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I. ĮŽANGA
Gerbiami kolegos, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatomis, teikiu Jums kasmetinę veiklos
ataskaitą.
Šiauliai – saulės miestas, kuriame gera gyventi kiekvienam. Tai miestas, kuriame galima
įgyvendinti savo svajones ir idėjas bei saugioje aplinkoje kurti gražią ateitį mūsų vaikams.
Su tokia vizija valdančioji šešių partijų koalicija 2011 metų balandžio mėnesį stojo prie
Šiaulių miesto vairo. Kartu su valdančiosios koalicijos partneriais paveldėjome daugiau kaip 119
milijonų litų siekiančią skolą, daug nebaigtų darbų, projektų ir iššūkių bei didelius miestiečių
lūkesčius, kad gyvenimas taps lengvesnis.
2011 metais sau ir kitiems įrodėme, kad Lietuva ir Šiauliai gali daug. Sėkmingai
suorganizuotas Europos vyrų krepšinio čempionatas Lietuvoje parodė, kad kartais ne viską lemia
pinigai, bet ir tikėjimas – didesnis tikėjimas savo jėgomis.

Vis dėlto 2011-aisiais metais didžiausias dėmesys teko sunkiems sprendimams priimti –
įgyvendintos skausmingos biudžeto subalansavimo priemonės, pradėta mokyklų tinklo pertvarka.
Visomis įmanomomis priemonėmis siekėme suvaldyti miesto skolas, optimizuoti išlaidas. Tikiu,
kad sunkiausi laikai jau praeityje, todėl drąsiai sakau, kad dabar ateina metas kurti šviesios ateities
Šiaulius.
Dėkoju visiems Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariams, administracijos darbuotojams,
miesto gyventojams bei Savivaldybės socialiniams partneriams, padėjusiems sudėtingoje situacijoje
išlaikyti sveiką protą, siekiant priimti Šiaulių miestui reikalingiausius sprendimus, kurių dėka
galėsime įgyvendinti ilgalaikius miesto raidos tikslus.

Savivaldybės meras Justinas Sartauskas

II. BENDROJI DALIS
Po eilinių savivaldos rinkimų 2011 metų balandžio 5 d. prisiekė nauja Šiaulių miesto Taryba.
Šiaulių miesto meru išrinktas socialdemokratas Justinas Sartauskas, mero pavaduotojomis darbo
partijos narė Danguolė Martinkienė ir Tvarkos ir teisingumo partijos narė Daiva Matonienė.
2011 metų pabaigoje Šiaulių miesto savivaldybės taryboje buvo 5 frakcijos:
Socialdemokratų – 13 narių (frakcijos vadovas Arvydas Mockus);
Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų - 4 nariai (frakcijos vadovas Jonas
Bartkus);
Partijos „Tvarka ir teisingumas “ – 4 nariai (frakcijos vadovas Vidmantas Japertas);
Liberalų ir centro sąjungos – 3 nariai (frakcijos vadovas Genadijus Mikšys);
Darbo partijos – 3 nariai (frakcijos vadovas Aidas Gedvilas);
4 Tarybos nariai nepriklausė jokiai frakcijai (Vaidas Bacys, Artūras Kulikauskas, Stasys
Tumėnas, Artūras Visockas).
Miesto valdančiajai koalicijai 2011 metų pabaigoje priklausė 29 miesto Tarybos nariai, t.y.
visų anksčiau išvardintų frakcijų nariai, taip pat du Lietuvos liberalų sąjūdžio atstovai Vaidas Bacys

