eur 

03.01.03.13 / 

03.01.03.11

Kitos priemonės (šunų išvedžiojimo aikštelių priežiūra;

pavojingų radinių likvidavimas ir kt.)

20,0 tūkst. Eur
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03. Aplinkos apsaugos programa

03.01.01.01. Įgyvendinti komunalinių atliekų tvarkymą 5 013,9 tūkst. Eur

Vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą administravimas – 330,0 tūkst. Eur;

Komunalinių atliekų surinkimas - 1 500,0 tūkst. Eur;

Komunalinių atliekų tvarkymas (šalinimas ir apdorojimas) - 3 183,9 tūkst. Eur.

Už atliekų tvarkymą apmokama VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui iš vietinės

rinkliavos už komunalines atliekas, renkamos iš fizinių ir juridinių Šiaulių miesto gyventojų

ir asmenų.
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03. Aplinkos apsaugos programa

Per 2023-2025 m. planuojama, kad bus įrengtos 204 vnt. pusiau požeminių konteinerių

aikštelės ir 2 vnt. didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelė (DGSA) su pakartotiniam

panaudojimui tinkamų atliekų surinkimu (Jurgeliškių k. esama ir nauja prie Dariaus ir

Girėno g.).

03.01.01.03 Įgyvendinti projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo

surinkimo infrastruktūros plėtra Šaulių regione“

565,4 tūkst. Eur
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03. Aplinkos apsaugos programa

Programa vykdoma pagal Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo (AAP) specialiosios

programos įstatymą, pagal kurį iš juridinių ir fizinių asmenų sumokėtų mokesčių už teršalų

išmetimą į aplinką ir už valstybinius gamtos išteklius finansuojamos programos priemonės.

AAP priemonių sąrašas:

Kompensuoti fiziniams asmenims asbesto turinčių gaminių atliekų šalinimą – 5,0 tūkst.

Eur;

Vykdyti želdinių priežiūrą (tręšimą, genėjimą, kaštonų lapų tvarkymą) ir sodinti naujus

želdinius (apjungtos 2 priemonės) - 42,0 tūkst. Eur;

Parengti ir įgyvendinti želdynų pertvarkymo projektus, inventorizuoti miesto želdynus –

50,0 tūkst. Eur.

Vykdyti aplinkos apsaugos rėmimo programą 320,0  tūkst. Eur
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03. Aplinkos apsaugos programa

Organizuoti aplinkosauginius renginius ir vykdyti visuomenės švietimą ir informavimą –

3,0 tūkst. Eur;

Vykdyti lietaus nuotekų sistemos griovių tvarkymą – 144,0 tūkst. Eur;

Gerinti aplinkos oro kokybę (surinkti pavasarines sąšlavas nuo gatvių) ir vykdyti

požeminio vandens ir dirvožemio užterštumo būklės stebėseną (apjungtos 2 priemonės) –

63,0 tūkst. Eur;

Remti nevyriausybinių organizacijų projektų įgyvendinimą – 8,0 tūkst. Eur;

Likviduoti pavojingus radinius ir ekologinių avarijų padarinius – 5,0 tūkst. Eur.



4 programa



Programos finansavimo pokytis 2022 - 2023 m., tūkst. Eur

27,9 %

04. Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, 

modernizavimo ir plėtros programa
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04. Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, 

modernizavimo ir plėtros programa

8 255,7

2 737,1

8 207,0

2 064,8

968,3

8 506,2

5 275,0

13 766,9

2 160,9

1 135,6
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04.01.01 Vykdyti miesto infrastruktūros objektų priežiūrą, einamąjį

remontą (aplinkos priežiūra, apšvietimas)

04.01.04 Sutvarkyti viešąsias erdves

04.02.01 Tobulinti miesto vidaus susisiekimo sistemą (gatvių

rekonstrukcija)

04.02.02 Įrengti (žvyruotas) gatves individualių namų kvartaluose,

asfaltuoti žvyruotas / infrastrukt. programos vykdymas

04.01.02 Šiaulių miesto kapinių infrastruktūros plėtra (Daušiškės,

kolumbariumas)

04 programos finansavimas 2022 - 2023 m. (tūkst. Eur)
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04. Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, 

modernizavimo ir plėtros programa

04. Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir

plėtros programa

22 232,9 tūkst. Eur

04.01.01. Vykdyti miesto infrastruktūros objektų priežiūrą, einamąjį

remontą (aplinkos priežiūra, apšvietimas)

8 255,7 tūkst. Eur

04.01.04. Sutvarkyti viešąsias erdves 2 737,1 tūkst. Eur

04.02.01. Tobulinti miesto vidaus susisiekimo sistemą (gatvių

rekonstrukcija)

8 207,0 tūkst. Eur

04.02.02. Vykdyti savivaldybės infrastruktūros plėtrą 2 064,8 tūkst. Eur

04.01.02. Vykdyti Šiaulių miesto kapinių infrastruktūros plėtrą (Daušiškės,

kolumbariumas)

968,3 tūkst. Eur
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04. Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, 

modernizavimo ir plėtros programa

Medelyno seniūnijai – 9,7 tūkst. Eur;

Rėkyvos seniūnijai – 9,7 tūkst. Eur;

Miesto gatvių, šaligatvių ir sanitarinis valymui – 1 920,8 tūkst. Eur;

Miesto apšvietimo išlaidoms (priežiūra ir elektra) – 3 270,0 tūkst. Eur;

Žaliųjų plotų tvarkymui - 340,0 tūkst. Eur;

Parkomatams - 500,0 tūkst. Eur;

Žvyruotų gatvių greideriavimo, priežiūros išlaidoms – 140,0 tūkst. Eur;

Kelio dangos ženklinimo išlaidoms – 100,0 tūkst. Eur;

Kelio ženklų, atitvarų, signalinių stulpelių, saugumo kalnelių įrengimui – 45,0 tūkst. Eur;

Kryptinio apšvietimo įrengimui – 80,0 tūkst. Eur.

