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ĮŽANGA 

Audito svarba 

Fizinis aktyvumas ir sveikatingumas suvokiamas kaip individualus kiekvieno visuomenės nario 

aktyvus gyvenimo būdas ir sportinė veikla, kuri turėtų skatinti komandines veiklas ir vietinių lokalių 

bendruomenių aktyvumą. Sportas svarbi asmens ir visuomenės kultūros dalis, apimanti įvairias 

fizinio aktyvumo raiškos formas, leidžianti asmeniui pažinti save, ugdyti individualumą, fizinę ir 

dvasinę ištvermę. Turint tinkamas sąlygas sportiniam ugdymui yra didinamos galimybės vaikams ir 

jaunimui stiprinti sveikatą, puoselėti fizines galias, ugdytis doro, sąžiningo rungtyniavimo, 

savitvardos, bendravimo įgūdžius, koreguoti fizinės raidos sutrikimus. 

Lietuvos Respublikos sporto įstatyme1 numatyta, kad Savivaldybės vykdomoji institucija analizuoja 

sporto būklę savivaldybėje, užtikrina Nacionaliniame pažangos plane2 nustatytų sporto politikos 

strateginių tikslų ir (arba) pažangos uždavinių įgyvendinimą vietos lygiu bei vykdo sporto objektų 

plėtrą, užtikrina jų teikiamų paslaugų prieinamumą gyventojams. 

Nacionalinio pažangos plano3 antrasis strateginis tikslas skirtas šalies gyventojų socialinei gerovei ir 

įtraukčiai didinti bei sveikai, darbingai, kuriančiai ir socialiai atsakingai visuomenei stiprinti. Šiuo 

strateginiu tikslu siekiama didinti vaikų ir suaugusiųjų fizinį aktyvumą, įsitraukimą į sporto veiklas, 

kurios prisideda prie žalingų įpročių mažinimo bei lemia sveikatos būklę ir gyvenimo trukmę. 

Lietuvoje sporto politika yra formuojama siekiant spręsti ir aukšto meistriškumo, ir fizinio aktyvumo 

sporto uždavinius, siekti bendrų sporto tikslų, todėl būtinas sporto paslaugų spektro tolygumas ir 

prieinamumas Savivaldybės lygmeniu4. Sportui patraukli infrastruktūra su įvairioms sportinėms 

aktyvumo veikloms pritaikytais objektais ir įranga, itin svarbu įtraukiant visuomenę dalyvauti 

aktyvioje fizinėje veikloje ir ugdant aukšto meistriškumo sportininkus.  

2017–2021 metų laikotarpiu Savivaldybės strateginiuose veiklos planuose5 buvo numatytos 

priemonės, kuriomis siekiama gerinanti švietimo įstaigų higienines sąlygas, atliekant švietimo įstaigų 

pastatų atnaujinimo darbus, sutvarkyti teritorijas, įrengti arba atnaujinti mokyklų stadionus.  Taip pat 

nuolat siekiama sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę, kuo daugiau gyventojų 

įtraukiant į organizuotas ir savarankiškas fizinio aktyvumo veiklas bei renginius, skatinant jų 

visapusišką tobulėjimą ir sudarant palankią sporto infrastruktūrą gyventojų laisvalaikio užimtumui, 

sportui bei sveikatai stiprinti. 

 

 
1 Lietuvos Respublikos sporto įstatymas, 1995 m. gruodžio 20 d. Nr. I-1151 (2018 m. spalio 18 d. įstatymo Nr. XIII-1540 

redakcija su vėlesniais pakeitimais), 8 str. 2 d., 
2 Nacionalinis pažangos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 

„Dėl 2021-2030 metų Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“. 
3 Ten pat, 2. 
4 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto 

plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 240 „Dėl 2022–2030 

metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sporto plėtros programos 

patvirtinimo“ pagrindimas. 
5 Savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 2 d. sprendimas Nr. T-4 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017-2019 metų 

strateginio veiklos plano patvirtinimo“; Savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 1 d. sprendimas Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto 

savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“; Savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. 

sprendimas Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“; 

Savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimas Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2020-2022 metų 

strateginio veiklos plano patvirtinimo“; Savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimas Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto 

savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“. 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a55037d0dcd611e89a31865acf012092
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Audito tikslas ir apimtis 

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės kontrolieriaus 2022 m. kovo 2 d. pavedimu Nr. PA-4 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyresn. patarėja Agnė Lencienė ir patarėja Reda 

Žukauskienė atliko Savivaldybės sporto objektų valdymo ir naudojimo efektyvumo veiklos auditą. Jo 

metu buvo parengtas veiklos audito planas, parinkti vertinimo kriterijai, atliktos veiklos audito plane 

numatytas audito procedūras, dokumentuoti audito procedūrų rezultatai ir parengta ši veiklos audito 

ataskaita.  

Audito tikslas – įvertinti Šiaulių miesto savivaldybės sporto objektų prieinamumą, valdymo ir 

naudojimo efektyvumą. 

Pagrindiniai audito klausimai: 

1. ar Savivaldybės administracija užtikrina, kad sporto objektai būtų valdomi ir naudojami 

efektyviai; 

2. ar Savivaldybės įstaigos sudaro pakankamas sąlygas sporto objektų prieinamumui ir 

naudojimui. 

Audito objektas – Savivaldybės nuosavybės teise valdomi sporto objektai. 

Audito apribojimai – audito metu nevertintos miesto parkuose esančių sveikatingumo zonų ir 

treniruoklių aikštelių naudojimas, taip pat nevertintas sporto objektų naudojimas aukšto meistriškumo 

sportui.  

Audituojami subjektai – Savivaldybės administracija, bendrojo ugdymo mokyklos, Savivaldybės 

sporto įstaigos ir specializuoti sportininkų rengimo centrai bei kitos įstaigos, valdančios Savivaldybės 

sporto objektus. 

Audituojamas laikotarpis – 2021 metai (atskirais atvejais įvertinimui panaudoti ankstesnių ir vėlesnių  

laikotarpių duomenys).  

Auditas atliktas pagal tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus ir kitų teisės aktų 

nuostatas. Audito apimtis ir taikyti metodai išsamiau aprašyti 1 priede „Audito apimtis ir metodai“. 

Atlikdami auditą darėme prielaidą, kad visi pateikti dokumentai yra teisingi, išsamūs ir galutiniai, o 

jų kopijos atitinka originalus. 
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AUDITO REZULTATAI 

1. Savivaldybės sporto objektai galėtų būti valdomi ir naudojami efektyviau 

Savivaldybių institucijos ir įstaigos turėtų, kiek įmanoma daugiau skatinti visuomenę užsiimti sporto 

veikla, todėl svarbu, kad požiūris į sportą, kaip būtiną veiklą žmogui, būtų pradedamas formuoti dar 

mokyklose, įgyvendinant bendrojo ugdymo programas. Taip pat siekiant sudaryti visapusiškas 

sąlygas gyventojų fizinio aktyvumo skatinimui, Savivaldybėje turėtų būti ne tik nuosekliai plėtojama 

sporto infrastruktūra, bet ir sudarytos tinkamos sąlygos įvairių amžiaus grupių gyventojų fiziniam 

ugdymui, sportavimui ir sporto paslaugų plėtojimui. 

Audito metu laikėme, kad sporto objektas yra sportinėms ir fizinio aktyvumo veikloms pritaikytas 

statinys ar jo dalis (pavyzdžiui, stadionai, sporto aikštynai, baseinai, sporto salės, maniežai ir pan.). 

Vertinant bendrojo ugdymo įstaigų valdomus sporto objektus, sporto aikštynu buvo laikoma  

daugiafunkcinė sporto aikštė ar kitas sporto paskirties inžinerinis statinys atvirame ore, pritaikytas 

kelioms sporto šakoms (futbolui, krepšinius, lengvajai atletikai, regbiui ir pan.). Stadionu buvo 

laikoma futbolo aikštė ir kitos sporto aikštelės, apjuostos bėgimo taku. Atskiros lauko sporto aikštelės 

(krepšinio, futbolo, tinklinio pan.) buvo skaičiuojamos, kai jos nepateko į stadiono ribas.  

Sporto objektų valdymas ir naudojimas buvo vertintas 27 Savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigose, 

4 specialiosiose mokyklose ir 8 sporto įstaigose (žr. 3 priedą). Audito metu vertinant bendrą sporto 

objektų visumą, Šiaulių arena kaip sporto objektas buvo priskiriamas sporto kompleksui, tačiau 

išsamiau nevertintas dėl audito metu dar galiojančios koncesijos sutarties su VšĮ „Pramogų sala“ ir 

pradėto vykdyti naujo Koncesijos sutarties konkurso. Taip pat buvo vertinami Centriniame miesto 

parke bei „Beržynėlyje“ įrengti sporto objektai ir sudarytos naudojimosi jais sąlygos.  

Audito metu laikėme, kad Savivaldybės sporto objektai valdomi ir naudojami efektyviai, kai: 

• tinkamai valdoma informacija apie Savivaldybės sporto objektus; 

• patvirtinta naudojimosi sporto objektais tvarka, kuri apibrėžia bendras naudojimosi sąlygas 

atitinkamoms visuomenės grupėms; 

• sporto objektai yra užregistruoti NTR, Savivaldybės įstaigos juos valdo ir naudoja pagal 

Savivaldybės tarybos sprendimus; 

• turima sporto infrastruktūra tenkina visuomenės poreikius; 

• siekdama išplėsti ir atnaujinti turimą sporto infrastruktūrą, Savivaldybės administracija 

dalyvavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės programose, projektuose, pritraukiant 

Vyriausybės lėšas ir vykdė investicinius projektus, finansuojamus Savivaldybės biudžeto 

lėšomis. 

 

1.1. Informacija apie sporto objektus renkama, tačiau nepakankamai sisteminama ir valdoma   

Sprendžiant sveikatingumo ir fizinio aktyvumo uždavinius turėtų būti maksimaliai įveiklinama ir 

išnaudojama visa esama sveikatingumui ir sportui skirta infrastruktūra. Savivaldybė, vykdydama 

sporto objektų plėtrą, kartu turi užtikrinti jų prieinamumą gyventojams ir informacijos sklaidą. Todėl 

visų pirma tinkamas dėmesys turėtų būti skiriamas informacijos valdymui, apimant informacijos 

rinkimą, sisteminimą bei viešinimą.   

Audito metu vertinome, ar tinkamai valdoma informacija apie Savivaldybės sporto objektus ir 

laikėme, kad informacija valdoma tinkamai, kai: 

• Savivaldybės administracijos atsakingi skyriai periodiškai renka ir sistemina informaciją apie 

Savivaldybės sporto objektus;  

https://zodis.eu/reiksme/aikste
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• informacija yra viešinama ir prieinama visuomenei, numanant galimybę sporto objektus 

lengvai rezervuoti ir jais naudotis.  

Sporto skyriaus nuostatuose6 apibrėžta, kad skyrius kuruoja sporto objektų plėtrą, užtikrina jų 

teikiamų paslaugų prieinamumą gyventojams. Švietimo skyriui nuostatuose7 numatyta analizuoti 

švietimo būklę, teikti siūlymus dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo bei 

koordinuoti švietimo įstaigų veiklą. Kadangi viena iš bendrojo ugdymo dalių yra fizinis vaikų 

aktyvumas, todėl Švietimo skyriui taip pat turėtų būti aktualus ir sportui skirtos infrastruktūros 

klausimas.  

Audito metu Sporto skyriaus nurodė, kad turi ir sistemina duomenis apie sporto objektus, kurie 

naudojami informaciniais tikslais – duomenys skelbiami Savivaldybės internetiniame puslapyje. 

Tačiau pastebėta, kad Savivaldybės internetiniame puslapyje viešinama tik dalis informacijos – 

pateikiama informacija apie sporto bazes – 17 objektų, kuriuos valdo Savivaldybės sporto įstaigos.  

Nemažai sporto objektų valdo švietimo įstaigos, kurių sporto salės gali būti naudojamos ne tik 

formalųjį ir neformalųjį vaikų švietimą vykdantiems programų teikėjams, bet ir nuomojamos kitiems 

fiziniams ir juridiniams asmenims. Švietimo įstaigos taip pat gali pasiūlyti sporto objektų, kuriuose 

yra galimybė sportuoti nemokamai, pvz.:   

 

1. Pav. Švietimo įstaigų atnaujinti sporto aikštynai ir aikštelės 

Tačiau Savivaldybės internetiniame puslapyje informacija apie galimybę sportuoti Savivaldybės 

švietimo įstaigoms priklausančiuose sporto objektuose nėra pateikiama. 

Sporto skyrius kasmet Lietuvos sporto centrui teikia Savivaldybės sporto statistikos duomenis8, 

įskaitant ir Šiaulių miesto teritorijoje esančių sporto bazių skaičių. Teiktoje 2021 metų ataskaitoje  

buvo nurodyta, kad iš viso Šiaulių mieste tais metais buvo 218 objektų, iš kurių 178 buvo valdomi 

Savivaldybės nuosavybes teise. Nurodyta, kad bendrojo ugdymo įstaigose buvo 135 sporto objektai.  

Švietimo skyrius bendrojo ugdymo įstaigose esančių sporto objektų atskirai neanalizuoja, tačiau  

kuruoja bendrą švietimo būklę. Kiekviena bendrojo ugdymo įstaiga atskirai statistinius duomenis, 

įskaitant informaciją ir apie sporto objektus, teikia BĮ Nacionalinei švietimo agentūrai ir suveda į 

Švietimo valdymo informacinei sistemą (toliau – ŠVIS). Pagal skelbiamus ŠVIS duomenis9, bendrojo 

 
6 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sporto skyriaus nuostatai, patvirtinti Savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2021 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. AP-352. 
7 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus nuostatai, patvirtinti Savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2021 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. AP-472. 
8 https://lscentras.lt/lt/sporto-statistika.  
9 http://svis.emokykla.lt/2-mokykla-mokyklos-aplinka-/  

https://lscentras.lt/lt/sporto-statistika
http://svis.emokykla.lt/2-mokykla-mokyklos-aplinka-/
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ugdymo įstaigose yra 125 sporto patalpos ar statiniai (sporto salės, aerobikos salės, atletinės 

gimnastikos salės, baseinai, stadionai, aikštynai, aikštės).  

Audito metu pagal Savivaldybės įstaigų pateiktus ir apsilankymų įstaigose metu surinktus duomenis, 

buvo suskaičiuoti 150 Savivaldybės nuosavybės teise valdomi sporto objektai, iš kurių didžioji dalis 

objektų yra bendrojo ugdymo įstaigose ir specialiosiose mokyklose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės sporto objektai – tai dalis Savivaldybės nuosavybės teise valdomo ilgalaikio turto, 

tačiau ir šiuo aspektu susidūrėme su duomenų sisteminimo ir informacijos pateikimo problema, nes 

atsakingi skyriai valdo skirtingą informaciją. Kadangi audito metu surinkti duomenys nesutapo su 

Savivaldybės administracijos teikiamais duomenimis apie sporto objektų skaičių, todėl nuspręsta 

pagrindiniais duomenis ir tolimesnei analizei naudoti audito metu surinktus duomenis.  