ir Artūras Kulikauskas. Tarybos nariai Stasys Tumėnas ir Artūras Visockas nepriklausė valdančiajai
koalicijai.
Kalbant apie Tarybos darbą malonu pastebėti, kad 2011 metais Tarybos nariai pasižymėjo
dideliu aktyvumu. Tarybos nariai patys teikė tarybos sprendimų projektus, Tarybos sprendimų
projektų alternatyvius ir kitus pasiūlymus. Didžiausiu aktyvumu pasižymėjo Tarybos nariai Arvydas
Mockus, Elena Mockuvienė, Virginija Račienė ir Artūras Visockas. Verta pažymėti, kad Tarybos
nariai atsakingai lankė komitetų, komisijų ir Tarybos posėdžius. Nedalyvavimo be pateisinamos
priežasties atvejų beveik nebuvo.
Pažymėtina, kad siekiant tobulinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklą, užtikrinti
procedūrų ir dokumentų viešumą, prieinamumą visuomenei, taip pat suderinti Reglamento nuostatas
su aktualia Vietos savivaldos įstatymo redakcija mero potvarkiu buvo sudaryta darbo grupė Šiaulių
miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimams parengti. 2011 metų rugsėjo mėnesį
Tarybos priimtas naujas Tarybos veiklos reglamentas nustatė naują tvarką pagal kurią nuo 2012
metų Tarybos nariai nepriklausantys jokiai frakcijai priskiriami Tarybos narių grupei.
Siekiant užtikrinti galimybę Tarybos nariams ir Šiaulių miesto gyventojams labiau susipažinti
su Tarybos sprendimų projektais nuo šiol Tarybos posėdžio darbotvarkė turi būti sudaroma prieš 15
dienų (anksčiau buvo 13) iki Tarybos posėdžio. Sprendimų projektai Sekretoriatui nuo šiol
pateikiami prieš 17 dienų (anksčiau buvo 15) iki Tarybos posėdžio. Naujoje Reglamento redakcijoje
taip pat buvo atsisakyta apribojimo paklausti tarybos posėdžio metu (anksčiau buvo galima
paklausti 2 kartus).
Naujasis Tarybos veiklos reglamentas nustatė, kad išmoka priklausanti Tarybos nariams
negali būti diferencijuota ir privalo būti vienoda visiems Tarybos nariams, nepriklausomai nuo to ar
Tarybos narys yra frakcijos vadovas, komitetų ar komisijų pirmininkas(ė). Pakeistas ir išmokos
dydis bei atsiskaitymo tvarka.
Pažymėtina, kad sustiprintos komiteto narių teisės formuojant komiteto darbotvarkę (jei bent
3 nariai pageidauja svarstyti klausimą, pirmininkas privalo įtraukti į darbotvarkę). Įvesta nauja
pareiga komiteto pirmininkui per 3 mėnesius nuo kadencijos pradžios suorganizuoti Komiteto
posėdį, skirtą susipažinimui su Administracijos padalinių, kurie susiję su Komiteto kuruojamomis
sritimis, veikla.
Atsižvelgiant į įstatymų pataisas nustatyta, kad komiteto kvorumas yra daugiau kaip pusė jo
narių (anksčiau buvo ne mažiau kaip pusė). Patikslinti Kontrolės komiteto sudarymo principai
(sudaroma iš vienodo visų frakcijų ir Tarybos narių grupės, jei ją sudaro ne mažiau kaip 3 nariai,

atstovų

skaičiaus).