04.01.01. Vykdyti miesto infrastruktūros objektų priežiūrą, einamąjį remontą

(aplinkos priežiūra, apšvietimas)

8 255,7 tūkst. Eur
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04. Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, 

modernizavimo ir plėtros programa

Daugiabučių kiemų dangos remontui – 300,0 tūkst. Eur;

Duobių tvarkymui gatvėse ir takuose – 600,0 tūkst. Eur;

Rinkliavos dėl mokamų automobilių stovėjimo administravimui – 160,0 tūkst. Eur;

Vaikų žaidimų aikštelių priežiūrai 105,0 tūkst. Eur;

Benamių gyvūnų gaudymui, maitinimui – 63,3 tūkst. Eur;

Medžių tvarkymui, gėlynų priežiūrai - 240,4 tūkst. Eur;

Švenčių, renginių aptarnavimui – 70,0 tūkst. Eur;

Žmonių kūnų pervežimo, palaikymo, laidojimo išlaidoms – 25,0 tūkst. Eur;

Apmokėjimui už paviršines nuotekas – 97,0 tūkst. Eur;

Autobusų stoginių priežiūrai, suoliukų atnaujinimo ir kt. darbai – 174,8 tūkst. Eur.
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04.01.04. Sutvarkyti viešąsias erdves 2 737,1 tūkst. Eur

Baigti tvarkyti projektų dokumentaciją ir finansinius srautus:

Vilniaus bulvaro rekonstrukcijai – 313,2  tūkst. Eur;

Draugystės prospekto rekonstrukcijai  – 1 075,3 tūkst. Eur; 

Centrinio ir Didždvario parkų rekonstrukcijai – 955,6 tūkst. Eur; 

Aušros alėjos rekonstrukcijai – 12,1 tūkst. Eur;

P. Višinskio g. rekonstrukcijai – 5,8 tūkst. Eur;

Talkšos ežero pakrantės plėtrai – 74,6 tūkst. Eur;

Vaizdo stebėjimo kamerų sistemos plėtrai – 300,5 tūkst. Eur.

04. Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, 

modernizavimo ir plėtros programa
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04.02.01. Tobulinti miesto vidaus susisiekimo sistemą (gatvių

rekonstrukcija)

8 207,0 tūkst. Eur

Gatvių rekonstrukcija, šaligatvių remontas, įrengimas – 6 023,9 tūkst. Eur, iš jų:

Aerouosto g. nuo Dubijos iki Lakūnų g. rekonstrukcijai; Pramonės - Serbentų sankryžos

rekonstrukcijai; Aukštabalio g. nuo Tilžės g iki Baltų g remontui ir įrengimui (pradžia 2023 m.,

pabaiga 2024 m.), takų prie švietimo įstaigų remontui; kainų indeksavimui;

Viešojo susisiekimo infrastruktūrai, siekiant pagerinti sąlygas verslo plėtrai – 971,7 tūkst. Eur;

Darnaus judumo projektams – 132,8 tūkst. Eur;

Pakruojo g. rekonstrukcija – 383,7 tūkst. Eur;

Apmokėti už keleivių vežimo miesto reguliaraus susisiekimo maršrutais viešosios paslaugos

teikimą UAB Busturas – 694,8 tūkst. Eur.

04. Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, 

modernizavimo ir plėtros programa
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04.02.02. Vykdyti Savivaldybės infrastruktūros plėtrą 2 064,8 tūkst. Eur

Įrengti (žvyruotas) gatves individualių namų kvartaluose, asfaltuoti žvyruotas - 1 650,0 tūkst.

Eur; Planuojamos asfaltuoti gatvės pagal patvirtintą gatvių asfaltavimo eilę:

Karklų g. – 1 132 m (pradėta 2022 m., tęsiama);

Skroblų g. – 1 479 m (pradėta 2022 m., tęsiama);

Dainavos gatvės ir Dainavos takas – 245 m;

Utenos g. – 365 m;

Šaltalankių g. – 351 m;

Pasvalio g. - 365 m;

Kretingos g. - 130 m;

Įgyvendinti Savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programą – 414,8 tūkst. Eur (dalis

lėšų iš šios programos bus naudojama gatvių asfaltavimui, kita dalis kaupiama būsimiems

atsiskaitymams pagal infrastruktūrines sutartis).

04. Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, 

modernizavimo ir plėtros programa
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04.01.02 Vykdyti Šiaulių miesto kapinių infrastruktūros plėtrą

(Daušiškės, kolumbariumas)

968,3 tūkst. Eur

Tęsiamas Daušiškių kapinių statybos ir infrastruktūros įrengimas – 435,2 tūkst. Eur;

Kolumbariumo kapinėse statyba ir priežiūra – 200,1 tūkst. Eur;

Kapinių administravimo, priežiūros išlaidos – 200,0 tūkst. Eur;

Kapinių teritorijoje esančios infrastruktūros tvarkymui – 133,0 tūkst. Eur (kapinių takų,

keliukų tvarkymui, kapinių skaitmeninės sistemos įdiegimui).

04. Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, 

modernizavimo ir plėtros programa



5 programa



Programos finansavimo pokytis 2022 - 2023 m., tūkst. Eur
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05. Miesto ekonominės plėtros programa
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05.01.02.01 Skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus 48,7 tūkst. Eur

Finansinės paramos priemonės:

Parama jaunimo verslo projektų konkurso nugalėtojams;

Parama vyresnių nei 45 m. asmenų verslo projektų konkurso nugalėtojams;

Įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų daliniam dengimui;

Parama kitiems smulkiojo verslo subjektams;

Infrastruktūros pritaikymo asmenims su judėjimo negalia dalinis išlaidų kompensavimas;

Inovatyvių verslo projektų konkursas.

05. Miesto ekonominės plėtros programa
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05.01.02.02 Įgyvendinti verslo subjektų mokymo programas 22,2 tūkst. Eur

05.01.02.03 Įgyvendinti jaunimo verslumo skatinimo programą 44,5 tūkst. Eur

Surengtų mokymų ir verslo sklaidos renginių – 26 vnt.;

Suteiktų konsultacijų – 280 val.

05. Miesto ekonominės plėtros programa

05.01.05.01 Parengti (atnaujinti) investicijų projektus 114 tūkst. Eur

05.01.05.02

Vystyti Šiaulių pramoninio parko (ŠPP) ir Šiaulių

laisvosios ekonominės zonos (Šiaulių LEZ)

infrastruktūrą

4 567 tūkst. Eur
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05.01.05.03 Vystyti Šiaulių Oro uosto veiklą 413,8 tūkst. Eur

05.01.05.04 Įrengti ekonominės veiklos centro infrastruktūrą 90,0 tūkst. Eur

Specialiųjų aviacijos saugumo užtikrinimo įsipareigojimų vykdymas;

Technikos įsigijimas: reaktyvinio kuro užpylimo/išsiurbimo automobilis;

Atlikti Šiaulių oro uoste angaro griovimo darbai;

Parengtas Šiaulių oro uosto terminalo techninis projektas.