Siekdami įvertinti galimą sporto objektų naudotojų skaičių, rinkome informaciją apie Savivaldybėje 

veikiančias ir kitas sporto organizacijas. Sporto skyrius pateikė 2022 metų Šiaulių miesto sporto 

įstaigų sąrašą, kuriame nurodytos 54 įstaigos, asociacijos, klubai ir organizacijos, dalyvaujančios 

Šiaulių miesto savivaldybės sporto projektų finansavimo konkursuose. Apie aktyviai sportuojančių 

asmenų skaičių duomenų nėra10. Manytume, kad siekiant priimti tinkamus sprendimus, didinančius 

visuomenės sveikatingumą ir fizinį aktyvumą, tokie duomenys būtų naudingi.  

Vertinant, kokios sąlygos yra sudarytos visuomenei rezervuoti norimą sporto objektą, nustatyta, kad 

Savivaldybėje nėra veikiančios bendros informacinės sistemos, kurios pagalba gyventojai lengvai 

galėtų rasti informaciją apie visus Savivaldybės sporto objektus, jų užimtumą bei objekto rezervacijos 

ir naudojimo galimybes. Šiuo metu įstaigoms pavesta savo internetinėje svetainėje talpinti ir, jei 

 
10 Šiaulių miesto savivaldybės 2015-2024 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo 2015-2017 metais ataskaita,  

patvirtinta Savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 6 d. sprendimu Nr. T-400. 

Bendrojo ugdymo ir      
specialiosiose 

mokyklose

55 - Sporto ir 
treniruoklių salės
20 - Stadionai
(sporto aikštynai)
6 - Universalios 
dirbtinės dangos 
aikštelės
13 - Krepšinio 
aikštelės

3 - Futbolo aikštės

2 - Tinklinio 
aikštelės

2 - Baseinai

1 - Kvadrato 
aikštelė

102
Sporto  
įstaigose

14 - Sporto ir 
treniruoklių salės
13 - Teniso
aikštelės
5 - Futbolo, 
regbio, žolės 
riedulio aikštės
3 - Tinklinio 
aikštelės

2 - Baseinai

2 - Irklavimo ir 
buriavimo sporto 
bazės
1 - Lengvosios 
atletikos 
maniežas

1 - Šaudykla

1 - BMX dviračių 
trasa

42
Kita (miesto   

parkai, arenos) 

1 - sporto 
kompleksas

2 - Krepšinio 
aikštelės

2 - Tinklinio 
aikštelės

1 - Teniso 
aikštelė

6
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reikia, atnaujinti informaciją apie sporto salių ir stadionų (sporto aikštynų) užimtumą, nurodant 

nuomininkus.  

Audito metu iš Sporto skyriaus buvo gauta informacija, kad yra numatytos lėšos ir planuojamas sporto 

objektų valdymo, rezervavimo ir apmokėjimo informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas 

Savivaldybėje. Šiuo metu minėtos sistemos pirkimas jau yra įtrauktas į 2022 metų viešųjų pirkimo 

planą, tačiau tikslesnės informacijos apie sistemos diegimo datą ar konkrečius atliktus darbus nebuvo 

pateikta.  

Audito metu surinkome informaciją, kad centralizuotos Savivaldybės turto rezervavimo sistemos yra 

įdiegtos ir veikia didžiuosiuose miestuose:  

➢ Vilniuje – stadionų ir patalpų rezervacijos sistema „Active Vilnius“. Programėlėje yra 

galimybė atlikti paiešką pagal įstaigą, objekto tipą, miesto rajoną, datą. Pasirinkus objektą, 

galima matyti laisvus laikus, objekto lokaciją, nuotraukas, nuomos kainą, kontaktinio asmens 

informaciją, jeigu yra, nurodomi privalumai; 

➢ Kaune – centralizuota Kauno miesto salių rezervavimo sistema, kurioje yra galimybė 

pasirinkti Kauno sales pagal sporto rūšį, pagal rajoną arba atskirai pagal atitinkamą įstaigą. 

Sudarytos sąlygos matyti visų įstaigų užimtumo kalendorius bei iš karto rezervuoti norimą 

objektą; 

➢ Klaipėdoje teikiama aikščių, salių, sektorių ir stadiono nuomos paslauga, kuri apima tiek 

sporto centruose, tiek mokyklose esančius sporto objektus. Pasirinkus atitinkamą sporto bazę, 

pateikiamos nuotraukos, adresai, kontaktai, objekto kaina bei laisvi ir užimti rezervacijos 

laikai.    

Siekdami išsiaiškinti, ar poreikis tokiai objektų rezervavimo sistemai būtų Šiauliuose, prašėme 

Šiaulių miesto gyventojų pateikti nuomonę, užpildant mūsų parengtą ir Šiaulių miesto savivaldybės 

interneto svetainėje paskelbtą anketą (žr. 2 priedą). Anketos rezultatai parodė, kad iš 592 apklaustųjų 

– 60 proc. mato poreikį viešos Savivaldybės sporto objektų rezervavimo sistemos (programėlės) 

sukūrimui, dar 28 proc. neturi nuomonės ir tik 12 proc. šiai iniciatyvai nepritartų. 

Audito metu dėl centralizuotos rezervavimo sistemos kūrimo buvo apklaustos ir 39 Savivaldybės 

įstaigos, iš kurių 41 proc. pritarė sistemos sukūrimui, o dar 28 proc. – neturėjo aiškios nuomonės, nes 

kai kurioms įstaigoms tokia objektų rezervavimo sistema yra neaktuali dėl mažos objektų paklausos.  

16 įstaigų, kurios pritaria, pateikė tokius argumentus: 

• atsirastų galimybė aiškiau ir lengviau atlikti bendrojo lavinimo mokyklų sporto salių nuomą;  

• tai palengvintų administravimo darbą bei pagerintų paslaugų teikimo kokybę; 

• rezervacijos sistemos (programėlės) sukūrimas duotų apčiuopiamos naudos, kadangi būtų 

sudaryta galimybė plačiajai visuomenės daliai geriau susipažinti su sporto objektų 

naudojimosi galimybe. Programėlėje matytųsi visi sporto objektai vienoje vietoje, kas 

palengvintų tokių galimybių paiešką. 

12 įstaigų, kurios nepritaria, pateikė tokius argumentus: 

• netikslinga, nes nepamažins administracinės naštos ugdymo įstaigai; 

• programėlės sukūrimas, palaikymas, atnaujinimas reikalauja lėšų, kurias gal geriau investuoti 

į infrastruktūrą ir jos atnaujinimą; 

• netikslinga ir neefektyvi specializuotiems sporto centrams, nes neužtikrins efektyvesnio bazių 

panaudojimo. 
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Manytume, kad planuojama Savivaldybės turto rezervavimo sistema galėtų apimti ir sporto objektus, 

esančius kitų įstaigų pavaldume, kad visuomenei būtų lengviau gauti informaciją apie pagrindinių 

Savivaldybėje esančių sporto objektų užimtumą. Pavyzdžiui, pastebėjome, kad didelio gyventojų 

populiarumo sulaukia prie Šiaulių valstybinės kolegijos įrengtas sporto aikštynas, todėl esant vienų 

objektų didesniam užimtumui, sistemos pagalba žmonės galėtų pasirinkti kitus mažiau užimtus sporto 

objektus.  

Atsižvelgiant tiek į poreikį skatinti aktyvesnį žmonių gyvenimo būdą ir didesnes sportinės veiklos 

galimybes, tiek į pateiktą miesto gyventojų ir Savivaldybės įstaigų nuomonę, siūlytume aktyviau 

organizuoti centralizuotos turto rezervavimo sistemos, kuri apimtų ir sporto objektų nuomos 

paslaugas, diegimą ir kartu padėtų spręsti informacijos sisteminimo bei valdymo problemas 

Savivaldybėje. 

  

1.2. Naudojimosi sporto objektais reglamentavimas turėtų būti išsamesnis 

Savivaldybės sporto objektus valdo skirtingas funkcijas vykdančios įstaigos ir Savivaldybės 

administracija. Savivaldybės naudojimosi sporto objektais tvarką reglamentuoja Naudojimosi Šiaulių 

miesto savivaldybės švietimo įstaigų sporto salėmis ir stadionais (sporto aikštynais) tvarkos aprašas11 

(toliau – Aprašas). Apraše apibrėžtos bendrojo ugdymo mokyklų (švietimo įstaigų) naudojimosi 

sporto salėmis ir stadionais, specializuotais ar universaliais sporto aikštynais sąlygos, numatančios: 

• naudotis švietimo įstaigų sporto salėmis ir stadionais (sporto aikštynais) vykdant veiklas, 

neprieštaraujančias švietimo sritį reglamentuojantiems teisės aktams, laisvu laiku nuo 

švietimo įstaigos nuostatuose numatytų funkcijų įgyvendinimo ir suplanuotų veiklų; 

• pirmumo teisę naudotis švietimo įstaigos sporto salėmis ir stadionais (sporto aikštynais) 

švietimo įstaigų formaliojo ir neformaliojo ugdymo proceso vykdytojams, po to laikas 

naudotis objektu skiriamas Šiaulių miesto sportinio rengimo įstaigų sportininkams, aukšto 

sportinio meistriškumo sportininkams ir galiausiai Šiaulių miesto sporto bendruomenėms; 

• švietimo įstaigoms patvirtinti naudojimosi sporto salėmis ir stadionais (sporto aikštynais) 

taisykles, vesti ir talpinti užimtumo kalendorius, užtikrinti higienos poreikius bei apšvietimą 

objekte. 

Tačiau Apraše neapibrėžtos detalesnės paslaugų teikimo sąlygos, kai kitam subjektui suteikiama teisė 

atlygintinai naudotis švietimo įstaigos patalpomis ir stadionais (sporto aikštynais): 

• kokiais terminais ir kokia forma (vienkartinė/ trumpalaikė / ilgalaikė paslauga ar turto nuoma) 

gali būti teikiamos naudojimosi sporto salių ir stadionų (sporto aikštynų) paslaugos;  

• kokius konkrečius įkainius (paslaugų įkainiai ar nuomos kaina pagal formulę) taikant ir 

kokiomis sąlygomis atsiskaitoma už naudojimąsi sporto salėmis ir stadionais (sporto 

aikštynais).  

Manome, kad pagal dabartinį reglamentavimą Savivaldybės įstaigoms yra palikta teisė kiekvienai 

savarankiškai teikti naudojimosi sporto salių ir stadionų (sporto aikštynų) paslaugas įvairiomis 

formomis, kas ne visada gali atitikti efektyvų ilgalaikio turto valdymą.    

Taip pat reglamentavimas neapima naudojimosi sporto objektais sąlygų sporto įstaigose, nors 

Savivaldybės sporto infrastruktūra yra išsidėsčiusi tiek bendrojo ugdymo įstaigose ir specializuotose 

mokyklose, tiek sporto įstaigose.  

 
11 Naudojimosi Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų sporto salėmis ir stadionais (sporto aikštynais) tvarkos 

aprašas, patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. A-1396 (2021 m. liepos 

12 d. įsakymo Nr. A-1143 redakcija). 
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Peržiūrėjus kitų savivaldybių pavyzdžius, pastebėjome, kad atskirų naudojimosi sporto objektais 

tvarkų jose nėra, nes didžiosiose šalies savivaldybėse (Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestuose) yra 

įdiegtos centralizuotos Savivaldybės turto rezervavimo sistemos, kurių tvarkos aprašuose yra 

apibrėžtos sąlygos naudotis švietimo įstaigų patalpomis ir stadionais ir jų suteikimo tvarka.  

Vykdyti Naudojimosi Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų sporto salėmis ir stadionais 

(sporto aikštynais) tvarkos aprašo nuostatų įgyvendinimo kontrolę yra paskirti12 Švietimo ir Sporto 

skyriai. Iš Savivaldybės administracijos gauta informacija, kad vykdant aprašo kontrolę tikrinama 

švietimo įstaigų internetinės svetainės ir bendruose posėdžiuose su švietimo įstaigomis aptariamas 

minėtos tvarkos užtikrinimas. Tačiau konkrečių pavyzdžių nebuvo pateikta, išskyrus atvejį, kai 

Savivaldybės administracija aptarė13 stadionų atvėrimą bendruomenei.  

 

1.3. Ne visi sporto objektai ir daiktinės teisės yra tinkamai registruotos NTR 

Siekiant disponuoti visa informacija, Savivaldybės administracija turėtų turėti ne tik tikslius 

duomenis apie visus nuosavybės teise valdomus sporto objektus, bet ir jie turėtų būti tinkamai 

registruoti viešuosiuose registruose, kaip numato Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo 

ir disponavimo juo įstatymo14 16 str. 4 d.  

Nekilnojamojo turto registre registruojami nekilnojamieji daiktai (žemės sklypai, statiniai, patalpos) 

jeigu jie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka yra suformuoti kaip atskiri 

nekilnojamojo turto objektai ir jiems suteiktas unikalus numeris15. Nekilnojamieji daiktai, daiktinės 

teisės į juos, juridiniai faktai laikomi įregistruotais, kai atitinkami duomenys įrašomi į Nekilnojamojo 

turto registro duomenų bazę16.  

Audito metu analizavome surinktą informaciją apie sporto objektus ir nustatėme, kad stadionus ar 

sporto aikštynus iš 31 švietimo įstaigos turi 20 įstaigų, iš kurių 8 įstaigos stadionus (sporto aikštynus) 

yra įregistravusios kaip sporto paskirties inžinerinius statinius.  

Taip pat audito metu nustatyti ir kiti netikslumai, susiję su sporto objektų ir daiktinių teisių 

registravimu: 

• naujai įrengti sporto aikštynai prie J. Janonio gimnazijos, Gegužių progimnazijos bei atskiros 

dirbtinės dangos sporto aikštelės (krepšiniui) prie Jovaro ir „Juventos“ progimnazijų yra 

registruoti viešajame registre ir vadovaujantis Savivaldybės tarybos sprendimais17 objektai 

yra perduoti patikėjimo teise valdyti ir naudotis jais atitinkamoms įstaigoms, tačiau šios 

daiktinės teisės neregistruotos NTR; 

• prie „Romuvos“ gimnazijos 2012 metais įrengtas sporto aikštynas ir 2017 metais įrengta 

krepšinio aikštelė nėra registruoti NTR, taip pat negavome informacijos, kad objektai būtų 

perduoti įstaigai valdyti ir naudotis jais patikėjimo teise (žr. 2 pav. 1 dalį);  

 
12 Naudojimosi Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų sporto salėmis ir stadionais (sporto aikštynais) tvarkos 

aprašas, patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. A-1396, (2021 m. liepos 

12 d. įsakymo Nr. A-1143 redakcija), 12 p.  
13 Savivaldybės administracijos 2022 m. kovo 14 d. pasitarimo protokolas Nr. VAK-163.  
14 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, 1998 m. 

gegužės 12 d. Nr. VIII-729 (2014 m. kovo 25 d. įstatymo Nr. XII-802 redakcija su vėlesniais pakeitimais). 
15 Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto registro įstatymas, 1996 m. rugsėjo 24 d. Nr. I-1539 (2001 m. birželio 21 d. 