III. TARYBOS POSĖDŽIAI, KOMITETŲ IR KOMISIJŲ VEIKLA
1. TARYBOS POSĖDŽIAI
2011 metais įvyko 15 Tarybos posėdžių, trys iš jų prie praėjusios kadencijos Tarybos
vadovaujamos mero Genadijaus Mikšio. Per 2011 metus Tarybai svarstyti buvo pateikti 440
sprendimų projektai; priimti 373; nepriimti – 67.
Praėjusios kadencijos Tarybai 2011-01-01 – 2011-04-05 laikotarpiu, svarstymui buvo pateikti
128 sprendimų projektai; priimti 114; nepriimti 14.
Naujos kadencijos Tarybai 2011-04-05 – 2011-12-31 laikotarpiu, svarstymui buvo pateikti
312 sprendimų projektų; priimti 259; nepriimti 53.
Lyginant 2011-sius metus su 2010-aisias metais, 2011-aisiais metais Tarybai svarstyti buvo
pateikti 35 sprendimo projektais mažiau, priimti – 50 sprendimų mažiau, nepriimtų – 15 sprendimų
daugiau.
Daugiausiai Tarybos sprendimų projektų pateikė Architektūros ir urbanistikos skyrius – 71,
Turto valdymo skyrius – 70, Ekonomikos skyrius – 68, Investicijų ir miesto plėtros skyrius – 27,
Švietimo skyrius – 21, Finansų skyrius – 21, Personalo skyrius – 19, Kultūros skyrius – 16,
Sveikatos skyrius – 12, Socialinės paramos skyrius – 11, Aplinkos skyrius – 4, Kūno kultūros ir
sporto skyrius – 4, Miesto infrastruktūros skyrius – 3, Teisės skyrius – 3, Viešosios tvarkos skyrius
– 1.
Visi Tarybos sprendimų projektai ir priimti sprendimai buvo skelbiami Šiaulių miesto
savivaldybės interneto tinklalapyje (www.siauliai.lt). Tarybos posėdžių vaizdo ir garso transliacijas
buvo galima stebėti internetu.
2011 metais Taryba priėmė daug miesto gyventojams reikšmingų sprendimų, minėti
sprendimai atsispindi Tarybos komitetų ir Savivaldybės atskirų sektorių atskirose skirsniuose.
Kokybiška Tarybos veikla didžiąja dalimi priklauso nuo jos komitetų darbo, kurių
Savivaldybėje šiandien yra 5. Komitetų vadovai: Miesto ūkio ir plėtros (pirmininkas Arvydas
Mockus), Finansų ir ekonomikos (l.e.p. pirmininkas Alfredas Lankauskas), Sveikatos ir socialinių
reikalų (pirmininkas Gintaras Karalevičius), Švietimo, kultūros ir sporto (pirmininkė Angelė
Kavaliauskienė) bei Kontrolės (pirmininkas Vytautas Juškus).
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2. KOMITETŲ DARBAS
2.1. Finansų ir ekonomikos komiteto veikla
Finansų ir ekonomikas komitetas kuruoja šias Savivaldybės veiklos sritis: finansų,
ekonomikos, turto valdymo.
2011 metais įvyko 28 komiteto posėdžiai. Iš jų 6 posėdžiai bendri su kitais Tarybos
komitetais.
Komiteto posėdžių metu buvo svarstomi 303 Tarybos sprendimų projektai. Komitetas pritarė
248 Tarybos komiteto projektams, nepritarė – 11. Komitetas pateikė 10 rekomendacijų
Savivaldybės merui, Administracijos direktoriui ir Administracijos padaliniams ir 31 siūlymą dėl
Tarybos sprendimų projektų koregavimo. Komitetas apsvarstė 11 klausimų pagal pateiktus įstaigų ir
gyventojų prašymus iš jų:
Dėl 2012 m. biudžeto subalansavimo priemonių plano;
Dėl lėšų skyrimo Šiaulių „Romuvos“ progimnazijai nenumatytiems remonto darbams
atlikti;
Dėl papildomų lėšų Gytarių pagrindinės mokyklos pastato, K. Korsako g. 10,
rekonstravimui;
Dėl papildomų lėšų BĮ sporto mokyklos ,,Dubysa“, Gumbinės g. 18, pastato
rekonstravimui;
Dėl finansinės galimybės statyti naujus senelių globos namus, Globos namus Trakų g.
14 panaudojant kitoms reikmėms arba privatizuojant;
Dėl Šiaulių miesto komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtojimo ir strategijos
principinių sprendinių;
Dėl Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitos ir Savivaldybės kreditinio
įsiskolinimo patikrinimo ataskaitos;
Dėl kompensacijos UAB „Šiaulių MAX'as“.
Praėjusių metų vienas iš pagrindinių Komiteto posėdžių klausimų buvo dėl Šiaulių miesto
savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo. Biudžetą tikslinant ir koreguojant, klausimai dėl
2011-ųjų metų biudžeto buvo svarstomi ir kituose Komiteto posėdžiuose. Svarstytas Šiaulių miesto
savivaldybės 2011 – 2013 metų strateginio veiklos plano patvirtinimas. Tačiau prie šio klausimo,
kaip ir prie biudžeto, Komitetas grįžo dar ne kartą.
Komiteto nariai išsamiai išnagrinėjo šiuos miesto biudžetui, miesto plėtrai ir gyventojams
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svarbius klausimus:
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės privatizavimo fondo 2011 metų sąmatos
patvirtinimo.
Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo projektui „Šiaulių pramoninio parko infrastruktūros
plėtra“ finansuoti.
Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo projektui „Talkšos ežero šiaurinės dalies valymas ir
prieigų sutvarkymas“ finansuoti.
Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo projektui „Viešosios turizmo infrastruktūros plėtra prie
Šiaulių mieste esančių vandens telkinių siekiant sukurti palankesnes aktyvaus poilsio
sąlygas ir tinkamai naudoti gamtos išteklius“ finansuoti.
Dėl įmonių, įgyvendinančių Šiaulių miesto reikšmingus projektus, atleidimo nuo
nekilnojamojo turto mokesčių.
Dėl Išorinės reklamos įrengimo Šiaulių mieste taisyklių patvirtinimo.
Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių
patvirtinimo.
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-51
„Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo
įmonėse licencijų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio susisiekimo autobusų ir mikroautobusų
maršrutais Šiaulių mieste bilietų kainų nustatymo.
Dėl mokesčių koregavimo koeficientų nustatymo ir jų taikymo Šiaulių miesto bulvare
bei jo prieigose siekiant skatinti verslo plėtrą.
Dėl mokesčių lengvatų asmenims, remiantiems kultūrą ir sportą, dydžio 2012 metais