05. Miesto ekonominės plėtros programa
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05.01.05.05 Viešinti investicinę aplinką 49,1 tūkst. Eur

05.01.05.06 Pritraukti aukštos kvalifikacijos specialistus į Šiaulių miestą 73,5 tūkst. Eur

Verslo skatinimo renginių organizavimas;

Dalyvavimas parodose;

Straipsnių Lietuvos ir užsienio spaudoje publikavimas;

Reklaminės kampanijos „Šiauliai – karjeros miestas“ įgyvendinimas;

Edukacinių, rinkodaros priemonių kūrimas;

Šiaulių miesto gyventojų, verslininkų, asocijuotų verslo struktūrų, turistų ir kt. apklausos

atlikimas;

Miesto istorijų, interviu ciklų rengimas;

Aukštos kvalifikacijos specialistų pritraukimas.

05. Miesto ekonominės plėtros programa



6 programa



Programos finansavimo pokytis 2022 - 2023 m., tūkst. Eur

21,4 %

06. Turto valdymo ir privatizavimo programa
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06. Turto valdymo ir privatizavimo programa

06. Turto valdymo ir privatizavimo programa 1 624,5 tūkst. Eur

06.01.01.01
Apmokėti pastatų, patalpų ir inžinerinių statinių vertinimo,

kadastrinių matavimų atlikimo, teisinės registracijos išlaidas.
35,0 tūkst. Eur

06.01.01.03 Padengti Privatizavimo programos vykdymo išlaidas 20,0 tūkst. Eur

06.01.01.06 Apmokėti turto, kuris neturi savininko (ar savininkas

nežinomas) laikinosios priežiūros ir laikinųjų apsaugos

priemonių įrengimo arba griovimo išlaidas

30,0 tūkst. Eur

06.01.02.03 Apmokėti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų,

patalpų ir inžinerinių statinių draudimo, apsaugos, remonto,

komunalines ir kitas išlaidas

242,2 tūkst. Eur
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06. Turto valdymo ir privatizavimo programa

06.01.02.15
Organizuoti finansinių įsipareigojimų Aukštabalio

multifunkcinio komplekso operatoriui vykdymą
150,0 tūkst. Eur

06.01.02.17
Kompensuoti daugiabučių namų savininkų bendrijų

steigimo išlaidas
2,0 tūkst. Eur
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06. Turto valdymo ir privatizavimo programa

Socialinis būstas

341 (41%)

Savivaldybės būstas, 

nuomojamas ne 

socialinio būsto nuomos 

pagrindu

312 (38%)

Savivaldybės būstas 

bendrabučio tipo 

pastate

168 (20%)

Tarbybinis būstas

1 (0%) Būstas, perduotas 

panaudos pagrindais

11 (1%)

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDAS
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06. Turto valdymo ir privatizavimo programa

06.01.02.12
Apmokėti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio

nekilnojamojo turto renovacijos išlaidas
27,5 tūkst. Eur

06.01.02.14
Užtikrinti skolų išieškojimą ir skolininkų iškeldinimą iš

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų
1,5 tūkst. Eur

06.01.02.16 Apmokėti savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų

eksploatavimo, administravimo, kaupimo, nuomos mokesčio

surinkimo, komunalinių mokesčių, remonto išlaidas

430,0 tūkst. Eur

06.01.03.05 Didinti savivaldybės būsto fondą
*Lėšos, gautos pardavus savivaldybės būstus, pervedamos į savivaldybės

biudžetą ir naudojamos socialinio būsto fondo plėtrai.

155,2 tūkst. Eur
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06. Turto valdymo ir privatizavimo programa

06.01.03.06
Įgyvendinti projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių

miesto savivaldybėje“
462,2 tūkst. Eur

2023 metais planuojama:

įsigyti 5 būstus;

4 būstus pritaikyti negalią turintiems asmenims.
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06. Turto valdymo ir privatizavimo programa

06.01.03.07
Kompensuoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos

mokesčių dalį
58,9 tūkst. Eur

Esminės sąlygos gauti paramą:

būsto nuomos sutarties laikotarpis ne trumpesnis nei 1 metai;

būsto nuomos sutartis privalo būti įregistruota VĮ Registrų centre.
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06. Turto valdymo ir privatizavimo programa

06.01.03.09
Kompensuoti jaunoms šeimoms dalį išlaidų įsigyjant pirmą

būstą
10,0 tūkst. Eur

Savivaldybės finansinė parama pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms – 500 Eur;

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 4 d. sprendimas Nr. T-60 „Dėl Šiaulių

miesto savivaldybės finansinės paramos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms

skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Parama taikoma jaunoms šeimoms, kurios įsigijo pirmąjį būstą Šiaulių mieste,

pasinaudojant valstybės iš dalies kompensuojamu būsto kreditu, teikiamu pagal Lietuvos

Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą.



II dalis
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Programos finansavimo pokytis 2022 - 2023 m., tūkst. Eur

10,7 %

07. Sporto plėtros programa

10 367,3

11 474,3

9 600,0
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1 136,4

6 881,1

2 349,8

1 467,0

7 980,8

2 026,5

0,0

1 000,0

2 000,0

3 000,0

4 000,0
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6 000,0

7 000,0

8 000,0

9 000,0

Programų finansavimas Sporto  centrų veiklos užtikrinimas Investicijos

2022 – 2023 metų sporto plėtros programos palyginimas (tūkst. Eur)

2022 metai 2023 metai

07. Sporto plėtros programa
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Programos pavadinimas

Kodas 

strateginia

me plane

2022 m. 

finansavimas, 

tūkst. Eur

2023 m. 

finansavimas, 

tūkst. Eur

Vykdyti miesto, apskrities, šalies ir tarptautinius sporto

renginius bei pasirengti ir dalyvauti šalies ir

tarptautinėms varžyboms (Baltijos, Europos ir pasaulio

čempionato varžyboms, kompleksiniams renginiams)

07.01.01.02 115,8 133,0

Pasirengti ir dalyvauti Lietuvos čempionato ir sporto

šakų federacijų taurės, Baltijos lygos ir taurės laimėtojų,

Europos taurės ir kitose oficialiose varžybose (žaidimų

komandų jaunimo ir suaugusiųjų amžiaus grupė)