įstatymo Nr. IX-391 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 9 str. 
16 Ten pat, 14, 3 str. 
17 Savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 3 d. sprendimas Nr. T-385, Savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. 

sprendimas Nr. T-475, Savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 3 d. Nr. T-276. 
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• 2013–2017 metų laikotarpiu įrengtos universalios dirbtinės dangos aikštelės prie Šiaulių 

universitetinės gimnazijos, Medelyno, Rėkyvos ir „Sandoros“ progimnazijų nėra registruotos 

NTR ir taip pat negavome informacijos, kad minėti objektai būtų perduoti įstaigoms valdyti 

ir naudotis jais patikėjimo teise. Objektai yra registruoti įstaigų apskaitoje (žr. 2 pav. 2 dalį); 

Vertinant sporto įstaigų valdomą sporto paskirties nekilnojamąjį turtą, nustatyta, kad visi sporto 

objektai ir  daiktinės teisės yra registruotos NTR ir patikėjimo teise arba panaudos pagrindais perduoti 

įstaigoms valdyti ir naudotis jais, išskyrus prie žolės riedulio aikštės (Pumpučių g. 19, Šiauliai) įrengtą 

paplūdimio tinklinio aikštelę (žr. 2 pav. 3 dalį). 

 

2. Pav. NTR neregistruoti Švietimo įstaigų valdomi sporto aikštynai ir aikštelės 

Kadangi NTR duomenys turėtų atspindėti tikslią ir teisingą informaciją apie Savivaldybės 

administracijos nuosavybės teise priklausantį ir Savivaldybės įstaigų valdomą nekilnojamąjį turtą, 

Savivaldybės įstaigos turėtų būti informuotos dėl reikiamų duomenų patikslinimo ar įregistravimo.  

 

1.4. Esamos sporto infrastruktūros nepakanka visiems poreikiams užtikrinti  

 

Nuo 2019 metų įsigaliojo Sporto įstatymo18 nuostata, kad įgyvendinant pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programas ir vykdant pirminį profesinį mokymą mokykline profesinio mokymo 

organizavimo forma, yra privalomos ne mažiau kaip trys fizinio ugdymo pamokos per savaitę. 

Įgyvendinant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, turi būti sudaryta galimybė 

mokiniui pasirinkti neformaliojo švietimo programą, skirtą fizinio aktyvumo veikloms vykdyti.  

2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosiuose 

ugdymo planuose19 nustatyta palaipsniui Lietuvoje įvesti trečią fizinio ugdymo pamoką, t. y. kasmet 

pridedant po vieną pamoką: 2019–2020 m. m. trečia pamoka pridėta 6 klasių mokiniams, nuo 2020–

2021 m. m. – 7 klasių mokiniams, o 2021–2022 m. m. trečią fizinio ugdymo pamoką turi 8 klasių, o 

2022–2023 m. m. – turės 9 klasių mokiniai. Numatoma, kad iki 2025 m. visi Lietuvos 1–12 klasių 

mokiniai turės privalomas tris fizinio ugdymo pamokas per savaitę, kurios, tikimasi, pagerins 

mokinių sveikatą ir fizinį pajėgumą. 

 
18 Lietuvos Respublikos sporto įstatymas, 1995 m. gruodžio 20 d. Nr. I-1151 (2018 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. XIII-

1540 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 12 str. 
19 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. V-417 „Dėl 2019–

2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosius ugdymo planų patvirtinimo“. 
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Pagal Švietimo įstatymo20 nuostatas, iš Valstybės biudžeto savivaldybėms skiriamos mokymo lėšos 

apima ir ugdymo procesui organizuoti ir valdyti skirtas lėšas, kurios naudojamos vadovėlių ir 

mokymo priemonėms aprūpinti. Nors fizinio ugdymo pamokos yra dalis pagrindinio ugdymo, tačiau 

už mokyklų sporto salių ir aikštynų statybos, remonto ir atnaujinimo darbus yra tiesiogiai atsakingos 

savivaldybės ir lėšos šioms reikmėms planuodamos savo biudžetuose.  

Siekiant išsiaiškinti, ar turimų sporto objektų pakanka pagrindinėms įstaigų funkcijoms vykdyti ir 

koks yra visuomenės poreikis naudotis įstaigų sporto objektais, pateikėme klausimus 39 bendrojo 

ugdymo, specialiųjų mokyklų bei sporto įstaigoms. 

Apibendrinus pateiktus atsakymus, matyti, kad: 

• 18 įstaigų negali tenkinti visų savo poreikių arba gali tenkinti iš dalies; 

• 16 įstaigų negali patenkinti visų interesantų prašymų nuomotis ar kitaip naudotis sporto 

objektu.  

Rezultatai parodė, kad turimų sporto objektų ne visais atvejais užtenka pagrindinėms įstaigų 

funkcijoms vykdyti, t. y. įstaigos susiduria su problemomis organizuojant fizinio ugdymo pamokas 

ir neformaliojo ugdymo veiklas ir ši problema galimai didės, siekiant tinkamai įgyvendinti fizinio 

ugdymo planus. 

Dažniausiai problemų pasitaiko įstaigose, kur mokinių skaičius yra didelis arba turimi sporto objektai 

neatitinka įstaigų poreikių dėl prastos jų būklės ar jų trūkumo. Įstaigų teigimu, dažniausiai problemos 

sprendžiamos tokiais būdais: 

➢ dalis fizinio ugdymo pamokų, esant tinkamoms oro sąlygoms, organizuojamos mokyklos 

kieme ar lauko sporto aikštelėse; 

➢ dalis fizinio ugdymo pamokų organizuojamos kitose turimose fizinio ugdymo klasėse arba 

aktų salėje; 

➢ nuomojami šalia esančių įstaigų sporto objektai fizinio ugdymo pamokoms ar treniruotėms 

organizuoti.  

Audito metu nustatyta atvejų, kai pamokos ar užsiėmimai yra organizuojami naudojantis kitų įstaigų 

sporto objektais: 

• 5 švietimo įstaigose (iš 31 vertintos bendrojo ugdymo įstaigos ir specialiųjų mokyklų) fizinio 

ugdymo pamokos yra organizuojamos, nukreipiant mokinius į kitus sporto objektus, pvz.: 

- Jovaro progimnazija ir Salduvės progimnazija buvo išsinuomojusi Šiaulių lengvosios 

atletikos ir sveikatingumo centro maniežo ir Šiaulių sporto gimnazijos erdves; 

- Sporto gimnazija nuomojosi Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“, Šiaulių lengvosios 

atletikos ir sveikatingumo centro, VšĮ futbolo akademijos „Šiauliai“, Šiaulių sporto centro 

„Dubysa“ bei Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos sporto objektais; 

- Simono Daukanto gimnazija bėgimui organizuoti naudojo centrinio parko infrastruktūrą; 

- Šiaulių universitetinė gimnazija naudojo Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos 

bėgimo takus Gardino g. 14; 

• 6 sporto įstaigų (iš 8 vertintų sporto įstaigų) užsiėmimai organizuojami naudojantis kitų 

įstaigų sporto objektais, pvz.: 

- Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademija nuomojosi 6 bendrojo ugdymo įstaigų sporto 

sales bei objektus iš Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centro ir Šiaulių 

plaukimo centro „Delfinas“; 

 
20 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, 1991 m. birželio 25 d. Nr. I-1489 (2011 m. kovo 17 d. įstatymo Nr. XI-1281 

redakcija su vėlesniais pakeitimais). 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=395105&b=
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- VšĮ Šiaulių krepšinio akademija „Saulė“ nuomojosi 9 bendrojo ugdymo įstaigų sporto 

salės ir 4 sporto salės naudojosi pagal panaudą. 

Savivaldybės administracijos pateiktais duomenimis, Šiaulių miesto infrastruktūros sporto objektų 

skaičius ir veiklos apimtys nėra pakankamos patenkinti neformaliojo švietimo teikėjų, sporto 

bendruomenių (organizacijų) ar pavienių visuomenės grupių ir asmenų poreikį. Šiaulių mieste 

sportininkų rengimo centruose sportuoja apie 4 tūkst. sportininkų, privačiose organizacijose apie 1,5 

tūkst. sportininkų. Sporto objektų trūkumas pasireiškia vakariniu ir žiemos sezono laikotarpiu, kai 

tuo metu sporto bazės reikalingos tiek sporto rengimo centruose sportuojantiems sportininkams, tiek 

miesto bendruomenės nariams. Taip pat didesnis objektų, pritaikytų komandinėms sporto šakoms, 

trūkumas.    

Gyventojų pildytos anketos rezultatai parodė, kad iš 592 apklaustųjų 40 proc. miesto gyventojų teigia, 

kad Savivaldybėje trūksta sporto objektų, o dar 27 proc. mano, kad sporto objektų yra pakankamai, 

tačiau ne visada sudaromos sąlygos jais naudotis.  

Plėtojant sporto objektų infrastruktūrą Savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigose, specializuotose 

mokyklose ir sporto įstaigose, 2017–2021 metų laikotarpiu buvo panaudota21 daugiau nei 7,8 mln.  

Eur valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšų (šiame skaičiuje neįvertintos lėšos, kurios buvo 

panaudotos pagal atskirus projektus mokyklų modernizavimui arba įstaigų lėšomis atlikti objektų 

atnaujinimo darbai). 

Savivaldybės administracija, siekdama išplėsti ir atnaujinti turimą sporto infrastruktūrą, dalyvavo 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės programose ir projektuose, lėšoms gauti: 

➢ Centrinės projektų valdymo agentūros duomenimis22, Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti 

sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, įgyvendinimui iš viso 

2019–2022 metų laikotarpiu Savivaldybė teikė 19 paraiškų, iš kurių tik 1 projektui 2021 

metais buvo skirtas finansavimas – tai Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos sporto aikštyno 

atnaujinimo projektas, kuriam numatyta 450 tūkst. Eur Sporto rėmimo fondo lėšų. Šiuo metu 

projektas pradedamas įgyvendinti; 

➢ Įgyvendinant Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programą23, skirtą atnaujinti 

švietimo įstaigų sporto aikštynus, sudaryti sąlygas mokiniams ir bendruomenės nariams 

aktyviau dalyvauti kūno kultūros ir sporto veikloje, 2010–2012 metais lėšų skirta Šiaulių 

„Romuvos“ gimnazijos stadionui, 2014–2016 metais– Šiaulių „Jovaro“ progimnazijos sporto 

aikštyno atnaujinimui. Taip pat pagal 2021–2024 metų patvirtintą24 Programos sąrašą, 

numatyta atnaujinti Šiaulių „Gytarių“ progimnazijos stadioną. 

Savivaldybės administracija 2017–2021 metų laikotarpiu sporto objektų infrastruktūros plėtrai 

panaudojo 2,6 mln. Eur. valstybės biudžeto lėšų. Lėšos buvo skirtos Savivaldybės administracijos 

strateginio veiklos plano priemonėmis įgyvendintiems tokiems projektams:  

➢ pastatytas naujas Šiaulių sporto gimnazijos pastatas (SVP priemonė 08.05.02.08.); 

➢ renovuotas Šiaulių Sanatorinės mokyklos baseinas (SVP priemonė 08.05.02.30.); 

 
21 2017-2021 metų išlaidų peržiūros ataskaitos iš Finansų valdymo ir apskaitos programos „Biudžetas VS“ bei 

Savivaldybės įstaigų ir Savivaldybės administracijos pateikti duomenys. 
22 https://www.cpva.lt/sporto-remimo-fondas/kvietimai/686  
23 Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-2341 „Dėl Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programos patvirtinimo“. 

Programa skirta šalies bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų sporto aikštynams atnaujinti. 
24 Švietimo įstaigų, kurių sporto aikštynai bus atnaujinami 2021–2024 metais, sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-606. 

https://www.cpva.lt/sporto-remimo-fondas/kvietimai/686
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➢ renovuoti Šiaulių m. stadiono lengvosios atletikos sektorius ir takai (SVP priemonė 

07.02.02.07.) ir administracinis pastatas su tribūnomis (SVP priemonė 07.02.02.13.). 

Švietimo įstaigų sporto salių ir sporto aikštynų atnaujinimui buvo sudaryta ir nuo 2019 m. lapkričio 

11 d. iki 2020 m. spalio 13 d. veikė Šiaulių švietimo įstaigų sporto infrastruktūros renovacijos 

eiliškumui ir atrankos kriterijams nustatyti suformuota darbo grupė25, kuri sudarė ir patvirtino 

atrankos kriterijus bei sudarė sporto objektų prioritetinę eilę. 

Savivaldybės administracija 2017–2021 metų laikotarpiu teikė paraiškas, siekdama gauti Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės programų ir projektų lėšas ir vykdė investicinius projektus, finansuojamus 

Savivaldybės biudžeto lėšomis, tačiau nesant bendros strategijos valstybės mastu, Savivaldybei 

poreikį patenkinti sudėtinga.  

 

2. Savivaldybės įstaigos turėtų labiau prisidėti prie sporto objektų tinkamos būklės palaikymo 

 

Savivaldybės turtas turi būti valdomas, naudojamas ir juo disponuojama rūpestingai, siekiant 

užtikrinti visuomenės interesų tenkinimą, tačiau jis privalo būti tausojamas, nešvaistomas ir 

racionaliai naudojamas26.  

Savivaldybės įstaigos patikėjimo teise valdo 92 proc. sporto objektų, todėl joms tenka didžioji dalis 

atsakomybės, užtikrinant pakankamas sąlygas sporto objektų tinkamos būklės palaikymui ir jų 

prieinamumui: 

 

 

 

 

3.  Pav. Šaltinis: Tarnyba pagal audito metu surinktus duomenis 

 

Atliekant auditą laikytasi nuostatos, kad Savivaldybės įstaigos užtikrina pakankamas sąlygas sporto 

objektų būklės palaikymui ir jų prieinamumui, kai: 

• užtikrinama sporto objekto priežiūra; 

• sudarytos sąlygos stadionu ar sporto aikštynu naudotis nemokamai; 

• įstaigose patvirtintos naudojimosi sporto objektais taisyklės ir jos skelbiamos viešai; 

• sudaromi sporto objektų užimtumo kalendoriai ir jie viešai prieinami, talpinant juos įstaigos 

internetinėje svetainėje; 

• sporto objektų nuomos ir panaudos sutartys sudaromos laikantis Savivaldybės tarybos 

patvirtintų procedūrų ir reikalavimų, o nuomos kaina paskaičiuojama pagal Savivaldybės 

patvirtintą metodiką. 

 

 

 

 
25 Šiaulių švietimo įstaigų sporto infrastruktūros renovacijos eiliškumui ir atrankos kriterijams nustatyti darbo grupė, 

patvirtinta Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. A-1582 ir panaikinta 

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. A-1388. 
26 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, 1998 m. 

gegužės 12 d. Nr. VIII-729 (2014 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. XII-802 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 9 str.  

150 Savivaldybės 
sporto objektų 

138 sporto objektai 
valdomi 

Savivaldybės 
įstaigų patikėjimo 

teise

102 sporto objektai 
išsidėstę bendrojo 

ugdymo ar 
specialiose 
mokyklose

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=468142&b=
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2.1. Savivaldybės įstaigos sudaro pakankamas sąlygas sporto objektų prieinamumui 

Siekdami detaliau įvertinti Savivaldybės įstaigų valdomų sporto objektų būklę, pobūdį bei sudarytas 

sąlygas naudotis objektu, lankėmės įstaigose. Apžiūrėjome vietoje ir rinkome informaciją, kaip yra 

prižiūrima ir palaikoma esama sporto infrastruktūra, kokios taikomos sporto objektų apsaugos 

priemonės ir prieinamumo galimybės.  