nustatymo.
Dėl nekilnojamojo turto mokesčio 2012 metų tarifo nustatymo.
Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų.
Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų
nustatymo.
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2.2. Miesto ūkio ir plėtros komitetas
Miesto ūkio ir plėtros komitetas kuruoja šias Savivaldybės veiklos sritis: architektūros ir
urbanistikos, statybos, miesto infrastruktūros, investicijų, aplinkos.
Per 2011 metus įvyko 24 komiteto posėdžiai (iš jų 6 posėdžiai praeitos kadencijos komiteto),
apsvarstyti 384 klausimai. Organizuoti 5 bendri posėdžiai su kitais komitetais.
Komitetas išnagrinėjo 354 Tarybos sprendimų projektus, apsvarstė 30 klausimų aktualių
miestu bei jo gyventojams. Pateiktos 59 rekomendacijos Savivaldybės administracijai bei jos
skyriams. Apsvarstyta 40 detaliųjų planų ir 11 detaliųjų planų koncepcijų. Komiteto nariai aktyviai
dalyvavo detaliųjų planų viešuosiuose svarstymuose.
Komitetas svarstė Šventupio gyvenamojo rajono 4 kvartalų detaliųjų planų koncepcijas bei
sklypų detaliuosius planus. Svarstė Šiaulių miesto centrinės dalies detaliojo plano koncepciją bei
detaliojo plano rengimą ir pateikė rekomendaciją Savivaldybės administracijos direktoriui pagal
Architektūros ir urbanistikos skyriaus pateiktus pasiūlymus spręsti klausimą dėl Šiaulių miesto
centrinės dalies detaliojo plano rengimo eigos ir sutarties su UAB ,,Urbanistika“ vykdymo.
Keliuose posėdžiuose svarstytos Ginkūnų kapinių plėtros galimybės ir Daušiškių kapinių
perspektyvos. Pateikta rekomendacija Savivaldybės administracijai Daušiškių kapinių teritoriją
įsisavinti etapais ir daugiau teikti informacijos apie Daušiškių kapinių procesus. Keliskart svarstytos
Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimo, Šiaulių miesto komunalinių atliekų tvarkymo sistemos
plėtojimo ir strategijos problemos. Komiteto nariai pateikė pasiūlymus Darbo grupei patikslinti bei
patobulinti Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybės
teritorijoje išdavimą nuostatus.
Komitetas stengėsi reaguoti į susidariusias ekonomines problemas ir svarstė Savivaldybės
biudžeto vykdymą, Savivaldybės kreditinius įsiskolinimus, išklausė informaciją apie pramoninio
parko projekto įgyvendinimą. Ypač aktyviai komitete buvo svarstomi klausimai dėl teritorijos,
kurioje reguliuojama ekonominė plėtra, mokesčių koregavimo koeficientų nustatymas bei jų
taikymas. Pateikta daug pasiūlymų, kad pagerėtų situaciją dėl prekybos alkoholiniais gėrimais.
Komitetas pasiūlė sudaryti darbo grupę, kuri parengtų priemonių planą dėl verslo pritraukimo bei
skatinimo, kad būtų atgaivinta Vilniaus gatvės bulvaro teritorija. Rekomendavo, kad būtų
peržiūrėtos Savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo komisijos funkcijos ir reformuotas Verslo
rėmimo fondas.
Steigiant Šiaulių laisvąją ekonominę zoną, komitetas siūlė, kad Savivaldybės administracija
derėtųsi su Ūkio ministerija dėl įdėtų į pramoninio parko kūrimą investicijų grąžinimo.
Apsvarstęs Jovaro pagrindinės mokyklos kreipimąsi dėl sporto aikštyno įrengimo, komitetas
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rekomendavo Savivaldybės administracijai, suderinus su Švietimo ministerija, sudaryti mokyklų
stadionų renovavimo planus, nustatyti eiliškumą ir pateikti Tarybai tvirtinti. Pasiūlė Savivaldybės
administracijai parengti naują Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų sporto salių naudojimo
Šiaulių miesto sporto mokymo įstaigų reikmėms tvarkos aprašą, kuris skatintų efektyvesnį
Savivaldybės turto ir biudžeto lėšų panaudojimą.
Birželio mėn. apsvarstęs miesto žaliųjų plotų priežiūrą, komitetas pasiūlė miesto žaliuosius
plotus išskaidyti mažais ploteliais, kad galėtų konkursą laimėti mažos firmos arba šeimos įmonės,
miesto parkus atskirai paskirstyti. Rekomendavo Savivaldybės administracijai parengti miesto
žaliųjų plotų skaidymo projektą.
Komitetas dirbo daug, principingai ir atsakingai, visi komiteto nariai aktyviai dalyvavo
svarstymuose, reiškė savo nuomonę, teikė pasiūlymus. Komiteto nariai dalyvavo įvairių darbo
grupių ir komisijų veikloje.
2.3. Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto veikla
Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas kuruoja šias Savivaldybės veiklos sritis: viešosios
tvarkos, sveikatos priežiūros, socialinės paramos.
2011-aisias metais įvyko 27 komiteto posėdžiai. Iš jų 5 posėdžiai bendri su kitais Tarybos
komitetais (Finansų ir ekonomikos, Miesto ūkio plėtros, Sveikatos ir socialinių reikalų, Švietimo,
kultūros ir sporto komitetai). Komitetas apsvarstė 308 Tarybos sprendimo projektus. Pritarė 244
Tarybos sprendimo projektams, nepritarė – 11. Komitetas pateikė 9 rekomendacijas Administracijos
direktoriui ir Administracijos padaliniams ir 21 siūlymą dėl Tarybos sprendimų projektų
koregavimo. Komitetas apsvarstė 12 klausimų pagal pateiktus įstaigų ir gyventojų prašymus iš jų:
Dėl savaitinės socialinės globos paslaugų naikinimo dienos socialinės globos centre
„Goda“.
Dėl lėšų skyrimo gydymo įstaigoms iš privatizavimo fondo.
Dėl pavojingų atliekų deginimo UAB „Toksika“ ir poveikio aplinkai.
Dėl Šiaulių miesto komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtojimo ir strategijos
principinių sprendinių.
Dėl Vaikų, paauglių ir jaunimo rūkymo prevencijos.
Dėl asociacijos „Netylėk“ prašymo.
Dėl atstovo skyrimo į Šiaulių teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą.
Vienu iš svarbių Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto sprendimu galima paminėti naujų
10