07.01.01.06 249,9 299,9

Įgyvendinti Šiaulių miesto reprezentacinių renginių

programą

07.01.01.08 648,7 826,7

Skatinti sportininkus ir trenerius laimėjusius aukštas

vietas tarptautinės varžybose

07.01.01.09 69,6 53,0

07. Sporto plėtros programa
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07. Sporto plėtros programa

Programos pavadinimas

Kodas 

strateginiame 

plane

2022 m. 

finansavimas, 

tūkst. Eur

2023 m. 

finansavimas, 

tūkst. Eur

Plėtoti sportininkų rengimo centrų veiklą 07.01.01.10 1 830,0 2 053,8

Plėtoti sporto įstaigų veiklą 07.01.01.11 5 051,1 5 927,0

Kompensuoti tėvų atlyginimą už teikiamas sportinio

rengimo paslaugas sporto įstaigose ir sportininkų

rengimo centruose

07.01.01.12 - 26,0

Sudaryti sąlygas didinti fizinio aktyvumo renginių bei

veiklų prieinamumą ir aprėptį

07.01.07.01 24,0 60,0

Mokyti vaikus plaukti ir saugiai elgtis vandenyje bei

prie vandens

07.01.07.02 28,4 68,4
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Programos pavadinimas

Kodas 

strateginiame 

plane

2023 m. 

finansavimas, 

tūkst. Eur

Pastatyti sporto kompleksą (futbolo ir regbio maniežą) Dainų parke 07.01.06.01 1 860,2

Suprojektuoti ir pastatyti buriavimo elingą prie Rėkyvos ežero 07.01.06.03 30,0

Suremontuoti Šiaulių m. stadioną ir pastatų patalpas (S. Daukanto g.

23)

07.01.06.06 76,3

Futbolo aikščių rekonstrukcija (Kviečių g. 7A ir Kviečių g. 9) 07.01.06.08 60,0

07. Sporto plėtros programa
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07 01 01 08 Įgyvendinti Šiaulių miesto reprezentacinių renginių programą 826,7 tūkst. Eur

07. Sporto plėtros programa

2023 metų reprezentaciniai sporto renginiai:

Tarptautinės žirgų konkūrų varžybos – Pasaulio taurės etapas (Šiaulių sporto klubas 

„Miražas“);

Lietuvos krepšinio lyga ir Karaliaus Mindaugo taurė (Krepšinio klubas „Šiauliai“);

UEFA moterų čempionų lyga ir moterų futbolo Baltijos lyga (Futbolo klubas „Gintra“);

Europos motokroso čempionato etapas (Motoklubas „Šiauliai“);

Tarptautinės sportinių šokių varžybos „Sun City Cup“ (Šiaulių sportinių šokių klubas 

„Šypsena“);

Europos regbio  čempionatai (Lietuvos regbio federacija);

Šiaulių dviračių diena (Sporto centras „Dubysa“);

Daviso taurės mačas ir Tarptautinės teniso federacijos antros kategorijos  jaunių (iki 18) 

metų turnyras(Lietuvos teniso sąjunga).



8 programa



Programos finansavimo pokytis 2022 - 2023 m., tūkst. Eur

16,9 %

08. Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo 

programa 
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111 419,8

85 000,0

90 000,0

95 000,0

100 000,0

105 000,0

110 000,0

115 000,0
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08. Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo 

programa 

2023 metų Švietimo programos finansavimo šaltiniai

35%

52%

1%
4%

8%

Savivaldybės biudžeto lėšos –

39154 tūkst. Eur

Valstybės biudžeto lėšos –

58167,1 tūkst. Eur

Europos Sąjungos lėšos – 605,3 

tūkst. Eur

Pajamos už paslaugas – 4755,2 

tūkst. Eur

Kitų šaltinių, skolintos, 2022 m. 

likučio lėšos – 8738,2 tūkst. Eur

111,4 

mln. Eur



08. Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo 

programa 

2023 m. Švietimo programos lėšų struktūra

84,7%

15,3 %

Įstaigų lėšos – 94377,5 tūkst. Eur

Priemonės ir projektai – 17042,3 

tūkst. Eur



08. Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo 

programa 

Švietimo paslaugų teikėjai (113):

31 – ikimokyklinio ugdymo įstaigos (iš jų 6 – nevalstybinės)

4 – pradinės mokyklos (iš jų 2 – nevalstybinės)

10 – gimnazijų

18 – progimnazijų ir pagrindinių mokyklų

2 – švietimo pagalbos įstaigos

8 – neformaliojo vaikų švietimo mokyklos

40 – neformaliojo vaikų švietimo teikėjas (laisvieji mokytojai, įvairios įstaigos ir

organizacijos)



08. Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo 

programa 

23 593,1

1 626,4

34 408,0

17 462,2

5 305,0

1 382,3
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27 180,0
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Ikimokyklinio ugdymo įstaigos

Pradinės mokyklos

Progimnazijos ir pagrindinės mokyklos

Gimnazijos

NVŠ mokyklos

Nevalstybinės (viešosios) įstaigos

Švietimo pagalbos įstaigos

Švietimo įstaigų asignavimai 2022– 2023 m. (tūkst. Eur)

2023 m. 2022 m.



08. Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo 

programa 

Tradicinių miesto švietimo bendruomenės renginių (olimpiados, konkursai, šventės)

organizavimas;

Apdovanojimai „Šiaulių miesto metų mokytojas“;

Mokinių, išlaikiusių brandos egzaminus aukščiausiu balu (100 balų) apdovanojimai;

Švietimo lyderystės programos;

„Šiauliečio pirmoko krepšelis“.

08.01.01.01 Atstovauti miestui, pristatyti švietimo veiklą,

organizuoti renginius

207,3 tūkst. Eur (SB)



08. Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo 

programa 

08.01.01.02 Užtikrinti skaitmeninę plėtrą bendrojo ugdymo

mokyklose

192,3 tūkst. Eur 

08.01.01.03 Užtikrinti švietimo elektroninės apskaitos ir

registracijos sistemų funkcionavimą

71,0 tūkst. Eur

Skaitmeninė plėtra ir skaitmeninių ugdymo(si) aplinkų naudojimas;

Elektroninio mokinio pažymėjimo sistema;

Švietimo elektroninės apskaitos ir registracijos sistemų funkcionavimo užtikrinimas.



08. Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo 

programa 

STEAM ir STEAM JUNIOR, „STEAM DARŽELIS “, STEAM+, INOSTART programų

įgyvendinimas, STEAM renginių organizavimas;

Ankstyvojo profesinio informavimo programos „OPA“ įgyvendinimas;

Erdvės pritaikymo integruotam gamtos mokslų ugdymui ir Šiaulių miesto bendruomenės

švietimui programa;

Studijų parama;

Inžinerijos ir informatikos mokslų krypties studijų Šiaulių mieste parama.