Iš analizuotų 31 bendrojo ugdymo įstaigų ir specialiųjų mokyklų stadionus (sporto aikštynus) turi 20 

įstaigų, iš kurių 16 yra aptverti. Kitas lauko sporto aikšteles turi 17 bendrojo ugdymo įstaigų ir 2 

specialiosios mokyklos.  

1 lentelė 

Įstaigos Stadionas 

/  sporto 

aikštynas 

aptverta apšvietimas kameros Kita 

lauko 

sporto 

aikštelė 

aptverta apšvietimas kameros 

Bendrojo 

ugdymo 

mokyklos 

20 16 3 3 17 15 4 3 

Specialiosios 

mokyklos 

Nėra - - - 2 2 Nėra Nėra 

 

Naudojimosi Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų sporto salėmis ir stadionais (sporto 

aikštynais) tvarkos apraše27 numatyta, kad švietimo įstaiga: 

• numato laiką Šiaulių miesto sporto bendruomenės žmonėms nemokamai naudotis stadionais, 

išskyrus specializuotus sporto aikštynus, sporto ir sveikatinimo veiklai, kai jais nesinaudoja 

švietimo įstaiga ir (ar) nuomininkai; 

• vykstant numatytai veiklai stadionuose (sporto aikštynuose) su įrengtu apšvietimu, tamsiuoju 

paros laiku privalo įjungti apšvietimą iki 22.00 val. 

Vertinant, ar visuomenei sudaromos sąlygos sporto objektais naudotis nemokamai, audito metu 

atlikome apžiūras įstaigų sporto aikštynuose bei teikėme anketą gyventojams dėl nuomonės 

pateikimo apie sporto objektų prieinamumą.  

Atlikus analizę ir apžiūras, nustatyta, kad iš esmės patekimas tiek į nerenovuotus bendrojo ugdymo 

įstaigų stadionus, tiek į atnaujintus sporto aikštynus ar atskiras sporto aikšteles yra neribojamas, 

išskyrus pavienius atvejus: 

• Saulės pradinė mokykla nurodė, kad mokyklos teritorija pasibaigus darbo laikui užrakinama, 

nors įstaigą turi įrengtas krepšinio ir kvadrato aikšteles, kurių prieinamumas yra 

nepasiekiamas užrakinus mokyklos teritoriją; 

• kelios įstaigos nurodė, kad lauko sporto objektais gali naudotis miesto bendruomenė pagal 

poreikį, suderinus laiką su mokykla ar pasiimant raktą iš mokyklos budėtojos („Juventos“, 

Ragainės, Vinco Kudirkos progimnazijos); 

• viena bendrojo ugdymo įstaiga – Centro pradinė mokykla neturi nei stadiono, nei kitų lauko 

sporto aikštelių.  

Atnaujintus sporto aikštynus ar sporto aikšteles su pritaikytu apšvietimu turi 6 įstaigos (Gegužių 

progimnazija, Jovaro progimnazija, „Juventos“ progimnazija, J. Janonio gimnazija, „Romuvos“ 

gimnazija, Lieporių gimnazija) o su įrengtomis vaizdo stebėjimo kameromis – 5 įstaigos (Jovaro 

 
27 Naudojimosi Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų sporto salėmis ir stadionais (sporto aikštynais) tvarkos 

aprašas, patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. A-1396 (2021 m. liepos 

12 d. įsakymu Nr. A-1143 redakcija). 
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progimnazija, „Juventos“ progimnazija, J. Janonio gimnazija, „Romuvos“ gimnazija, Lieporių 

gimnazija). 

Nuo 2022 metų 4 švietimo įstaigoms (J. Janonio ir „Romuvos“ gimnazijoms bei Jovaro ir Gegužių 

progimnazijoms) buvo skirtas papildomas finansavimas28, numatant stadiono administratoriaus 

pareigybę. Tokia galimybe pasinaudojo 2 įstaigos (J. Janonio gimnazija ir Jovaro progimnazijai), 

įsteigdamos papildomą stadiono administratoriaus pareigybę. Kitos įstaigos sporto objektų vykdytojų 

priežiūros funkcijas integravo į kitas pareigybes.  

Specializuotose mokyklose (Šiaulių „Ringuvos“ mokykla, Sanatorinė mokykla, „Dermės“ mokykla, 

Spindulio ugdymo centras), nemokamai naudotis sporto objektais nėra galimybės, o sporto įstaigose 

nemokamai prieinami tik pavieniai objektai, pvz.: 

• Dubysos sporto centro paplūdimio tinklinio aikštelė (Vilniaus g. 49); 

• Lengvosios atletikos lauko bėgimo takai (S. Daukanto g. 23); 

• Futbolo akademijos dirbtinės dangos aikštynai (Kviečių g. 7). 

Vertinant, su kokiomis kliūtimis ar problemomis teko susidurti, naudojantis arba ketinant naudotis 

sporto objektu, gyventojų pildytos anketos rezultatai parodė, kad iš 592 apklaustųjų: 

• 25 proc. atvejų naudotis sporto objektais kliūčių nebuvo; 

• 12 proc. atvejų buvo neužtikrintas objektų prieinamumas ir apšvietimas – tarp jų atviruose 

atsakymuose buvo paminėta, jog buvo ribojamas patekimas į „Juventos“ progimnazijos ir J. 

Janonio gimnazijos sporto objektus (detaliau žr. priedą Nr. 3). 

Taip pat Naudojimosi Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų sporto salėmis ir stadionais 

(sporto aikštynais) tvarkos apraše29 numatyta, kad švietimo įstaiga turi: 

• patvirtinti naudojimosi sporto salėmis ir stadionu (sporto aikštynu) taisykles, kurios turi būti 

skelbiamos švietimo įstaigos interneto svetainėje ir matomoje vietoje prie sporto salės ir 

stadiono (sporto aikštyno); 

• ne vėliau kaip iki kalendorinių metų spalio 1 d. savo internetinėje svetainėje talpinti ir, jei 

reikia, atnaujinti sporto salių ir stadionų (sporto aikštynų) užimtumo Google kalendorius, 

nurodant nuomininkus. 

Atkreiptinas dėmesys, kad sporto objektus valdo ir sporto įstaigos, tačiau nėra reglamentuota jokių 

bendrųjų nuostatų dėl sporto objektų valdymo ir neapibrėžta įstaigoms tvirtinti naudojimosi sporto 

objektu taisyklių bei pildyti užimtumo kalendorius ir juos viešinti.   

Įvertinus Savivaldybės įstaigų pateiktą informaciją ir peržiūrėjus įstaigų internetinėse svetainėse 

skelbiamą informaciją, nustatėme, kad iš 27 bendrojo ugdymo įstaigų: 

• 4  įstaigose30 nėra patvirtintų naudojimosi sporto objektu taisyklių ir 19 įstaigų šių taisyklių 

neviešino savo internetinėse svetainėse; 

 
28 Maksimalių asignavimų, planuojamų skirti iš savivaldybės biudžeto biudžetinėms įstaigoms, apskaičiavimo 2022 

metais tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. A-1446 

(2021 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. A-1642 redakcija). 
29 Naudojimosi Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų sporto salėmis ir stadionais (sporto aikštynais) tvarkos 

aprašas, patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. A-1396 (2021 m. liepos 

12 d. įsakymu Nr. A-1143 redakcija). 
30 Šiaulių Centro pradinė mokykla, Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla, Rėkyvos progimnazija, Zoknių progimnazija.  
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• 4  įstaigos31 nesudarinėjo užimtumo kalendorių ir jų neviešino internetinėse svetainėse, tačiau 

šios įstaigos audituojamu laikotarpiu neturėjo galiojančių nuomos sutarčių. Pažymėtina, kad 

audito metu buvo padaryta pažanga ir daugiau įstaigų ėmė pildyti arba atnaujinti kalendorius. 

Peržiūrėjus sudaromus kalendorius, pastebėti tik keli pavieniai netikslumai, t. y. ne visais atvejais 

kalendoriai yra nuolat atnaujinami, pavyzdžiui, Medelyno, Rėkyvos progimnazijų pateikiami 2020–

2021 metų sporto salių užimtumo grafikai. Taip pat pasitaikė atvejų, kai prie kalendorių buvo galima 

prisijungti tik per Google paskyrą („Juventos“ progimnazijos) ar neveikė kalendoriaus nuoroda 

(„Sandoros“ progimnazija). 

Sporto įstaigų atveju, pastebėta, kad 7 įstaigos32 (iš 8 vertintų) turėjo patvirtintas naudojimosi sporto 

objektu taisykles, tačiau tik 1 įstaiga viešino jas savo internetinėje svetainėje. Užimtumo (Google) 

kalendorius viešino 2 įstaigos33, kitų įstaigų skelbiami kalendoriai buvo neužpildyti, laiku 

neatnaujinti arba išvis nebuvo.  

Be įstaigų valdomų sporto objektų, vertinome ir galimybę naudotis miesto parkuose įrengtais sporto 

objektais (krepšinio, tinklinio ir lauko teniso aikštelėmis). Atlikome apžiūras vietoje ir nustatėme, 

kad: 

• Centriniame miesto parke objektai yra visada atviri miesto gyventojams ir nuolat apšviesti, 

nes Centriniame miesto parko (tuo pačiu ir sporto aikštelių) apšvietimas integruotas į bendrą 

miesto apšvietimo sistemą. Tačiau pastebėjome, kad prie minėtų sporto objektų dar nėra 

naudojimosi sporto objektu taisyklių; 

• „Beržynėlio“ parkelyje yra įrengtos vietos krepšiniui ir tinkliniui žaisti – atskiras jų  

apšvietimas neįrengtas, tačiau patenka į bendras parko apšvietimo zonas.  

Kadangi miesto parkai yra nuolat lankomi miesto gyventojų ir svečių, juose esantiems sporto 

objektams reikalinga nuolatinė priežiūra. Todėl taip pat vertinome, kaip sprendžiamas priežiūros bei 

atsakomybės paskirstymo klausimas dėl naujai įrengtų ir viešai prieinamų sporto bei žaidimų aikštelių 

miesto parkuose. Pagal audito metu  surinktą informaciją, matyti, kad miesto parkuose esančių sporto 

objektų priežiūra yra patikėta skirtingiems subjektams: 

• „Beržynėlio“ priežiūrą vykdo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras34, kuriam 

papildomos lėšos objekto priežiūrai nuo 2018 metų skiriamos pagal aplinkos lėšų iš 

Savivaldybės biudžeto apskaičiavimo tvarkas 35; 

 
31 Šiaulių Centro pradinė mokykla, Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla,, Spindulio ugdymo centas, Šiaulių „Dermės“ 

mokykla.  
32 Šiaulių sporto centras „Dubysa“, Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras, Šiaulių plaukimo centras 

„Delfinas“, Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademija, Šiaulių sporto centras „Atžalynas“, Šiaulių teniso akademija, VšĮ 

futbolo akademija „Šiauliai“.  
33 VšĮ krepšinio akademija „Saulė“, Šiaulių plaukimo centras „Delfinas“. 
34 Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro nuostatai, patvirtinti Savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimu 

Nr. T-23. 
35 Aplinkos (ūkio) lėšų iš savivaldybės biudžeto apskaičiavimo 2018 metais tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. A-1376; Aplinkos (ūkio) lėšų iš savivaldybės biudžeto 

apskaičiavimo 2019 metais tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 17 d. 

įsakymu Nr. A-1742; Lėšų, planuojamų skirti iš savivaldybės biudžeto biudžetinėms įstaigoms, apskaičiavimo 2020 

metais tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. A-

1606; Lėšų, planuojamų skirti iš savivaldybės biudžeto biudžetinėms įstaigoms, apskaičiavimo 2021 metais tvarkos 

aprašas, patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. A-1167; Maksimalių 

asignavimų, planuojamų skirti iš savivaldybės biudžeto biudžetinėms įstaigoms, apskaičiavimo 2022 metais tvarkos 

aprašas, patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. A-1446. 
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• sporto objektų, esančių Centriniame miesto parke, priežiūrą vykdo paskirtas prižiūrėtojas 

pagal Šiaulių miesto Centrinio parko priežiūros paslaugų sutartį36. Pagal sutarties nuostatas 

sporto aikštelėse ir aplink jas vykdomas žolės pjovimas, užterštų dangų valymas bei šaltuoju 

metų laiku takų ir kitų dangų valymas. Prižiūrėtojas turi teisę atlikti ir kitus neaprašytus 

tvarkymo darbus, kurie nereikalauja medžiagų pirkimo bei turi pareigą pranešti Savivaldybės 

administracijai apie sugadintą parko įrenginius, įrangą ar infrastruktūrą. Už Šiaulių miesto 

Centrinio parko priežiūros paslaugų sutarties vykdymą yra atsakingas Miesto ūkio ir aplinkos 

skyrius.  

 

2.2. Sporto objektų priežiūra turėtų būti vykdoma kryptingiau 

Siekiant įvertinti, kaip Savivaldybės įstaigos užtikrina patikėjimo teise valdomų sporto objektų 

apsaugą ir priežiūrą, buvo renkama informaciją apie vykdomą sporto objektų būklės priežiūrą, 

einamuosius remonto darbus bei organizuojamus sporto infrastruktūros atnaujinimas. 

Pagal įstaigų pateiktus atsakymus ir apsilankymo vietoje metu surinktą informaciją, sporto salių 

priežiūra ir apsauga yra vykdoma bendrai kaip ir viso pastato, o einamasis sporto salių remontas yra 

vykdomas pagal poreikį ir finansines galimybes. Audito metu įstaigų teikti pavyzdžiai: 

• Progimnazijos sporto objektus valo valytoja ir kiemsargis, teritorijos ir pastato apsaugą vykdo 

progimnazijos apsaugos darbuotojai ir apsaugos tarnyba; 

• Kosmetinis remontas (sporto salės, WC, persirengimo bei dušo patalpų) vykdomas vasaros 

atostogų metu pagal poreikį; 

• Sporto salė valoma kasdien po pamokų ir po treniruočių. Vasaros metu aikštyno žolė 

šienaujama; 

• Sporto objekto būklės priežiūra ir einamasis remontas vykdomas atsižvelgiant į statinio 

techninės priežiūros paslaugų teikėjo UAB „Corpus Pro“ pateiktas išvadas ir poreikį; 

• Statinio (sporto salės) būklės einamasis remontas atliekamas pagal poreikį ir esant 

finansinėms galimybėms. Valymas sporto salės priklauso nuo užimtumo, tačiau minimaliai 2 

kartus per dieną; 

• Objekto būklės priežiūra vykdoma mokyklos pajėgomis pagal galimybes, tačiau įstaigai 

skiriamų lėšų materialiojo turto paprastojo remonto išlaidoms labai trūksta. Neužtenka 

žmogiškųjų resursų vykdyti nuolatinę sporto objektų priežiūrą.  