senelių globos namų Rėkyvoje statymą bei naujų patalpų įrengimą (atsiradus finansinei galimybei).
2011 metais komitetas, spręsdamas miesto bendruomenės sveikatos priežiūros ir socialines
problemas, apsvarstė tokius svarbius klausimus:
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2011 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
Dėl Šiaulių miesto visuomenės sveikatos stebėsenos 2011–2013 metų programos
patvirtinimo.
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos
2011–2013 metų programos patvirtinimo.
Dėl Šiaulių priklausomybės ligų centro mokamų asmens sveikatos priežiūros
paslaugų sąrašo ir kainų tvirtinimo.
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų socialinės globos kainos
patvirtinimo.
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės globos namų ilgalaikės socialinės globos paslaugos
kainos nustatymo.
Dėl dienos socialinės globos centro „Goda“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų
sąrašo patvirtinimo.
Dėl pritarimo projekto „Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos
plėtra“ alternatyvai – mechaniniam biologiniam atliekų tvarkymo būdui.
Dėl šeimų ir asmenų, turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų
pagerinimą, sąrašų sudarymo ir Savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo,
patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 25 d. sprendimu Nr.
T-239, pakeitimo.
Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Stacionarių socialinių paslaugų plėtra Šiaulių
mieste įrengiant naujas Šiaulių miesto savivaldybės globos namų patalpas“.
Dėl pritarimo 2010 metų Šiaulių miesto savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos
priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitai.
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos.
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų normatyvų patvirtinimo.
Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašų patvirtinimo.