08.01.01.05 Vykdyti Šiaulių miesto savivaldybės, jos teritorijoje

veikiančių aukštųjų mokyklų, Šiaulių profesinio

rengimo centro, verslo įmonių ir švietimo įstaigų

bendradarbiavimo programas

423,9 tūkst. Eur 



08. Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo 

programa 

08.01.01.06 Vykdyti suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas 30,0 tūkst. Eur

08.01.01.07 Užtikrinti Šiaulių miesto reprezentacinių renginių

organizavimą

98,8 tūkst. Eur

Šiaulių vyskupijos šeimų šventė;

Tarptautinis šokio festivalis-konkursas „Aušrinė žvaigždė“;

Švietimo, mokslo ir verslo partnerystės renginių ciklas „Šiauliai smart“;

Galimybių festivalis „Tavo PIN kodas“;

Lietuvos narystės NATO šventė „Runway Run“.



08. Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo 

programa 

08.01.03.01 Užtikrinti švietimo įstaigų veiklą (ML

98%+SB)

61 102,0 tūkst. Eur:

08.01.03.02 Tenkinti mokymo reikmes (ML 2 %) 662,3 tūkst. Eur

08.01.03.03 Organizuoti mokinių vežimą

(kompensavimas)

80,0 tūkst. Eur

08.01.03.04 Užtikrinti viešųjų įstaigų, įgyvendinančių

bendrąsias ir specialiąsias ugdymo programas

bei nevalstybinių tradicinių religinių

bendruomenių ir bendrijų mokyklų veiklą

(ML 98 % + SB)

912,8 tūkst. Eur

08.01.03.05 Įgyvendinti projektą „Gerinti mokinių

pasiekimus diegiant kokybės krepšelį“

332,0 tūkst. Eur



08. Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo 

programa 

08.01.03.06 Vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas 6 095,5 tūkst. Eur:

VB – 317,9;

SB – 5173,1;

SP – 341,2;

KT – 263,3

08.01.03.08 Kompensuoti tėvų atlyginimą už neformalųjį

vaikų švietimą savivaldybės įstaigose

15 tūkst. Eur

(SB)

08.01.03.07 Užtikrinti neformaliojo vaikų švietimo teikėjų

programų vykdymą (ŠMSM - 15 Eur/mėn.)

716,4 tūkst. Eur

(VB)



08. Švietimo prieinamumo ir kokybės      

užtikrinimo programa 

08.01.03.09 Užtikrinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį

ugdymą

27 180,0 tūkst. Eur

08.01.03.10 Kompensuoti tėvų atlyginimą už vaiko

išlaikymą įstaigoje

237,3 tūkst. Eur

08.01.03.11 Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo programų

įgyvendinimą Šiaulių miesto nevalstybinėse

švietimo įstaigose (70 Eur/mėn.)

256 tūkst. Eur

08.01.03.12 Finansuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio

ugdymo programas vykdančias viešąsias įstaigas

661,4 tūkst. Eur



08. Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo 

programa 

08.01.03.13 Įgyvendinti vaikų ir jaunimo vasaros užimtumo

programas

129 tūkst. Eur

08.01.03.14 Švietimo pagalbos užtikrinimas švietimo įstaigose 300 tūkst. Eur

08.01.03.15 Užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą

Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose

281,1 tūkst. Eur

08.01.03.16 Aprūpinti bendrojo ugdymo mokyklas mokymosi

priemonėmis

140 tūkst. Eur



08. Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo 

programa 

08.05.02.22 Įgyvendinti projektą „Rėkyvos progimnazijos

rekonstrukcija ir aplinkos gerinimas“

665 tūkst. Eur

08.05.02.23 Tvarkyti švietimo įstaigų teritorijų dangas ir

įvažiavimus

118 tūkst. Eur

Gegužių progimnazijos teritorijos tvarkymas;

Lopšelio-darželio „Pasaka“ teritorijos tvarkymo projektas;

Lopšelio-darželio „Coliukė“ įvažiavimo tvarkymas.

08.05.02.16 Rekonstruoti miesto gimnazijų ir mokyklų sporto

aikštynus

1 417,9 tūkst. Eur

„Rasos“ ir Gytarių progimnazijų sporto aikštynai;

„Saulėtekio“ gimnazijos sporto aikštynas.



08. Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo 

programa 

Lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ pastato fasado apšiltinimas;

Elektros instaliacijos ir vamzdynų atnaujinimas lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“, „Rasos“

progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje;

Virtuvių remontas ir įrangos atnaujinimas Universitetinėje gimnazijoje ir Centro pradinėje

mokykloje.

08.05.02.24 Atnaujinti švietimo įstaigų teritorijų lauko įrenginius

ir aptvėrimą

105 tūkst. Eur

08.05.02.31 Atnaujinti švietimo įstaigų pastatų stogus, sienas,

cokolius, nuogrindas, patalpas, įrangą ir

komunikacijas

1 182 tūkst. Eur

Lauko apšvietimo atnaujinimas lopšeliuose-darželiuose, „Kregždutė“, „Vaikystė“ ir

„Rasos“ progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje.



08. Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo 

programa 

08.05.02.41 Įgyvendinti projektą „Didždvario gimnazijos pastato

remontas“

610 tūkst. Eur

08.05.02.60 Įgyvendinti švietimo įstaigų modernizavimo projektą 935 tūkst. Eur

Įrengti liftai švietimo įstaigose („Romuvos“ progimnazijoje, projektai – Salduvės ir

Ragainės progimnazijose);

Įrengtos saulės elektrinės švietimo įstaigose (Medelyno, „Romuvos“, Dainų, „Rasos“

progimnazijose, Lieporių gimnazijoje, l/d „Pasaka“, „Voveraitė“, „Salduvė“, „Gintarėlis“,

„Pelėdžiukas“).



08. Švietimo prieinamumo ir kokybės  užtikrinimo 

programa 

08.05.02.61 Įgyvendinti projektą „Savivaldybės viešųjų pastatų

atnaujinimui teikiamų subsidijų panaudojimas“

5 735,1 tūkst. Eur

08.05.02.62 Užtikrinti švietimo įstaigų pastatų ir vidaus patalpų

avarinių situacijų šalinimą 

80 tūkst. Eur

Lopšelių-darželių „Salduvė“ ir „Pelėdžiukas“ pastatų atnaujinimas;

Ragainės progimnazijos  sporto salė;

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro (Žuvininkų g.30) atnaujinimo projektas.