Sporto infrastruktūros atnaujinimo poreikis ir iniciatyva kyla iš įstaigos pusės, todėl įstaigos rengia 

investicinius projektus objektų atnaujinimui ir teikia Savivaldybės administracijai37. 2017–2021 metų 

laikotarpiu Savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano (toliau – SVP) priemonėmis 

Švietimo ir Sporto skyriai organizavo įvairius investicinius projektus bei kitus sporto objektų 

statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbus, pvz.: 

➢ 08.05.02.16. „Rekonstruoti miesto gimnazijų ir mokyklų sporto aikštynus“ – panaudota 786,8 

tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto asignavimų, atnaujinant Gegužių progimnazijos ir J. Janonio 

gimnazijos sporto aikštynus bei įrengiant Jovaro ir „Juventos“ progimnazijų sporto 

(daugiafunkcinės) aikštelės. 2022–2024 metais numatyta atnaujinti „Rasos“ progimnazijos 

sporto aikštyną; 

 
36 2021 m. rugpjūčio 2 d. Šiaulių miesto Centrinio parko priežiūros paslaugų sutartis. 
37 Šiaulių miesto savivaldybės N - (N + 2) metų investicijų programos rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. A-1035 (2019 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. A-612 

redakcija). 
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➢ 07.02.01.02. „Pastatyti Irklavimo sporto bazę (Žvyro g. 34)“ – panaudota 577,7 tūkst. Eur 

Savivaldybės biudžeto asignavimų; 

➢ 07.02.01.03. „Pastatyti pastatą ir įrengti tribūnas prie regbio stadiono (Gardino g. 14)“ – 

panaudota 972,0 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto asignavimų; 

➢ 07.02.01.04. „Įrengti futbolo aikštę (Kviečių g. 7)“ – panaudota 195,0 tūkst. Eur Savivaldybės 

biudžeto asignavimų; 

➢ 07.02.03.06. „Modernizuoti Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“ pastatą (Dainų g. 33A)“ – 

panaudota 328,8 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto asignavimų. 

Vykdant priemonę 08.05.02.31. „Atnaujinti švietimo įstaigų pastatus, patalpas, įrangą ir 

komunikacijas“ 2017–2021 metų laikotarpiu buvo suremontuotos „Romuvos“ ir „Rasos“ 

progimnazijų, Saulėtekio, „Romuvos“ bei J. Janonio gimnazijų sporto salės, tačiau įstaigos negalėjo 

pateikti tikslios panaudotos sporto salių remontui lėšų sumos, šių duomenų audito metu negavome ir 

iš kitų šaltinių.    

Taip pat kiekvienais metais įstaigoms yra skiriamos lėšos aplinkos (ūkio) išlaidoms, kurių dydis 

apskaičiuojamas pagal kiekvieniems kalendoriniams metams Savivaldybės administracijos 

tvirtinamą apskaičiavimo tvarką.  

Peržiūrėjus aplinkos (ūkio) lėšų iš Savivaldybės biudžeto apskaičiavimo 2017–2022 metų tvarkas38 

dėl skiriamų maksimalių asignavimų biudžetinėms įstaigoms, pastebėjome, kad: 

• 2017 metais – Savivaldybės biudžetinės įstaigos iš joms apskaičiuotų asignavimų ilgalaikio 

materialiojo turto einamajam remontui privalėjo skirti ne mažiau kaip po 0,29 eurus 

kiekvienam įstaigos pastato bendrojo ploto kvadratiniam metrui; 

• 2018 metais – ne mažiau kaip po 0,35 eurus kiekvienam įstaigos pastato bendrojo ploto 

kvadratiniam metrui; 

• 2019 metais – ne mažiau kaip po 0,45 eurus kiekvienam įstaigos pastato bendrojo ploto 

kvadratiniam metrui; 

• Nuo 2020 metų lėšos skaičiuojamos bendrai prekių ir paslaugų įsigijimui pagal sąlyginį prekių 

ir paslaugų įsigijimo išlaidų koeficientą, kuris lygus 15 proc. 

Nors 2017–2021 metais sporto objektų atnaujinimui buvo skiriama iš Savivaldybės biudžeto SVP 

priemonėmis ir numatant lėšas Maksimalių asignavimų, planuojamų skirti iš savivaldybės biudžeto 

biudžetinėms įstaigoms, apskaičiavimo tvarkose, tačiau šios priemonės negalėjo užtikrinti tinkamo 

sporto objektų būklės palaikymo. Pastebėjome, kad kai kurie bendrojo ugdymo įstaigų stadionai 

(sporto aikštynai) dėl netolygios priežiūros vykdymo per ilgą laikotarpį tapo labai prastos būklės ir 

pasitaikė atvejų, kai nevisiškai atitiko Lietuvos higienos normų reikalavimus39, pvz.: 

 
38 Aplinkos (ūkio) lėšų iš savivaldybės biudžeto apskaičiavimo 2017 metais tvarkos aprašas, patvirtintas  Savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A-1316; Aplinkos (ūkio) lėšų iš savivaldybės biudžeto 

apskaičiavimo 2018 metais tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 29 d. 

įsakymu Nr. A-1376; Aplinkos (ūkio) lėšų iš savivaldybės biudžeto apskaičiavimo 2019 metais tvarkos aprašas, 

patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. A-1742; Lėšų, planuojamų skirti 

iš savivaldybės biudžeto biudžetinėms įstaigoms, apskaičiavimo 2020 metais tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. A-1606; Lėšų, planuojamų skirti iš savivaldybės 

biudžeto biudžetinėms įstaigoms, apskaičiavimo 2021 metais tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. A-1167; Maksimalių asignavimų, planuojamų skirti iš savivaldybės 

biudžeto biudžetinėms įstaigoms, apskaičiavimo 2022 metais tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. A-1446. 
39 Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 

(2017 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. V-284 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 18 p. 
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• Vinco Kudirkos progimnazijos valdomi sporto objektai yra labai prastos būklės – sporto 

salės (442,2 kv. m.) grindų dangai, sienoms, stogui ir persirengimo patalpoms būtinas 

remontas,  stadiono bėgimo takų danga labai nelygi, vietomis iškilnota medžių šaknų; 

• Zoknių progimnazijos stadiono bėgimo takai apleisti, apaugę žolėmis, stadiono inventoriaus 

beveik nėra, o likęs yra labai nusidėvėjęs.  

4. Pav. Prastos būklės švietimo įstaigų sporto objektai 

Kadangi švietimo įstaigoms kasmet yra numatomos lėšos aplinkos (ūkio) išlaidoms, todėl įstaigos 

turėtų atsakingiau įsivertinti ir nusimatyti sporto objektų priežiūros galimybes. Vykdoma pastovi 

objektų priežiūra, atliekant kasmetinius įrengimų ir teritorijos atnaujinimo, perdažymo, atstatymo ir 

pan. darbus, padėtų ilgiau išlaikyti tinkamą sporto objektų būklę, taip prisidedant prie mokinių ir tuo 

pačiu prie visuomenės fizinio aktyvumo skatinimo.  

Taip pat būtinas didesnis dėmesys Šiaulių sporto centro „Atžalynas“ infrastruktūros atnaujinimui, 

užtikrinant geresnes ir patogesnes naudojimosi sąlygas sportininkams. Įstaigos pagrindinės 

kultivuojamos sporto šakos yra buriavimas, baidarių ir kanojų irklavimas, irklavimas, imtynės, 

moterų imtynės, sambo, taekvondo. Sporto centro 2021 metų veiklos ataskaitos duomenimis40, 

praėjusiais metais įstaigoje iš viso buvo ugdomi 375 sportininkai, iš kurių 39 proc. sudarė 

sportininkai, užsiimantys buriavimu ir irklavimu. Tačiau pagrindinė įstaigos sporto infrastruktūra 

šiuo metu tinkamai nereprezentuoja nei pačios įstaigos, nei Savivaldybės, kadangi vis dar daugelis 

pastatų, esančių įstaigos teritorijoje Žvyro g. 34, yra avarinės arba prastos būklės. Buriavimo sporto 

bazė, esanti Poilsio g. 10A, neturi pastatų, tik laikinus namelius, kuriuose nėra tinkamų sąlygų sporto 

centro „Atžalynas“ treneriams ir sportininkams treniruočių ir varžybų pasirengimui.  

 
40 Sporto centro „Atžalynas“ 2021 metų veiklos ataskaita, kuriai pritarta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. 

gegužės 5 d. sprendimu Nr. T-180. 
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5 Pav. Sporto centro „Atžalynas“ sporto infrastruktūra 

Kadangi ne visos įstaigos skiria pakankamą dėmesį arba ne visada turi pakankamai lėšų užtikrinti  

sporto objektų priežiūrą ir išlaikyti tinkamą jų būklę, manytume, kad Maksimalių asignavimų, 

planuojamų skirti iš savivaldybės biudžeto biudžetinėms įstaigoms, apskaičiavimo tvarkoje reikėtų 

kasmet numatyti ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui planuojamų lėšų dydį, išskiriant  

sporto objektų priežiūrai ir išlaikymui privalomą skirti sumą.  

2.3. Naudojimosi trumpalaikės nuomos paslaugomis įforminimas turi trūkumų 

Vadovaujantis Naudojimosi Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų sporto salėmis ir stadionais 

(sporto aikštynais) tvarkos aprašo41 nuostatomis, Savivaldybės įstaigos turi galimybę laisvu laiku nuo 

švietimo įstaigų nuostatuose numatytų funkcijų įgyvendinimo ir kitų suplanuotų veiklų nuomoti 

sporto sales, gimnastikos ir treniruoklių klases, stadionus, sporto aikštynus ar kitas turimas sporto 

aikšteles. 

Savivaldybės turto valdytojai, patikėjimo teise valdantys Savivaldybės turtą, turi teisę priimti 

sprendimus, susijusius su savivaldybių turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, išskyrus 

sprendimus, susijusius su šio turto perleidimu kitų asmenų nuosavybėn ar su daiktinių 

teisių suvaržymu, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip. Savivaldybės įstaigos gali perduoti kitiems 

asmenims nuomos (išskyrus trumpalaikę nuomą), panaudos ar kitokiu pagrindu tik gavę Savivaldybės 

tarybos sutikimą42. 

Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo materialiojo 

turto nuomos tvarkos apraše43 nurodyta, kad Savivaldybės turtas išnuomojamas viešo nuomos 

konkurso būdu, išskyrus atvejus: neatidėliotinam darbui atlikti (avarijoms, stichinėms nelaimėms 

likviduoti ir panašiai) ar trumpalaikiam renginiui (parodoms, sporto varžyboms, pasitarimams, 

seminarams, šventėms,  kultūros renginiams), kurio trukmė yra ne ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų, 

organizuoti. 

Siekiant išsiaiškinti, ar sudarant sutartis dėl sporto objektų naudojimosi yra laikomasi Savivaldybės 

tarybos tvarkose numatytų procedūrų ir reikalavimų, susijusių su efektyviu ir rezultatyviu sporto 

 
41 Naudojimosi Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų sporto salėmis ir stadionais (sporto aikštynais) tvarkos 

aprašas, patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. A-1396 (2021 m. liepos 

12 d. įsakymu Nr. A-1143 redakcija). 
42 Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės 

tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-496, 15 p. ir 17 p. 
43 Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo materialiojo turto nuomos 

tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. T-373. 
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objektų naudojimu, audito metu vertinta, ar turto (sporto objektų) nuomos, panaudos ir paslaugų 

sutartys sudaromos laikantis Savivaldybės tarybos patvirtintų procedūrų ir reikalavimų. 

Nuomos paslaugas teikė 35 Savivaldybės įstaigos. Savivaldybės įstaigų pateiktais duomenimis buvo 

sudarytos 494 ilgalaikės ir trumpalaikės nuomos bei panaudos sutartys, galiojusios 2021–2022 

metais. Atsitiktinės atrankos būdu buvo atsirinktos ir peržiūrėtos 109 sutartys, iš kurių buvo 1 

panaudos ir 1 ilgalaikė turto nuomos sutartis. Didžioji dalis šių sutarčių buvo sudarytos taikant Šiaulių 

miesto švietimo įstaigų, Pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamų paslaugų įkainius44, t. y. 

suteikiant, pavyzdžiui, sporto salę naudotis pagal patvirtintą nuomos įkainį.   

Vertinant sudarytos panaudos sutarties sąlygų atitikimą Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais tvarkos aprašo45 nuostatoms, pastebėjome, kad 

sutartis buvo sudaryta 2010 metais, perduodant 20 metų laikotarpiui Šiaulių Ringuvos mokyklos 

patikėjimo teise valdomą futbolo aikštę Šiaulių futbolo klubui „Juventa-99“. Nustatyta, kad sutarties 

terminas neatitinka šiuo metu galiojančio Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio 

turto perdavimo panaudos pagrindais tvarkos aprašo46 nuostatų, tačiau pagrindo sutarties nutraukimui  

nėra, kadangi sutartis sudaryta pagal tuo metu galiojančius teisės aktus ir sutarties galiojimas baigsis 

tik 2030 m. birželio 30 d. 

Pažymime, kad pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą 

laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos 

mokestį47. Esant atlygintinų paslaugų teikimui, paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) 

įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio 

(intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus 

veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti48. 

Taigi, išnuomojant asmeniui turtą, priešingai nei teikiant atlygintinas paslaugas, asmeniui yra 

perleidžiamos turto (daikto) valdymo ir naudojimo teisės49, o jei šios daiktinės teisės nėra 

perleidžiamos nuomininkui, tai nelaikytina turto nuoma.  

Peržiūrėjus švietimo įstaigų sudarytas nuomos paslaugų sutartis, pastebėjome, kad sudarinėjant 

sutartis pasitaiko įvairių netikslumų, kadangi įstaigos skirtingai interpretuoja turto nuomą ir 

atlygintinų paslaugų (turto nuomos) teikimą trumpalaikiam naudojimui. Dėl šios priežasties įstaigos 

sudarinėjo įvairių formų sutartis dėl skirtingo pobūdžio paslaugų, sutartyse dėl atlygintinų paslaugų 

teikimo, numatydamos sąlygas būdingas tik turto nuomos, kai nuomininkui yra perduodamos 

daiktinės valdymo, naudojimo teisės sutartims, nors nei de fakto, nei de jure turto nuomos sutartys 

nebūdavo sudaromos, pvz.: 

➢ Patalpų nuomos sutartis – „Nuomotojas, vadovaudamasis gimnazijos nuostatais, Šiaulių 

miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-253 <...> ir šalių 

susitarimu, perduoda Nuomininkui nuomos teise naudotis sporto sale.“; 

➢ Nuomos sutartis – „Leisti nuomininkams naudotis gimnazijai priklausančiomis šiomis:  sporto 

sale organizuoti krepšinio treniruotėms nurodytu grafiku.“; 

➢ Sutartis dėl mokyklos sporto salės naudojimosi – „Salės skyrėjas įsipareigoja suteikti 

mokyklos sporto salę rankinio treniruotėms vykdyti<...>“; 

 
44 Šiaulių miesto švietimo įstaigų, Pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamų paslaugų įkainių sąrašas, patvirtintas 

Savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-253 (2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-305 redakcija). 
45 Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais tvarkos aprašas, 

patvirtintas Savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. T-370. 
46 Ten pat, 45. 
47 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, patvirtintas 2000 m. liepos 18 d. įstatymu Nr. VIII-1864, 6.477 str. 1 d. 
48 Ten pat, 47, 6.716 str. 1 d. 
49 Ten pat, 47, 4.20 str. 
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➢ Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartis – „Nuomininkas įsipareigoja 

perduoti Nuomininkui Savivaldybės ilgalaikį materialųjį turtą – stadioną <...>“; 

➢ Susitarimas dėl bendrojo ugdymo mokyklų sporto salių naudojimo – „Salės skyrėjas 

įsipareigoja suteikti Salės naudotojui gimnazijos sporto salę tinklinio treniruotėms 

vykdyti<...>“; 

➢ Sporto salės nuomos sutartis – „Nuomotojas įsipareigoja suteikti Nuomininkui sporto salę 

sporto varžyboms organizuoti.“; 

➢ Treniruoklių salės su apšvietimu sutartis – „Nuomotojas įsipareigoja suteikti Nuomininkui 

treniruoklių salę su apšvietimu 1 asmeniui.“; 

➢ Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis – „Nuomotojas perduoda Nuomininkui nuomos teise 

pagal Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2018-12-06 sprendimą Nr. T-431 naudoti laisvu nuo 

panaudojimo pagal tiesioginę paskirtį laiku <...>“. 