11

2.4. Švietimo, kultūros ir sporto komitetas
Švietimo, kultūros ir sporto komitetas kuruoja šias Savivaldybės veiklos sritis: švietimo,
vaikų teisių apsaugos, kultūros bei kūno kultūros ir sporto.
Per 2011 metus įvyko 24 komiteto posėdžiai. Apsvarstyti 168 klausimai. Išnagrinėti 148
Tarybos sprendimų projektai, apsvarstyta 20 aktualių švietimo, kultūros ir sporto sričių klausimų.
Pateikta 20 rekomendacijų Savivaldybės administracijai bei jos skyriams. Organizuoti 4 posėdžiai
bendri su kitais komitetais, 3 išvažiuojamieji posėdžiai.
Daugiausia dėmesio komitetas skyrė Mokyklų tinklo pertvarkos klausimams spręsti. Birželio
mėn. apsvarstęs Šiaulių miesto mokyklų tinklo pertvarkos rezultatų ir kokybiško ugdymo bei
aplinkos tobulinimo galimybes komitetas pasiūlė tęsti mokyklų tinklo optimizavimą, siūlė atnaujinti
Mokyklų tinklo pertvarkos darbo grupę ir pageidavo, kad Švietimo skyrius pateiktų mokyklų
įsivertinimo rezultatus. Tarybos sprendimu sudarytoje Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų
tinklo pertvarkos laikinojoje komisijoje dirbo komiteto pirmininkė ir trys komiteto nariai.
Mokyklų tinklo pertvarkos klausimai svarstyti trijuose komiteto posėdžiuose. Spalio mėn.
komitetas apsvarstė Savivaldybės administracijos Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų tinklo
optimalumo kriterijams nustatyti darbo grupės išvadas. Tarybos sprendimai dėl mokyklų
reorganizavimo priimti 2012 m. sausio mėn.
Kadencijos