08.05.02.64 Atnaujinti mokyklų sporto sales 200 tūkst. Eur

08.05.02.65 Atnaujinti Šiaulių jaunųjų gamtininkų centrą

(Žuvininkų g.30)

197,6 tūkst. Eur
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Programos finansavimo pokytis 2022 - 2023 m., tūkst. Eur

29,8 %

09. Bendruomenės sveikatinimo programa
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09. Bendruomenės sveikatinimo programa

1 861,8

47%

1 475,5

38%

601,9

15%

Infrastruktūra Visuomenės sveikatos priežiūra Veikla

2023 m. Bendruomenės sveikatinimo programos lėšų struktūra, tūkst. Eur
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09.01.01.02 Modernizuoti VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro pastatą 148,7 tūkst. Eur

09.01.01.05 Įgyvendinti projektą ,,Energetinių charakteristikų gerinimas

VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centre“

1 046,9 tūkst. Eur

09.01.01.11 Įgyvendinti projektą ,,VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir

geriatrijos centro pastatų rekonstravimas, aktyvios

ventiliacijos įrengimas, kiemo gerbūvio sutvarkymas ir

maisto gamybos skyriaus modernizavimas“

360,9 tūkst. Eur

09.01.01.13 Modernizuoti VšĮ Šiaulių centro polikliniką 290,0 tūkst. Eur

09.01.04.08 Įgyvendinti projektą ,,Geležinkelių transporto aplinkos

apsaugos priemonių (triukšmą slopinančių priemonių)

diegimas Šiaulių miesto savivaldybėje“

15,3 tūkst. Eur

09. Bendruomenės sveikatinimo programa
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09.01.02.04 Užtikrinti Visuomenės sveikatos biuro veiklą 151,1 tūkst. Eur

09.01.02.05 Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos

įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti

visuomenės sveikatos stebėseną

1 139,2 tūkst. Eur

09.01.02.07 Plėtoti visuomenės psichikos sveikatos paslaugų

prieinamumą bei ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir

kompleksinės pagalbos teikimo sistemą

185,2 tūkst. Eur

09. Bendruomenės sveikatinimo programa
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09.01.04.04 Įgyvendinti projektą ,,Paramos priemonių tuberkulioze

sergantiems asmenims įgyvendinimas Šiaulių mieste“

23,2 tūkst. Eur

09.01.04.05 Įgyvendinti projektą ,,Priklausomybės ligų profilaktikos,

diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas

Šiaulių mieste"

44,0 tūkst. Eur

09.01.04.06 Pritraukti gydytojus specialistus į Šiaulių miestą ir jame

išlaikyti

316,0 tūkst. Eur

09.01.04.10 Vykdyti Visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą 218,7 tūkst. Eur

09. Bendruomenės sveikatinimo programa



10 programa



10. Socialinės paramos įgyvendinimo programa

Programą įgyvendina:

- Socialinių paslaugų skyrius;

- Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius;

- Projektų valdymo skyrius;

- Ekonomikos ir investicijų skyrius;

- Socialinių paslaugų įstaigos.



Programos finansavimo pokytis 2022 - 2023 m., tūkst. Eur

9,4 %

10. Socialinės paramos įgyvendinimo programa

56 784,1

62 148,8

54 000,0

55 000,0

56 000,0

57 000,0

58 000,0

59 000,0

60 000,0

61 000,0

62 000,0

63 000,0

2022 m. 2023 m.



10. Socialinės paramos įgyvendinimo programa 

(socialinės paslaugos)

Socialinių paslaugų teikimas SB VB

10.01.01.05 Teikti ilgalaikės, trumpalaikės ir dienos socialinės 

globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims, 

suaugusiems asmenims ir vaikams su negalia ir su 

sunkia negalia

725,0 1 558,4

10.01.01.07 Įgyvendinti Užimtumo didinimo programą 190,8

10.01.01.09 Įgyvendinti Būsto pritaikymo asmenims turintiems 

negalią programą

167,4 200,0

tūkst. Eur



10. Socialinės paramos įgyvendinimo programa 

(socialinės paslaugos)

Socialinių paslaugų teikimas SB VB

10.01.01.10 Didinti socialinių paslaugų prieinamumą:

• socialinės priežiūros paslaugos šeimoms, patiriančioms riziką;

• asmeninės pagalbos paslauga asmenims su negalia

293,1

292,6

• akredituotos socialinės priežiūros paslaugos;

• aprūpinimo maisto produktais ir higienos prekėmis labiausiai 

skurstantiems asmenims programos koordinavimas;

• pavėžėjimo su pagalba paslauga asmenims su negalia;

• išvadų dėl asmenų, kurie teismo sprendimu pripažinti neveiksniais, 

globos (rūpybos) teismui rengimas, teikimas bei atstovavimas ir kt.

273,3

10.01.01.12 Užtikrinti socialinės globos teikimą vaikams, likusiems be tėvų globos:

• globėjai (rūpintojai), globojantys (rūpinantys) vaikus šeimose; 

• bendruomeniniai vaikų globos namai;

• šeimynos

993,5

tūkst. Eur



10. Socialinės paramos įgyvendinimo programa 

(socialinės paslaugos)

Socialinių paslaugų teikimas SB VB

10.01.01.13 Užtikrinti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 

teikimą bendruomenėje:

• nevyriausybinės organizacijos

138,4 227,2

10.01.01.14 Užtikrinti vaikų dienos centrų veiklą ir prieinamumą

• NVO vaikų dienos centrai

• BĮ vaikų dienos centrai

140,3 192,9

10.01.01.15 Užtikrinti kraitelio skyrimą šeimoms, susilaukusioms 

kūdikio

200,0

Iš viso socialinių paslaugų teikimui: 2 637,9 2 955,0

tūkst. Eur



10. Socialinės paramos įgyvendinimo programa 

(socialinės paslaugos)

Investiciniai ir kiti projektai SB ES VB

10.01.01.17 Įgyvendinti projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai 

Šiaulių miesto savivaldybėje“

2,3 72,7 49,4

10.01.01.18 Įgyvendinti projektą „Vaikų socialinės integracijos 

skatinimas Jelgavos ir Šiaulių miestuose“

260,7

10.01.03.09 Pastatyti (pritaikyti pastatą) nakvynės namų ir 

apgyvendinimo paslaugoms teikti:

- Laikino apgyvendinimo paslaugos (Tiesos g. 3)

132,6

tūkst. Eur



10. Socialinės paramos įgyvendinimo programa 

(socialinės paslaugos)

Investiciniai ir kiti projektai SB ES VB

10.01.03.10 Rekonstruoti Šiaulių miesto savivaldybės socialinių 

paslaugų centro Paramos tarnybos pastatą (Stoties g.)