Peržiūrėjus sporto įstaigų sudarytas nuomos paslaugų sutartis, pastebėjome, kad taip pat buvo 

sudarinėjama skirtingo pobūdžio paslaugų sutarčių, pvz.: 

➢ Sporto salės nuomos sutartis – „Remiantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 

2 d. sprendimu Nr. T-298<...> 1.2., Nuomotojas išnuomoja Nuomininkui nuomos teise 

imtynių salę<...>“; 

➢ Paslaugų sutartis – „Šia sutartimi Paslaugos tiekėjas ir Paslaugos gavėjas susitaria dėl 

paslaugų užsakymo ir jų atlikimo dirbtinės dangos stadione“; 

➢ Paslaugų teikimo sutartis – „šia sutartimi Vykdytojas ir Užsakovas susitaria dėl sporto 

renginio organizavimo paslaugos užsakymo ir jos atlikimo“; 

➢ Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centro nuomos sutartis – „Nuomotojas 

įsipareigoja suteikti maniežo nuomą nuomininko vykdomo projekto <...>  veikloms vykdyti.“; 

➢ Paraiška pasinaudoti paslaugomis – „Prašau suteikti atlygintinai paslaugas – Teniso 

aikštelę“.  

Analizuojant Savivaldybės įstaigų sutartis taip pat vertinome ir sutartyse numatytų įkainių atitikimą 

Savivaldybės tarybos patvirtintiems įkainiams. Bendrojo ugdymo įstaigos ir specialiosios mokyklos 

teikia paslaugas vadovaudamosi Šiaulių miesto švietimo įstaigų, Pedagoginės psichologinės tarnybos 

teikiamų paslaugų įkainių sąrašu50. Sporto įstaigos teikia paslaugas vadovaudamosi Šiaulių miesto 

savivaldybės sportininkų ugdymo centrų teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašais51. 

Nustatyta, kad 107 sutartys buvo skirtos įforminti teikiamas švietimo ir sporto įstaigų mokamas 

paslaugas, susijusias su sporto objektų naudojimusi pagal Savivaldybės tarybos nustatytus įkainius52. 

Tokių sutarčių terminas buvo nuo 1 iki 9 mėnesių. Kadangi įstaigos skirtingai interpretuoja nuomos 

ir paslaugų nuomos sampratas, sudarant sutartis buvo naudojamas 1 mėnesio sutarties terminas, 

vengiant ilgesnio nei 30 dienų termino, nes pagal Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio ir patikėjimo teise valdomo materialiojo turto nuomos tvarkos aprašą53, tik turtą 

 
50 Šiaulių miesto švietimo įstaigų, Pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamų paslaugų įkainių sąrašas patvirtintas 

Savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-305 (Savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo 

Nr. T-305 redakcija su vėlesniais pakeitimais). 
51 Šiaulių miesto savivaldybės sportininkų ugdymo centrų teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašai, patvirtinti 

Savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-298 (2020 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T-298 redakcija). 
52 Šiaulių miesto švietimo įstaigų, Pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamų paslaugų įkainių sąrašas, patvirtintas 

Savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-253 (2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-305 redakcija su 

vėlesniais pakeitimais); Šiaulių miesto savivaldybės sportininkų ugdymo centrų teikiamų mokamų paslaugų įkainių 

sąrašai, patvirtinti Savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-298 (2020 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T-

298 redakcija). 
53 Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo materialiojo turto nuomos 

tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. T-373. 
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išnuomojant ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nereikia Savivaldybės tarybos sutikimo. Todėl tarp 

analizuotų nuomos paslaugų teikimo sutarčių buvo naudojamas 1 mėnesio sutarties terminas. Tokios 

sutartys dažnu atveju buvo perrašomos kiekvieną mėnesį su tais pačiais nuomininkais.  

Siūlytumėme daugiau dėmesio skirti nuomos paslaugų teikimo sutartims, sudaromoms tarp 

Savivaldybės įstaigų, kurios naudojasi kitų įstaigų sporto objektais fizinio ugdymo pamokoms ir 

neformaliojo vaikų švietimo veikloms vykdyti. Įstaigoms turėtų būti sudarytos sąlygos ne tik 

pirmumo teise naudotis sporto objektais, vykdant minėtas veiklas, bet greičiau ir lengviau įforminti 

patį procesą. Įstaigoms galėtų būti numatytas laikas mokslo metų pradžioje susiplanuoti, 

organizuojant pagal poreikį fizinio ugdymo pamokas ir neformaliojo vaikų švietimo veiklas kitose 

įstaigose ar priimant kitas įstaigas  savo erdvėse ir susitarimą mokslo metų laikotarpiui įforminti pagal 

patvirtintą šabloną (formą). Tokiu atveju likusį laisvą laiką naudotis įstaigų sporto objektais galėtų 

greičiau pasiūlyti kitiems norintiems.   

2.4. Taikomi sporto objektų nuomos paslaugos įkainių dydžiai peržiūrėti, tačiau švietimo 

įstaigų – nediferencijuoti  

Švietimo, kultūros ir sporto įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainos dydis nustatomas taip, kad 

būtų padengtos visos būtinosios su paslaugos teikimu susijusios pagrįstos sąnaudos54. 

Savivaldybės įstaigų teikiamų mokamų paslaugų kaina nustatoma pagal Savivaldybės tarybos 2018 

m. liepos 5 d. sprendimu Nr. T-248 patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto 

biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Šiaulių miesto savivaldybė, teikiamų atlygintinų 

paslaugų kainos dydžio nustatymo metodiką55 (toliau – Metodika).  

Audito metu vertinome, ar sporto objektų nuomos paslaugų įkainių dydžiai buvo apskaičiuoti 

vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtintą Metodiką ir Savivaldybės įstaigos tinkamai juos taikė, 

suteikdamos sporto objektus kitiems subjektams. 

Kiekviena sporto įstaiga turi patvirtintus atskirus Šiaulių miesto savivaldybės sportininkų ugdymo 

centrų teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašus56: 

1. Šiaulių sporto centro „Atžalynas“ teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašas; 

2. Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“ teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašas; 

3. Šiaulių sporto centro „Dubysa“ teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašas; 

4. Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašas;  

5. Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centro teikiamų mokamų paslaugų įkainių 

sąrašas; 

6. Šiaulių teniso akademijos teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašas; 

7. Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademijos „Saulė“ įkainių sąrašas; 

8. Viešosios įstaigos futbolo akademijos „Šiauliai“ teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašas.  

Atlikus analizę, nustatyta, kad įkainiai buvo apskaičiuoti vadovaujantis Savivaldybės tarybos 

patvirtinta Metodika. 

 
54 Šiaulių miesto savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Šiaulių miesto 

savivaldybė, teikiamų atlygintinų paslaugų kainos dydžio nustatymo metodika, patvirtinta Savivaldybės tarybos 2018 m. 

liepos 5 d. sprendimu Nr. T-248 (2020 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T-148 redakcija), 3 p.  
55 Šiaulių miesto savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Šiaulių miesto 

savivaldybė, teikiamų atlygintinų paslaugų kainos dydžio nustatymo metodika, patvirtinta Savivaldybės tarybos 2018 m. 

liepos 5 d. sprendimu Nr. T-248 (2020 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T-148 redakcija). 
56 1-6 pozicijos įstaigų sąrašai patvirtinti Savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-284 

(Savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T-298 redakcija); 7 pozicijos įkainiai patvirtinti VšĮ krepšinio 

akademijos „Saulė“ dalininkų susirinkimo 2018 m. spalio 10 protokolu Nr. VAK-486; 8 pozicijos įkainiai patvirtinti VšĮ 

futbolo akademijos „Šiauliai“ dalininkų susirinkimo 2021 m. liepos 15 d. protokolu Nr. VDS-2.  
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Švietimo įstaigų atveju nustatyta, kad visoms įstaigoms, išskyrus Šiaulių sporto gimnaziją, buvo 

taikomi tie patys teikiamų paslaugų įkainių dydžiai: 

2 lentelė 

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas: Kiekis / laikas Kaina, Eur 

1. sporto salės nuoma 1 val. 15,00 / 5,00 * 

2. treniruoklių salė su apšvietimu 1 asmeniui 1 mėn. 8,00 / 4,00* 

3. treniruoklių salė su apšvietimu 1 asmeniui 1 val. 2,00 / 1,00* 

4. aerobikos ir šokių salė 1 val.  6,00 

5. stadiono nuoma be apšvietimo 1 val.  19,00 / 5,00* 

6. stadiono nuoma su apšvietimu 1 val. 27,00 / 8,00* 

*Kaina taikoma tik tiems neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) teikėjams, kurie įgyvendina akredituotas Šiaulių miesto 

savivaldybės NVŠ programas, iš dalies finansuojamas valstybės arba ES biudžeto lėšomis, ir Šiaulių miesto kultūros 

įstaigų vaikų meno kolektyvų, švietimo ir sporto įstaigų sportininkams ir mokiniams (vaikams), sporto šakų aukšto 

sportinio meistriškumo klubo sportininkams, dalyvaujantiems šalies aukščiausiojo lygmens varžybose.  

Audituojamu laikotarpiu sporto objektų nuomos paslaugas teikė 27 iš 31 vertintos švietimo įstaigos. 

Pastebėta, kad kai kurių objektų poreikis buvo itin didelis ir jie buvo nuolat užimti. Tarp švietimo 

įstaigų populiariausios–paklausiausios buvo Jovaro, Ragainės, „Romuvos“ progimnazijų bei J. 

Janonio, „Romuvos“, Saulėtekio gimnazijų sporto salės.  

3 lentelė 

Eil. Nr.  Savivaldybės įstaiga, sudariusi nuomos paslaugų 

teikimo sutartis 

Sutartys,  galiojusios 2021–2022 metais 

Su kita Savivaldybės 

įstaiga 

Su kitais asmenimis 

1. Jovaro progimnazija 12 25 

2. Ragainės progimnazija* 12 28 

3. „Romuvos“ progimnazija 20 16 

4. Šiaulių sporto gimnazija 5 12 

5. Didždvario gimnazija 5 11 

6. J. Janonio gimnazija 18 1 

7. „Romuvos“ gimnazija 7 15 

8. Saulėtekio gimnazija 7 38 

* Sutartys buvo sudaromos kas mėnesį. 

Tačiau paklausa buvo nedidelė „Juventos“ ir „Rasos“ progimnazijų bei Stasio Šalkauskio gimnazijos 

sporto salių, nors objektai yra atnaujinti ir galėtų būti aktyviau naudojami.  

4 lentelė 

Eil. Nr.  Savivaldybės įstaiga, sudariusi nuomos paslaugų 

teikimo sutartis 

Sutartys,  galiojusios 2021–2022 metais 

Su kita Savivaldybės 

įstaiga 

Su kitais asmenimis 

1. „Juventos“ progimnazija 1 1 

2. Vinco Kudirkos progimnazija* 2 1 

3. „Rasos“ progimnazija 1 - 

4. Rėkyvos progimnazija 3 - 

5. Zoknių progimnazija 7 - 

6. Stasio Šalkauskio gimnazija 1 3 

* Sutartys buvo sudaromos kas mėnesį. 

 

Tarp sporto įstaigų daugiausiai buvo nuomojami Šiaulių sporto centro „Dubysa“, Šiaulių lengvosios 

atletikos ir sveikatingumo centro bei Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos sporto objektai.  
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5 lentelė 

Eil. Nr.  Savivaldybės įstaiga, sudariusi nuomos paslaugų 

teikimo sutartis 

Sutartys,  galiojusios 2021–2022 metais 

Su kita Savivaldybės 

įstaiga 

Su kitais asmenimis 

1. Šiaulių sporto centras „Dubysa“ - 34 

2. Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo 

centras 

16 19 

3. Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademija 2 16 

 

Taip pat ir kitų sporto įstaigų objektų užimtumas yra didelis, tačiau objektai labiau naudojami pačių 

sporto centrų veiklai arba pagal bendradarbiavimo sutartis, pvz.: VšĮ Šiaulių krepšinio akademijos 

„Saulė“ atveju, kuri panaudos teise valdo patalpas Pramonės g. 13, Šiauliai, – sporto objekte nuolat 

vyksta krepšinio ir rankinio treniruotės bei varžybos. Neatlygintinai 4 kartus per savaitę vyksta 

užsiėmimai senjorams, kuriuos veda Šiaulių miesto visuomenės sveikatos biuras.  

Kaina už švietimo ir sporto įstaigų teikiamas atlygintinas paslaugas gali būti keičiama57 dėl: 

• darbo užmokesčio apskaičiavimą reglamentuojančių teisės aktų, darančių įtaką patiriamoms 

sąnaudoms, pasikeitimo; 

• su paslaugos teikimu susijusių sąnaudų, t. y. šildymo ir sistemos priežiūros, elektros, 

vandentiekio, kanalizacijos, komunalinių atliekų tvarkymo, pasikeitimo; 

• kainų indekso pokyčio (infliacijos), vadovaujantis Lietuvos Respublikos statistikos 

departamento viešai skelbiama informacija (padidėja ar sumažėja daugiau kaip 5 procentai 

per 3 metus). 

Atsižvelgiant į išaugusias su paslaugos teikimu susijusias darbo užmokesčio ir kitas sąnaudas, 

švietimo ir sporto įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų įkainiai buvo perskaičiuoti ir patvirtinti nauji 

2022 m. birželio 2 d.58  

Nauji švietimo įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų įkainiai: 

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas: Kiekis / laikas Kaina, Eur 

1. sporto salės nuoma 1 val. 16,00 / 6,00 * 

2. treniruoklių salė su apšvietimu 1 asmeniui 1 mėn. 11,00 / 4,00* 

3. treniruoklių salė su apšvietimu 1 asmeniui 1 val. 3,00 / 1,00* 

4. aerobikos ir šokių salė 1 val.  7,00 / 2,00* 

5. stadiono nuoma be apšvietimo 1 val.  21,00 / 6,00* 

6. stadiono nuoma su apšvietimu 1 val. 30,00 / 8,00* 

 

Pastebime, kad švietimo įstaigų valdomi sporto objektai yra skirtingi tiek savo būkle, dydžiu, tiek 

populiarumu, tačiau buvo taikomas visoms sporto salėms vienodas nuomos įkainių dydis. Kadangi 

audito metu tiek švietimo, tiek sporto įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų įkainiai buvo atnaujinti, 

rekomendacijos neteikiame.  