pradžioje,

apsvarstęs

informaciją

apie

Šiaulių

miesto

savivaldybės

administracijos Kultūros skyriaus veiklą, komitetas pritarė Kultūros tarybos pasiūlymui įsteigti
nusipelniusių garbių žmonių vardines stipendijas, tačiau šiemet tam sumanymui lėšų nėra.
Organizuotas išvažiuojamasis posėdis į Šiaulių dailės mokyklą, kuriuo metu komiteto nariai
susipažino su Dailės mokyklos veikla bei perspektyvomis.
Išvažiuojamame posėdyje Kūno kultūros ir sporto skyriuje apsvarstęs skyriaus veiklą bei
perspektyvas komitetas nusprendė aplankyti renovuojamus bei kitus Kūno kultūros ir sporto skyriui
pavaldžius objektus. Komiteto nariai aplankė sporto bazes, apžiūrėjo patalpas, materialinę bazę,
domėjosi veikla bei ateities perspektyvomis. Nagrinėjo Kūno kultūros ir sporto skyriaus pateiktą
informaciją apie Šiaulių miesto savivaldybės sporto bazes bei sporto mokyklų situaciją.
Rekomendavo Savivaldybės administracijos Kūno kultūros ir sporto skyriui parengti Sporto
įstaigų optimizavimo planą.
Didžiąją veiklos dalį komitetas skyrė Tarybos sprendimų projektams švietimo, kultūros ir
sporto klausimais nagrinėti. Komitetas apsvarstė 13 tvarkos aprašų bei jų pakeitimų. Kelis kartus
svarstytos Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimo problemos. Tarybos veiklos reglamento pakeitimai.
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Aptartos biudžeto taupymo priemonės bei 2012 m. biudžeto projektas. Komitetas
rekomendavo pakeisti Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudėtį, kad būtų
atstovaujama katalikų bendruomenė ir bendrojo lavinimo švietimo sritis.
Komiteto nariai dalyvavo įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje. Komiteto pirmininkė
Angelė Kavaliauskienė Šiaulių miesto savivaldybės kultūros taryboje, Aurimas Nausėda Šiaulių
miesto trišalėje taryboje, Stasys Tumėnas ir Aurimas Nausėda Šiaulių miesto kultūros centrų
akreditavimo komisijoje, Juozas Pabrėža Šiaulių miesto kultūros centrų ir meno darbuotojų
atestavimo komisijoje, Virginija Račienė Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ meno taryboje.
Komitetas dirbo sutelktai ir kompetetingai, visi jo nariai aktyviai dalyvavo problemų
svarstymuose, išreiškė savo nuomonę ir teikė pasiūlymus.
2.5. Kontrolės komitetas
Praėjusiais metais Kontrolės komitetas buvo sudarytas iš 8 Tarybos narių. Kontrolės
komiteto pirmininkas - Vytautas Juškus, pirmininko pavaduotojas Genadijus Mikšys. Per 2011
metus įvyko 4 komiteto posėdžiai, kurių metu apsvarstyta 14 klausimų. Praėjusiais metais
Kontrolės komitetas svarstė šiuos klausimus:
Dėl sveikatos programose numatytų lėšų panaudojimo;
Dėl investicinių projektų vykdymo. Dėl Savivaldybės biudžeto vykdymo;
Dėl viešųjų pirkimų bendrovėse ,,Busturas“, ,,Šiaulių energija“, ir ,,Šiaulių
vandenys“, Savivaldybės kontrolieriaus informacijas apie Savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybos veiklą;
Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012 metų veiklos plano projekto;
Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012 metų veiklos planui vykdyti
reikalingų asignavimų.
Kontrolės komitetas (praėjusios kadencijos) sausio mėnesio posėdyje pateikė pastabų dėl
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų pakeitimų, skirstant Sveikatos programų lėšas ir
akcentavo, kad Sveikatos programose numatytos lėšos turi būti skirtos tik sveikatai ir naudojamos
pagal paskirtį. Sveikatos programose turi dalyvauti visos gydymo įstaigos, ne tik keli, vis tie patys
centrai.
Kontrolės komitetas, sudarytas iš naujos kadencijos Tarybos narių, birželio mėnesio posėdyje
atkreipė dėmesį, į kai kurių investicinių projektų netinkamą parengimą. Investicinių projektų
parengimo išlaidas dengia Savivaldybė iš savo lėšų, tačiau niekas neatsako už blogai paruoštus
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projektus. Pastebėta, kad Investicijų ir plėtros skyrius stokoja atsakomybės.
2011 metais, Darbo grupei, sudarytai iš Kontrolės komiteto narių buvo pavesta įvertinti 2
paskutinių metų investicinius projektus. Komitetas apsvarstė surinktą medžiagą dėl Šiaulių mesto
viešojo logistikos centro galimybių studijos parengimo paslaugos viešojo pirkimo procedūrų.
Pateikė pastabų dėl procedūrų pažeidimo ir padarytų klaidų. Akcentavo, kad, atliekant viešuosius
pirkimus, padarytos klaidos ir pažeidimai gali sukelti blogas pasekmes. Siūlė Savivaldybės
administracijai įvertinti tuos atvejus bei atkreipiant į tai dėmesį ateityje nekartoti padarytų klaidų.
Siūlė, kad Administracijos direktorius griežčiau kontroliuotų viešųjų pirkimų sutartis.
Rugpjūčio mėnesio komiteto posėdyje svarstytas klausimas dėl investicinių projektų
vykdymo. Kontrolės komitetas kreipėsi į Kontrolės ir audito tarnybą, kad atliktų visų per 2010
metus Savivaldybės administracijos pasirašytų su galimybių studijų rengėjais sutarčių patikrinimą.
Kontrolės komitetas surinko informaciją apie viešųjų pirkimų konkursus per laikotarpį 2008 2011 metais įmonėse UAB ,,Busturas“, AB ,,Šiaulių energija“, UAB ,,Šiaulių vandenys“. Kontrolės
komitetas, apsvarstęs informacija apie viešuosius pirkimus UAB ,,Busturas“, AB ,,Šiaulių energija“,
UAB ,,Šiaulių vandenys“ nusprendė kreiptis į Kontrolės ir audito tarnybą, kad atliktų po vieną