760,4 - 110,2

10.01.03.12 Įgyvendinti projektą „Bendruomeninių 

apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su 

proto ir psichikos negalia plėtra Šiaulių mieste“

1 015,2 3 306,6 821,7

10.01.03.14 Plėsti bendruomenines paslaugas vaikams:
- Bendruomeninių vaikų globos namų įrengimas

- Infrastruktūros pritaikymas vaikų dienos centrų veiklai

10,0 20,7 -

10.01.03.15 Gerinti socialinių paslaugų įstaigų pastatų būklę 61,0 - -

Iš viso investiciniams ir kitiems projektams: 2 242,2 3 400,0 981,3

tūkst. Eur



10. Socialinės paramos įgyvendinimo programa 

(socialinės paslaugos)

Socialines paslaugas teikiančios Savivaldybės 

biudžetinės  įstaigos

SB VB ES Kitos 

lėšos

10.01.01.11 Šiaulių miesto savivaldybės socialinių 

paslaugų centras

1 690,6 630,1 - 129,1

10.01.01.11 Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos 

namai

1 091,1 336,9 - 3,5

10.01.01.11 Šiaulių miesto savivaldybės globos namai 1 849,1 19,9 28,1 591,0

10.01.01.11 Kompleksinių paslaugų namai „Alka“ 857,9 221,3 - 34,5

10.01.01.19 Šiaulių miesto savivaldybės socialinių 

paslaugų centro ir vaikų globos namų Globos 

centrai

315,6 - 58,3 -

Iš viso biudžetinės įstaigos: 5 804,3 1 208,2 86,4 758,1

tūkst. Eur



10. Socialinės paramos įgyvendinimo programa 

(socialinės išmokos)

10.01.05.01.01 Socialinė pašalpa 2 300,0 tūkst. Eur

10.01.05.01.02 Būsto šildymo išlaidos (šilumą teikiant centralizuotai) 2 230,0 tūkst. Eur

10.01.05.01.08 Būsto šildymo išlaidos (kt. energijos ir kuro rūšys) 345,0 tūkst. Eur

10.01.05.01.03 Geriamojo vandens išlaidos 18,0 tūkst. Eur

10.01.05.01.04 Karšto vandens išlaidos 60,0 tūkst. Eur

10.01.05.01.05 Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti

(modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimas už asmenis,

turinčius teisę į būsto šildymo kompensaciją

70,0 tūkst. Eur

10.01.05.06 Kitos išmokos (žalos atlyginimas) 5,2 tūkst. Eur

Iš viso: 5 028,2 tūkst. Eur

Savivaldybės biudžetas



10.01.05.01.06 Parama mirties atveju 734,5 tūkst. Eur

10.01.05.07.01 Išlaidos maisto produktams mokinių maitinimui

finansuoti

1 246,10 tūkst. Eur

10.01.07.07.02 Išlaidos mokinio reikmenims finansuoti 150,00 tūkst. Eur

10.01.05.02 Išmokos vaikams 22 721,2 tūkst. Eur

10.01.05.03 Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės

kompensacijos

9 527,5 tūkst. Eur

10.01.05.05 Kompensacijos nepriklausomybės gynėjams,

nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to

vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms

0,9 tūkst. Eur

Iš viso: 34 380,2 tūkst. Eur

Valstybės biudžetas

10. Socialinės paramos įgyvendinimo programa 

(socialinės išmokos)



10.01.05.01.12 Kompensacijos fiziniams ir juridiniams asmenims,

perdavusiems savo būstą ar patalpas neatlygintinai

naudotis panaudos pagrindais dėl karinių veiksmų iš

Ukrainos pasitraukusiems gyventojams

350,0 tūkst. Eur

10.01.05.01.13 Vienkartinės išmokos įsikurti gyvenamoje vietoje

savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinės

kompensacijos vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar

priešmokyklinio ugdymo programą, skirtos laikinąją

apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusiems

užsieniečiams

70,0 tūkst. Eur

Iš viso: 420,0 tūkst. Eur

Valstybės biudžetas (savivaldybės iždas)

Valstybės biudžetas ir savivaldybės biudžetas iš viso: 39 828,4 tūkst. eurų.

10. Socialinės paramos įgyvendinimo programa 

(socialinės išmokos)



11 programa



Programos finansavimo pokytis 2022 - 2023 m., tūkst. Eur

12,9 %

11. Savivaldybės veiklos programa

19 143,9

21 609,7

17 500,0

18 000,0

18 500,0

19 000,0

19 500,0

20 000,0

20 500,0

21 000,0

21 500,0

22 000,0

2022 m. 2023 m.
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11. Savivaldybės veiklos programa

11.01.01.01 Užtikrinti Savivaldybės administracijos finansinį,

ūkinį ir materialinį aptarnavimą

8 899,4 tūkst. Eur

Darbo užmokestis – 6 595,2 tūkst. Eur;

Socialinio draudimo įmokos – 92,4 tūkst. Eur.
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Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos – 745,6 tūkst. Eur:

Kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimas – 244,1 tūkst. Eur:

Kompiuteriai – 50,0 tūkst. Eur, 

Serveriai – 20,0 tūkst. Eur;

Garso, vaizdo įranga – 3,0 tūkst. Eur, telefonai -1,6 tūkst. Eur;

Daugiafunkciniai įrenginiai, telefonai – 6,0 tūkst. Eur;

Kompiuterinė programinė įranga – 80,0 tūkst. Eur;

Licencijos – 83,5 tūkst. Eur.

Kitas ilgalaikis turtas – 501,5 tūkst. Eur (automobilis – 40,0 tūkst. Eur, kondicionieriai – 10,0 tūkst. 

Eur, baldai – 3,0 tūkst. Eur, pastato Tilžės g. 198 remontas – 373,5 tūkst. Eur, administracinio pastato stogo 

remontas  – 75 tūkst. Eur.)