 
57 Šiaulių miesto savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Šiaulių miesto 

savivaldybė, teikiamų atlygintinų paslaugų kainos dydžio nustatymo metodika, patvirtinta Savivaldybės tarybos 2018 m. 

liepos 5 d. sprendimu Nr. T-248 (2020 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T-148 redakcija), 6 p. 
58 Šiaulių miesto švietimo įstaigų ir pedagoginės psichologinės tarnybos mokamų paslaugų įkainių sąrašas, patvirtintas 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-253 (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

2022 m. birželio 2 d. sprendimo Nr. T-262 redakcija) ir Šiaulių sporto centro „Atžalynas“, Šiaulių plaukimo centro 

„Delfinas“, Šiaulių sporto centro „Dubysa“, Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centro, Šiaulių regbio ir žolės 

riedulio akademijos ir Šiaulių teniso akademijos teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašai, patvirtinti Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-253 (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 2 

d. sprendimo Nr. T-268 redakcija). 
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REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS  

 

Eil. 

Nr. 

Rekomendacija Subjektas, 

kuriam 

pateikta 

rekomendacija 

Rekomendacijos 

įgyvendinimas (Subjekto 

numatytos priemonės) 

Rekomendacijos 

įgyvendinimo terminas 

(Subjekto numatytas) 

1.  Siekiant didinti fizinį gyventojų 

aktyvumą ir informacijos apie 

galimybę naudotis sporto objektais 

sklaidą, viešinti visų sporto objektų 

sąrašą Savivaldybės internetinėje 

svetainėje ir kitomis priemonėmis. 

Savivaldybės 

administracija 

Informacijos patalpinimas 

Šiaulių miesto savivaldybės 

internetinėje svetainėje apie 

bendro ugdymo įstaigų 

sporto infrastruktūrą. 

Iki 2022 m. spalio 1 d.  

 

 

2.  Siekiant efektyvesnio duomenų 

apie sporto objektus valdymo, 

įdiegti sporto objektų centralizuotą 

rezervavimo sistemą. 

Savivaldybės 

administracija 

Įdiegta bendrojo ugdymo ir 

sporto įstaigų infrastruktūros 

rezervavimo sistema. 

 
 

2023 m. balandžio 1 d. 

 

 

3.  Išsamiau apibrėžti paslaugų 

teikimo sąlygas, numatant kokiais 

terminais, įkainiais ir forma gali 

būti teikiamos naudojimosi sporto 

salių ir stadionų (sporto aikštynų) 

paslaugos. 

Savivaldybės 

administracija 

Atlikti pakeitimai, apimantys 
sporto objektų nuomos 

paslaugų teikimo sąlygas, 

Šiaulių miesto savivaldybei 

nuosavybės teise 

priklausančio ir patikėjimo 

teise valdomo materialiojo 

turto nuomos tvarkos apraše 

(1) ir Naudojimosi Šiaulių 

miesto savivaldybės švietimo 

įstaigų sporto salėmis ir 

stadionais (sporto aikštynais) 

tvarkos apraše (2). 

2022 m.  spalio 1 d. 

 

4.  Imtis priemonių, kad visi sporto 

objektai ir daiktinės teisės būtų 

tinkamai registruotos NTR 

registre. 

Savivaldybės 

administracija 

Švietimo skyriaus vedėjos 

raštu mokyklos papildomai 

informuotos dėl turto 

įregistravimo Juridinių 

asmenų registre ir 

Sporto skyriaus raštu 

informuotas sporto centras – 

Regbio ir žolės riedulio 

akademija dėl turto 

įregistravimo NTR. 

2022 m. gruodžio 31 

d. 

 

 

5.  Siekiant užtikrinti  tinkamą sporto 

objektų būklę, kasmet numatyti 

ilgalaikio materialiojo turto 

einamajam remontui planuojamų 

lėšų dydį, išskiriant dalį lėšų ir 

sporto objektų priežiūrai ar 

atnaujinimui. 

Savivaldybės 

administracija 

Peržiūrėta ir papildyta  

Maksimalių asignavimų, 

planuojamų skirti iš 

savivaldybės biudžeto 

biudžetinėms įstaigoms, 

apskaičiavimo tvarka. 

2022 m. spalio 1 d. 

 

 

6.  Numatyti priemones, 

užtikrinančias patogesnį ir labiau 

koordinuotą biudžetinių įstaigų 

naudojimąsi kitų įstaigų sporto 

objektais. 

Savivaldybės 

administracija 

Naudojimosi Šiaulių miesto 

savivaldybės švietimo įstaigų 

sporto salėmis ir stadionais 

(sporto aikštynais) tvarkos 

apraše plačiau apibrėžtos 

sporto objektų suteikimo ir 

naudojimosi sąlygos tarp 

Savivaldybės įstaigų. 

2022 m.  gruodžio 31 

d. 

 

 

  

 

* – priemones ir terminus rekomendacijoms įgyvendinti pateikė 

subjektas (-ai). 
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Už 1, 2, 4, 5 ir 6 rekomendacijos įgyvendinimą atsakingi: 

Sporto skyriaus vyr. specialistas Mindaugas Bezaras, +370 41 596 215, m.bezaras@siauliai.lt; 

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Silva Sabaliauskienė, +370 41 386 475, 

silva.sabaliauskiene@siauliai.lt. 

Už 3 rekomendacijos įgyvendinimą atsakingi: 

Sporto skyriaus vyr. specialistas Mindaugas Bezaras, +370 41 596 215, m.bezaras@siauliai.lt; 

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Silva Sabaliauskienė, +370 41 386 475 

silva.sabaliauskiene@siauliai.lt; 

Turto valdymo skyriaus vedėja Ija Jencienė +370 41 596 290, ija.jenciene@siauliai.lt  

 

  

mailto:m.bezaras@siauliai.lt
mailto:silva.sabaliauskiene@siauliai.lt
mailto:m.bezaras@siauliai.lt
mailto:silva.sabaliauskiene@siauliai.lt
mailto:ija.jenciene@siauliai.lt
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PRIEDAI 

1 priedas. Audito apimtis ir metodai  

Audito apimtis 

Audito tikslas – įvertinti Šiaulių miesto savivaldybės sporto objektų prieinamumą ir valdymo ir 

naudojimo efektyvumą. 

Pagrindiniai audito klausimai: ar Savivaldybės administracija užtikrina, kad sporto objektai būtų 

valdomi ir naudojami efektyviai; ar Savivaldybės įstaigos užtikrina pakankamas sąlygas sporto 

objektų prieinamumui ir naudojimui. 

Audito objektas – Savivaldybės nuosavybės teise valdomi sporto objektai. 

Audito subjektai – Savivaldybės administracija, bendrojo ugdymo mokyklos, Savivaldybės sporto 

įstaigos ir specializuoti sportininkų rengimo centrai bei kitos įstaigos, valdančias Savivaldybės sporto 

objektus. 

Audituojamas laikotarpis – 2021 (atskirais atvejais įvertinimui panaudoti ankstesnių laikotarpių 

duomenys).  

Audito apribojimai – audito metu nevertintos miesto parkuose esančios sveikatingumo zonų ir 

treniruoklių aikštelių naudojimas, taip pat nevertintas aukšto meistriškumo sporto valdymas. 

Audito metu informaciją rinkome iš Savivaldybių administracijos, iš 27 bendrojo ugdymo įstaigų, 4 

specialiųjų mokyklų ir 8 sporto įstaigų. Taip pat buvo vertinta Šiaulių miesto gyventojų nuomonė, 

pildant anketą apie Savivaldybės sporto objektus.  

Auditas atliktas pagal tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus ir kitų teisės aktų 

nuostatas. Atlikdami auditą darėme prielaidą, kad visi pateikti dokumentai yra teisingi, išsamūs ir 

galutiniai, o jų kopijos atitinka originalus. 

 

Santrumpos ir sąvokos 

Savivaldybės įstaiga – Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigos, specialiosios 

mokyklos ir sporto įstaigos. 

Savivaldybės taryba – Šiaulių miesto savivaldybės taryba. 

Savivaldybės administracija – Šiaulių miesto savivaldybės administracija.  

Sporto skyrius – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sporto skyrius.  

Švietimo skyrius – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius. 

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir 

aplinkos skyrius. 

SVP – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos strateginis veiklos planas. 

NTR – nekilnojamojo turto registras. 

Sporto objektai – sportinėms ir fizinio aktyvumo veikloms pritaikyti statiniai ir ar jų dalys 

(pavyzdžiui, stadionai, sporto aikštynai, baseinai, sporto salės, maniežai ir pan.). 

Sporto aikštynas – sporto paskirties inžinerinis statinys atvirame ore, pritaikytas kelioms sporto 

šakoms (futbolui, krepšinius, lengvajai atletikai, regbiui ir pan.). 

Stadionas –  futbolo aikštė ir kita sporto aikštelė, apjuosta bėgimo taku. 
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Audito duomenų rinkimo ir vertinimo metodai 

Audito 

ataskaitos 

skyrius / 

poskyris 

Taikyti duomenų rinkimo ir vertinimo metodai. Tikslas 

Informacija apie 

sporto objektus 

renkama, tačiau 

nepakankamai 

sisteminama ir 

valdoma 

Dokumentų peržiūra: 

Nagrinėjome: 

 

- Vietos savivaldos įstatymą;  

- Sporto įstatymą; 

- Naudojimosi Šiaulių miesto savivaldybės 

švietimo įstaigų sporto salėmis ir 

stadionais (sporto aikštynais) tvarkos 

aprašą; 

- Savivaldybės administracijos Sporto bei 

Švietimo skyrių nuostatus; 

- Savivaldybės interneto svetainėje 

(www.siauliai.lt) skelbiamą informaciją 

apie sporto objektus; 

- www.lscentras.lt ir www.svis.smm.lt    

teikiama statistinė informacija apie sporto 

objektus.  

- Kauno, Vilniaus, Klaipėdos centralizuotas 

sporto objektų rezervavimo programėles; 

- Savivaldybės administracijos bei 

Savivaldybės įstaigų užpildytus 

klausimynus apie sporto objektus ir jų 

naudojimą;  

 

Atlikti patikrinimai Savivaldybės sporto 

objektuose. 

Teikta anketa dėl gyventojų nuomonės pateikimo 

apie sporto objektus; 

Pokalbiai: 

Bendravome su Savivaldybės administracijos 

Sporto, Švietimo skyrių bei Savivaldybės sporto bei 

švietimo įstaigų darbuotojais. 

Siekiama išsiaiškinti: 

 

Kiek ir kokios būklės sporto objektų yra 

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo 

(bendrojo ugdymo), specialiose mokyklose 

bei sporto centruose;  

 

Ar atsakingi Savivaldybės administracijos 

skyriai renka ir sistemina informaciją apie 

sporto objektus; 

 

Ar siekdama skatinti sportinę veiklą 

Savivaldybė bendradarbiauja su sporto 

klubais, asociacijomis, organizacijomis;  

 

Ar informacija apie sporto objektus yra 

viešinama; 

 

Ar sudarytos sąlygos bendruomenei lengvai 

rezervuoti ir naudotis sporto objektais; 

 

Kokia sporto objektų naudojimo praktika 

vykdoma kituose miestuose. 

 

 

Naudojimosi 

sporto objektais 

reglamentavimas 

turėtų būti 

išsamesnis 

Dokumentų peržiūra: 

Nagrinėjome: 

 

- Lietuvos Respublikos teisės aktus, 

reglamentuojančius turto valdymą (Turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

įstatymą, Šiaulių miesto savivaldybės 

turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 

juo tvarkos aprašą, Nekilnojamo turto 

registro įstatymą); 

- Naudojimosi Šiaulių miesto savivaldybės 

švietimo įstaigų sporto salėmis ir 

stadionais (sporto aikštynais) tvarkos 

aprašą; 

- Kauno, Vilniaus, Klaipėdos centralizuotas 

sporto objektų rezervavimo programėles ir 

jų aprašai;  

- Savivaldybės administracijos bei 

Savivaldybės įstaigų užpildytus 

klausimynus. 

Pokalbiai su:  

Nustatyti: 

 

Ar numatyta kokiais pagrindais sporto 

salėmis ir aikštynais gali naudotis Šiaulių 

miesto sporto bendruomenės; 

 

Ar reglamentuota kokias terminais ir 

kokiomis formomis gali būti teikiamos 

sporto objektų paslaugos; 

 

Ar yra užtikrinama tinkamo naudojimosi 

sporto objektais kontrolė. 

http://www.lscentras.lt/
http://www.svis.smm.lt/
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Savivaldybės administracijos Sporto, Švietimo, 

Turto skyrių bei Savivaldybės sporto bei švietimo 

įstaigų darbuotojais. 

Ne visi sporto 

objektai ir 

daiktinės teisės 

yra tinkamai 

registruoti NTR 

Dokumentų peržiūra: 

Nagrinėjome: 

 

- Lietuvos Respublikos teisės aktus, 

reglamentuojančius turto valdymą (Turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

įstatymą, Šiaulių miesto savivaldybės 

turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 

juo tvarkos aprašą, Nekilnojamo turto 

registro įstatymą); 

- Šiaulių miesto savivaldybės strateginius 

plėtros ir veiklos planus; 

- Savivaldybės tarybos sprendimus dėl turto 

perdavimo įstaigoms; 

- Nekilnojamojo turto registro duomenis;  

- Savivaldybės administracijos bei 

Savivaldybės įstaigų užpildytus 

klausimynus; 

Pokalbiai su:  

Savivaldybės administracijos Sporto, Švietimo, 

Turto skyrių bei Savivaldybės sporto bei švietimo 

įstaigų darbuotojais. 

Nustatyti: 

 

Kiek ir kokių sporto objektų buvo atnaujinta 

2017-2022 m. m. laikotarpiu; 

 

Ar atnaujinti sporto aikštynai yra 

užregistruoti NTR ir patikėjimo teise 

perduoti įstaigoms, kurios juos naudoja; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esamos sporto 

infrastruktūros 

nepakanka 

visiems 

poreikiams 

užtikrinti 

Dokumentų peržiūra: 

Nagrinėjome: 

 

- Švietimo įstatymą; 

- Sporto įstatymą; 

- Šiaulių miesto savivaldybės strateginius 

veiklos planus. 

- Naudojimosi Šiaulių miesto savivaldybės 

švietimo įstaigų sporto salėmis ir 

stadionais (sporto aikštynais) tvarkos 

aprašą; 

- Šveitimo įstaigų sporto aikštynų 

atnaujinimo programą; 

- www.cpva.lt duomenis dėl projektų 

Sporto rėmimo fondo lėšomis; 

- Bendruosius ugdymo planus; 

- 2017-2021 m. Savivaldybės išlaidų 

peržiūros ataskaitų duomenys  iš Finansų 

valdymo ir apskaitos programos 

„Biudžetas VS“; 

- Savivaldybės administracijos bei 

Savivaldybės įstaigų užpildytus 

klausimynus apie sporto objektus ir jų 

naudojimą; 

Teikta anketa dėl gyventojų nuomonės pateikimo 

apie sporto objektus. 

Pokalbiai su:  

Savivaldybės administracijos Sporto, Švietimo, 

Turto skyrių bei Savivaldybės sporto ir švietimo  

įstaigų darbuotojais. 