11. Savivaldybės veiklos programa
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Kitos paslaugos – 1 466,2 tūkst. Eur:

Medicininių prekių ir paslaugų išlaidos – 3,4 

tūkst. Eur;

Ryšių paslaugos – 33,7 tūkst. Eur;

Transporto išlaikymo išlaidos – 37,9 tūkst. Eur;

Aprangos įsigijimo išlaidos – 1,0 tūkst. Eur;

Komandiruočių išlaidos – 6,9 tūkst. Eur;

Turto nuomos išlaidos – 79,0 tūkst. Eur;

Turto remonto išlaidos – 93,8 tūkst. Eur;

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 23,9 tūkst. Eur;

Komunalinių paslaugų išlaidos – 296,7 tūkst. Eur;

IT prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos - 219,5 

tūkst. Eur;

Reprezentacinės išlaidos – 31,8 tūkst. Eur;

Teisinės išlaidos – 200,0 tūkst. Eur;

Kitos išlaidos – 364,8 tūkst. Eur. (asociacijos 

mokesčiai – 50,0 tūkst. Eur, bankų mokesčiai – 32,2 tūkst. 

Eur, informacinė sklaida – 44,0 tūkst. Eur, valymo paslaugos 

– 50,0 tūkst. Eur, sveikatos draudimas – 56,5 tūkst. Eur, ir 

kitos išlaidos: baldai, kanceliarinės, ūkinės prekės, patalpų 

priežiūros išlaidos);

Darbdavio socialinė parama pinigais – 73,8 tūkst. 

Eur. (išeitinės išmokos, 2 nedarbingumo dienos, artimųjų 

mirties pašalpos).

11. Savivaldybės veiklos programa
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11.01.01.02 Užtikrinti Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės tarybos

sekretoriato finansinio, ūkinio bei materialinį aptarnavimą

804,1 tūkst. Eur

Darbo užmokestis – 554,6 tūkst. Eur;

Sodra – 8,0 tūkst. Eur;

Kitos prekės ir paslaugos (tarybos narių išmokos, mero fondas, išeitinės išmokos ir kt.) –

241,5 tūkst. Eur.

11. Savivaldybės veiklos programa
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11.01.01.03 Užtikrinti Kontrolės ir audito tarnybos finansinį, ūkinį

bei materialinį aptarnavimą

319,4 tūkst. Eur

11.01.01.05 Užtikrinti Šiaulių apskaitos centro veiklą 1 543,0 tūkst. Eur

11.01.02 Tinkamai įgyvendinti valstybines (perduotas

savivaldybei) funkcijas

576,7 tūkst. Eur

11.01.04.04 Gerinti asmenų aptarnavimo ir paslaugų kokybę Šiaulių

miesto savivaldybėje

561,7 tūkst. Eur

11.01.04.08 Įgyvendinti projektą „Bendradarbiavimas pasienio

regione siekiant užtikrinti saugumą ir viešųjų paslaugų

efektyvumą“

127,5 tūkst. Eur

11. Savivaldybės veiklos programa
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11.01.01.09
Užtikrinti projektų vykdymo priežiūros ir kitas

inžinerines paslaugas
87,9 tūkst. Eur

11.01.01.10 Likviduoti įvykių, ekstremalių įvykių ir ekstremalių

situacijų pasekmes.

(Lėšos šiai priemonei įgyvendinti skiriamos ir naudojamos

vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. birželio

2 d. sprendimu Nr. T-266 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus rezervo naudojimo tvarkos aprašo

patvirtinimo“.)

275,0 tūkst. Eur

11. Savivaldybės veiklos programa
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11.01.01.11 Parengti Šiaulių m. 2025-2033 m. strateginį plėtros ir

2025-2027 m. strateginį veiklos planus.

50,0 tūkst. Eur

11.01.06.02 Kompensuoti keleivių vežimo vietiniais maršrutais

organizavimo išlaidas

2 706,8 tūkst. Eur

11.01.06.04 Užtikrinti biudžetinių įstaigų finansinį, ūkinį

aptarnavimą

145,0 tūkst. Eur

11. Savivaldybės veiklos programa
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11.02.01.01 Įgyvendinti prevencines programas 43,0 tūkst. Eur

Kompleksiškai planuojamos ir koordinuojamos nusikaltimų ir gaisrų prevencijos priemonės,

susijusios su gyventojų saugumo stiprinimu ir saugios Savivaldybės aplinkos kūrimu.

Priemonei įgyvendinti planuojama finansuoti ir įvykdyti 37-ias patvirtintų Šiaulių m.

savivaldybės nusikaltimų prevencijos bei Šiaulių m. savivaldybės gaisrų prevencijos

programų priemones su miesto institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais

atsakingais vykdytojais.

11. Savivaldybės veiklos programa
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11.02.01.04 Skatinti nevyriausybinių organizacijų veiklą ir užtikrinti jų 

plėtrą

35,0 tūkst. Eur

Lėšos naudojamos vadovaujantis:

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 7 straipsnio 4

dalimi, kurioje nustatyta, kad nevyriausybinių organizacijų finansavimo iš Savivaldybės

biudžeto tvarką nustato Savivaldybės taryba.

Savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 6 d. sprendimu Nr. T-202 "Dėl Šiaulių miesto

savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo savivaldybės biudžeto

lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo".

11.02.01.05 Rengiant ir įgyvendinant Šiaulių vietos veiklos strategiją 44,8 tūkst. Eur

11. Savivaldybės veiklos programa



130

11.02.01.06 Įgyvendinti bendruomenės iniciatyvas, skirtas gyvenamajai 

aplinkai gerinti

220,0 tūkst. Eur

Iš dalyvaujamojo biudžeto 2023 m. bus įgyvendinama visuomenės iniciatyva dėl trumpo

sustojimo automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo vaikų išleidimui prie Medelyno

progimnazijos, adresu Marijampolės g. (2022 m. vyko projektavimas).

Kitos iniciatyvos, kurias reikės įgyvendinti, bus žinomos po 2023 m. vyksiančios viešos

pateiktų pasiūlymų atrankos.

11. Savivaldybės veiklos programa
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11.02.01.07 Įgyvendinti jaunimo politiką 25,0 tūkst. Eur

Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos protokoliniu sprendimu išskirtos 3

papriemonės:

16,0 tūkst. Eur – Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkursas.

5,0 tūkst. Eur – Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas.

4,0 tūkst. Eur - Jaunimo problematikos tyrimo ir jaunimo politikos kokybės vertinimo

atlikimui.

11. Savivaldybės veiklos programa



2023-2025 metų Strateginio veiklos plano projektas
2023 metų biudžeto projektas

Ačiū!
#ŠiauliaiŠviečia
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