Siekiama išsiaiškinti: 

 

 

Ar turimos infrastruktūros pakanka įstaigų 

poreikiams; 

 

Ar sporto objektai esantys Savivaldybės 

įstaigose tenkina visuomenės poreikius; 

 

Ar buvo dalyvaujama Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės programose ir projektuose,  

siekiant pritraukti lėšų sporto infrastruktūros 

plėtrai ir atnaujinimui; 

 

Kokiomis lėšomis buvo finansuojamas 

sporto objektų atnaujinimas; 

 

Ar nustatomi atrankos kriterijai renovacijos 

eiliškumui sudaryti.  

 

 

 

 

 

 

  

Savivaldybės 

įstaigos sudaro 

pakankamas 

sąlygas sporto 

objektų 

prieinamumui 

Dokumentų peržiūra: 

Nagrinėjome: 

 

- Naudojimosi Šiaulių miesto savivaldybės 

švietimo įstaigų sporto salėmis ir 

Siekiama išsiaiškinti : 

 

Ar nėra ribojamas prieinamumas 

bendruomenei naudotis stadionais, sporto 

aikštynais; 

 

http://www.cpva.lt/
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stadionais (sporto aikštynais) tvarkos 

aprašą; 

- Aplinkos (ūkio) lėšų iš savivaldybės 

biudžeto apskaičiavimo tvarkos aprašai; 

- Lėšų, planuojamų skirti iš savivaldybės 

biudžeto biudžetinėms įstaigoms, 

apskaičiavimo tvarkos aprašai; 

- Maksimalių asignavimų, planuojamų 

skirti iš savivaldybės biudžeto 

biudžetinėms įstaigoms , apskaičiavimo  

tvarkos aprašus; 

- Šiaulių miesto Centrinio parko priežiūros 

paslaugų sutartį; 

- Sporto bei švietimo įstaigų internetinės 

svetaines; 

- Savivaldybės administracijos bei 

Savivaldybės įstaigų užpildytus 

klausimynus apie sporto objektus ir jų 

naudojimą; 

Atlikti patikrinimai Savivaldybės sporto 

objektuose. 

Teikta anketa dėl gyventojų nuomonės pateikimo 

apie sporto objektus; 

Pokalbiai su: 

Savivaldybės administracijos Sporto, Švietimo 

skyrių bei Savivaldybės sporto bei švietimo įstaigų 

darbuotojais. 

Kokiomis priemonėmis yra užtikrinama 

sporto objektų priežiūra; 

 

Ar yra patvirtintos bei viešinamos 

naudojimosi sporto objektais taisyklės; 

 

Ar sudaromi sporto objektų užimtumo 

kalendoriai bei jie viešinami; 

 

 

 

Sporto objektų 

priežiūra turėtų 

būti vykdoma 

kryptingiau 

Dokumentų peržiūra: 

Nagrinėjome: 

 

- Naudojimosi Šiaulių miesto savivaldybės 

švietimo įstaigų sporto salėmis ir stadionais (sporto 

aikštynais) tvarkos aprašą; 

- Aplinkos (ūkio) lėšų iš savivaldybės 

biudžeto apskaičiavimo tvarkos aprašai; 

- Lėšų, planuojamų skirti iš savivaldybės 

biudžeto biudžetinėms įstaigoms, apskaičiavimo 

tvarkos aprašai; 

- Maksimalių asignavimų, planuojamų 

skirti iš savivaldybės biudžeto biudžetinėms 

įstaigoms , apskaičiavimo  tvarkos aprašus; 

- Šiaulių miesto Centrinio parko priežiūros 

paslaugų sutartį; 

- Sporto bei švietimo įstaigų internetinės 

svetaines; 

- Savivaldybės administracijos bei 

Savivaldybės įstaigų užpildytus klausimynus apie 

sporto objektus ir jų naudojimą; 

Atlikti patikrinimai Savivaldybės sporto 

objektuose. 

Teikta anketa dėl gyventojų nuomonės pateikimo 

apie sporto objektus; 

Pokalbiai su: 

Savivaldybės administracijos Sporto, Švietimo 

skyrių bei Savivaldybės sporto bei švietimo įstaigų 

darbuotojais. 

Siekiama išsiaiškinti : 

 

Kaip yra planuojamos lėšos sporto objektų 

priežiūrai; 

 

Kaip vykdoma sporto objektų būklės 

priežiūra, einamieji remonto darbai; 

 

Kaip organizuojamas sporto infrastruktūros 

atnaujinimas. 

 

 

Naudojimosi 

trumpalaikės 

nuomos 

paslaugomis 

įforminimas turi 

trūkumų 

Dokumentų peržiūra: 

Nagrinėjome:  

 

- Savivaldybės administracijos bei 

Savivaldybės įstaigų užpildytus 

Nustatyti : 

 

Ar Savivaldybės įstaigų, kurios teikia sporto 

objektų nuomos paslaugas, nustatoma 

nuomos kaina atitinka Savivaldybės tarybos 

patvirtą metodiką; 
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klausimynus apie sporto objektus ir jų 

naudojimą; 

- Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės 

teise priklausančio ir patikėjimo teise 

valdomo materialiojo turto nuomos 

tvarkos aprašą;  

- Šiaulių miesto savivaldybės turto 

valdymo, naudojimo, ir disponavimo juo 

tvarkos aprašą; 

- Savivaldybės tarybos sprendimus dėl 

Šiaulių miesto švietimo įstaigų, 

Pedagoginės psichologinės tarnybos 

teikiamų paslaugų įkainių 

- Savivaldybės tarybos sprendimus  dėl 

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo, 

kultūros ir sporto biudžetinių ir viešųjų 

įstaigų, kurių savininkė yra Šiaulių miesto 

savivaldybė, teikiamų atlygintinų 

paslaugų kainos dydžio nustatymo 

metodikos;  

- Šiaulių miesto savivaldybės sportininkų 

ugdymo centrų teikiamų mokamų 

paslaugų įkainių sąrašus; 

- Įstaigų sudarytas sporto objektų  nuomos 

sutartis. 

Pokalbiai su:  

Savivaldybės administracijos Sporto, Švietimo, 

Turto skyrių bei Savivaldybės sporto bei švietimo 

įstaigų darbuotojais. 

 

Ar sporto objektų nuomos ir panaudos 

paslaugų sutartys sudaromos laikantis 

Savivaldybės tarybos patvirtintų procedūrų 

ir reikalavimų;  

 

 

  

  

Taikomi sporto 

objektų nuomos 

paslaugų įkainių 

dydžiai 

peržiūrėti, tačiau 

švietimo įstaigų 

– 

nediferencijuoti 

Dokumentų peržiūra: 

Nagrinėjome:  

- Savivaldybės administracijos bei 

Savivaldybės įstaigų užpildytus klausimynus apie 

sporto objektus ir jų naudojimą; 

- Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės 

teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo 

materialiojo turto nuomos tvarkos aprašą;  

- Šiaulių miesto savivaldybės turto 

valdymo, naudojimo, ir disponavimo juo tvarkos 

aprašą; 

- Savivaldybės tarybos sprendimus dėl 

Šiaulių miesto švietimo įstaigų, Pedagoginės 

psichologinės tarnybos teikiamų paslaugų įkainių 

- Savivaldybės tarybos sprendimus  dėl 

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo, kultūros ir 

sporto biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių 

savininkė yra Šiaulių miesto savivaldybė, teikiamų 

atlygintinų paslaugų kainos dydžio nustatymo 

metodikos;  

- Šiaulių miesto savivaldybės sportininkų 

ugdymo centrų teikiamų mokamų paslaugų įkainių 

sąrašus; 

- Įstaigų sudarytas sporto objektų  nuomos 

sutartis. 

Pokalbiai su:  

Savivaldybės administracijos Sporto, Švietimo, 

Turto skyrių bei Savivaldybės sporto bei švietimo 

įstaigų darbuotojais. 

Nustatyti : 

 

Ar Savivaldybės įstaigų, kurios teikia sporto 

objektų nuomos paslaugas, nustatoma 

nuomos kaina atitinka Savivaldybės tarybos 

patvirtą metodiką; 

 

Ar sporto objektų nuomos ir panaudos 

paslaugų sutartys sudaromos laikantis 

Savivaldybės tarybos patvirtintų procedūrų 

ir reikalavimų;  
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2 Priedas. Anketos rezultatai 

 

Anketos rezultatai 

Siekiant audito metu surinkti kuo išsamesnę ir objektyvesnę informaciją, buvo teikta anketa Šiaulių 

miesto gyventojams dėl nuomonės pateikimo apie Savivaldybės sporto objektus. Savivaldybės sporto 

objektai apėmė švietimo (bendrojo ugdymo) įstaigų sporto sales, stadionus (sporto aikštynus), 

daugiafunkcines aikšteles ir kitus panašius objektus, kurie gali būti naudojami Savivaldybės 

sporto bendruomenės ir pavienių asmenų ar grupių sportinėms ir fizinio aktyvumo veikloms, kai 

objektais nesinaudoja pati įstaiga savo pagrindinėms funkcijos vykdyti. 

Anketos pildymo metu, t. y. laikotarpiu nuo 2022 m. kovo 24 d. iki gegužės 24 d., atsakymus pateikė 

592 respondentai. Atsakymai pagal klausimus pasiskirstė taip: 

 

1. Nurodykite, ar Jūs esate privatus ar juridinis asmuo: 

 
 

 

2. Ar Jums yra tekę naudotis Savivaldybės sporto objektais, kai jais nesinaudoja pati įstaiga? 

 

 

 

 

 

 

Privatus asmuo
96%

Neatsakė į 
klausimą

0%

Juridinis asmuo (įmonė, įstaiga, 
asociacija, organizacija, klubas ar pan.)

4%

Taip, naudojausi 
mokamomis 
paslaugomis 
(pvz. sporto 

salės nuoma)
11%

Taip, naudojausi 
nemokamai 

(pvz. stadionu ar 
sporto aikštynu)

42%

Neteko, bet 
domintų 
galimybė 
pabandyti

32%

Neteko ir 
nedomina

15%
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3. Jeigu naudojotės, išvardinkite, kokiais Savivaldybės sporto objektais yra tekę naudotis: 

 

 

4. Jeigu naudojotės (arba ketinote naudotis), su kokiomis kliūtimis, problemomis teko susidurti? 

 

 

 

5. Ar Jums teko girdėti apie galimybę visuomenei nemokamai naudotis švietimo įstaigose įrengtais 

stadionais (sporto aikštynais), kai jais nesinaudoja pati įstaiga ir nuomininkai? 

 

6. Kaip manote, ar Savivaldybėje sporto objektų yra pakankamai, kad jie užtikrintų sporto 

bendruomenių ir gyventojų poreikius užsiimti aktyvia fizine veikla? 

Sporto sale
15%

Stadionu, sporto 
aikštynu

41%

Daugiafunkcine 
aikštele

23%

Kitas variantas
7%

Neatsakė į klausimą
14%

Informacijos 
prieinamumo 

trūkumas
34%

Netenkino esama 
objekto ar 

įrangos būklė
12%

Netiko pasiūlytas laikas
5%

Neužtikrintas 
objektų 

prieinamumas ir 
apšvietimas

12%

Kliūčių 
nebuvo…

Kitas variantas
6%

Neatsakė į klausimą
6%

Taip
30%

Ne
69%

Neatsakė į 
klausimą

1%
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7. Jeigu Jums yra tekę naudotis Savivaldybėje sporto objektų nuomos paslaugomis, ar tenkino 

(tenkina) nustatyti nuomos įkainių dydžiai? 

 

8. Ar matote poreikį viešos Savivaldybės sporto objektų rezervavimo sistemos (programėlės) 

sukūrimui, per kurią būtų teikiamos sporto objektų nuomos paslaugos visuomenei? 

 

  

___________________________________ 

 

Taip, yra 
pakankamai

12%

Taip, yra 
pakankamai, tačiau 

ne visada 
sudaromos sąlygos 

jais naudotis
27%

Ne, manau, kad 
Savivaldybėje 
trūksta sporto 

objektų
40%

Neturiu 
nuomonės

20%

Neatsakė į klausimą…

Taip
12%

Ne
14%

Neturiu 
nuomonės

62%

Neatsakė į 
klausimą

12%

Taip, tokia paslauga 
reikalinga

60%

Ne
11%

Neturiu nuomonės
28%

Neatsakė į klausimą
1%



 
 

3 Priedas. Sporto objektų sąrašas 
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VšĮ Pramogų sala                         1         

Centro pradinė 

mokykla 

1   - 

                        

    

Saulės pradinė 

mokykla 

1  1 - 
  

1     1   

            

    

Šiaulių Dainų 

progimnazija 

1   1 

  1                     

    

Šiaulių Gegužių 

progimnazija 

1   

1                         

    

Šiaulių Gytarių 

progimnazija 

1   1                             

Normundo Valterio 

jaunimo mokykla 

1 1 1                             

Šiaulių Jovaro 

progimnazija 

1   1 1                           

Šiaulių „Juventos“ 

progimnazija 

1 1  1 1                           

Šiaulių Vinco 

Kudirko 

progimnazija 

1   1                             

Šiaulių Medelyno 

progimnazija 

1 1  1 1                           

Šiaulių Ragainės 

progimnazija 

1   1   1                         

Šiaulių „Rasos“ 

progimnazija 

1 1  1                             

Šiaulių Rėkyvos 

progimnazija 

1   - 1                           

Šiaulių „Romuvos“ 

progimnazija 

1 1  1   2                         

Šiaulių Salduvės 

progimnazija 

1   1                             

Šiaulių „Sandoros“ 

progimnazija 

1   - 1                           
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Šiaulių Zoknių 

progimnazija 

1   1   1                         

Santarvės gimnazija 1   1                             

Šiaulių „Spindulio“ 

ugdymo centras 

1   -                 1           

Šiaulių sporto 

gimnazija 

4 1 -     1                       

Šiaulių Didždvario 

gimnazija 

1   1     1                       

Šiaulių J. Janonio 

gimnazija 

1 2 1                             

Šiaulių Lieporių 

gimnazija 

1 1 1                             

Šiaulių „Romuvos“ 

gimnazija 

1   1   1                         

Šiaulių Saulėtekio 

gimnazija 

1 2 1   1                         

Šiaulių S. Daukanto 

gimnazija 

1 2 
 

  1       1                 

Šiaulių Stasio 

Šalkauskio 

gimnazija 

1 2 1   1                         

Šiaulių sanatorinė 

mokykla 

1 1 -                 1           

Šiaulių „Ringuvos“ 

mokykla 

1 2 -   1       1                 

Šiaulių „Dermės“ 

mokykla 

1 1 -   1       1                 

Šiaulių 

universitetinė 

gimnazija 

1 1 - 1 1                         

Šiaulių sporto 

centras „Dubysa“ 

1 2       2                   1 1 

Šiaulių lengvosios 

atletikos ir 

sveikatingumo 

centras 

  1                 1             

Šiaulių plaukimo 

centras „Delfinas" 

1 2                   2           
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Šiaulių regbio ir 

žolės riedulio 

akademija 

          1       2               

Šiaulių sporto 

centras „Atžalynas“ 

1 1                       1 1     

Šiaulių teniso 

akademija 

2 1         13                     

VšĮ Futbolo 

akademija 

„Šiauliai“ 

                3                 

VšĮ Šiaulių 

krepšinio 

akademijos „Saulė“  

1 1                               

Miesto parkai         2 2 1                     

 

_______________________________________ 