viešojo pirkimo patikrinimą įmonėse UAB ,,Busturas“, AB ,,Šiaulių energija“, UAB ,,Šiaulių
vandenys“.
Dėl Savivaldybės biudžeto vykdymo buvo sudaryta darbo grupė. Posėdžių metu buvo aptarta
Savivaldybės biudžeto ataskaita, siūloma, kad Komiteto nariai įvertintų biudžeto situaciją pagal
Kontrolės ir audito tarnybos pateiktą Savivaldybės kreditinio įsiskolinimo patikrinimo ataskaitą bei
priimtus Tarybos sprendimus dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d.
sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
Kontrolės komitetas pateikė Tarybai tvirtinti Kontrolės komiteto 2011– 2014 metų veiklos
programą. Patvirtintoje programoje numatyta:
1. Savivaldybės kontrolieriaus parengtos ataskaitos dėl Savivaldybės kontrolės ir audito
tarnybos veiklos plano įvykdymo svarstymas bei išvadų dėl Savivaldybės turto ir lėšų naudojimo
teisėtumo, tikslingumo, efektyvumo rengimas ir teikimas;
2. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitos Savivaldybės tarybai bei
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ketvirčių veiklos ataskaitų svarstymas;
3. Institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų išklausymas dėl Savivaldybės kontrolės ir audito
tarnybos atlikto finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų
pašalinimo.
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4. Raštiško prašymo Savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyriui
pateikimas dėl atliktų vidaus auditų ataskaitų pateikimo ir šių ataskaitų nagrinėjimas.
Kontrolės komitetas apsvarstęs klausimus dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012
metų veiklos plano projekto bei dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012 metų veiklos
planui vykdyti reikalingų asignavimų, siūlė asignavimus sumažinti ir pateikė išvadą, kad
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012 metų veiklos planui vykdyti reikalingų asignavimų
bendra suma neturi viršyti 710 tūkst. Lt.
Per 2011 metus Kontrolės komitetas dirbo principingai ir atsakingai, visi komiteto nariai
aktyviai dalyvavo svarstymuose, reiškė savo nuomonę ir teikė pasiūlymus.
2.6. Bendri Tarybos komitetų posėdžiai
Svarbiems miesto gyvenimo klausimams nagrinėti buvo rengiami bendri Tarybos komitetų
posėdžiai. Jų per 2011 metus įvyko šeši. Juose buvo nagrinėjami šie klausimai:
dėl galimybės statyti naujus senelių globos namus, Globus namus Trakų g. 14
panaudojant kitoms reikmėms arba juos privatizuojant;
dėl 2011 metų biudžeto projekto patvirtinimo;
dėl sporto komplekso Dainų parke statybos ir eksploatavimo projekto įgyvendinimo;
dėl socialinio būsto Šiaulių mieste statybos ir eksploatavimo projekto įgyvendinimo;
dėl Šiaulių miesto komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtojimo ir strategijos
principinių sprendinių;
dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2011-2013 metų strateginio veiklos plano pakeitimo;
dėl šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų perskaičiavimo teikimo Vyriausybinei
kainų ir energetikos kontrolės komisijai.
3. KOMISIJŲ IR TARYBŲ VEIKLA
3.1. Etikos komisija
2011 m. gegužės 12 d. sprendimu Nr. T-149 ir 2011 m. lapkričio 24 d. Nr. T-318, pakeitimu
buvo sudaryta naujos sudėties Etikos komisija, kurios pirmininke tapo miesto tarybos narė Elena
Mockuvienė.
Etikos komisija per 2011 metus šaukė 2 komisijos posėdžius dėl pateiktų Tarybos ir Etikos
komisijos nario Aurimo Nausėdos siūlymų Etikos komisijos nuostatų pakeitimams. Dėl
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nesusirinkusio kvorumų abiejų posėdžių metu nebuvo priimti jokie sprendimai.
Per 2011 metus Etikos komisija negavo jokios informacijos ar nusiskundimų apie Tarybos
narių nusižengimus Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos valstybės politikų
elgesio kodeksui, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymui, Tarybos veiklos reglamentui ir
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymui ar
kitiems teisės aktams, todėl nebuvo jokio pagrindo šaukti Etikos komisijos posėdžių.
3.2. Antikorupcinės komisija
2011 metais įvyko trys Šiaulių miesto savivaldybės Antikorupcijos komisijos posėdžiai.
Posėdžių metu svarstyti klausimai dėl Antikorupcijos komisijos pirmininko ir pavaduotojo rinkimų,
dėl Antikorupcijos komisijos nuostatų bei dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo.
Antikorupcijos komisijos pirmininku išrinktas Ričardas Bosas, pavaduotoja – Angelė
Kavaliauskienė, sekretorė – Loreta Krasauskaitė. Antikorupcinės komisijos sprendimu nuspręsta
korupcijos

pasireiškimo

tikimybės

pasireiškimo

tikimybę

nustatyti

Aplinkos,

Miesto

infrastruktūros, Kultūros, Kūno kultūros ir sporto skyriuose. Gauti tyrimo duomenys bei išvada
„Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės“ perduota Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybos Šiaulių valdybos viršininkui. Anikorupcinė komisija taip pat nutarė parengti Savivaldybės
tarybos sprendimo projektą „Dėl Antikorupcijos komisijos ir nuostatų patvirtinimo“.
Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2011 metais patvirtino du Antikorupcinės inicijuotus
sprendimus:
„Dėl savivaldybės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo metodikos
patvirtinimo“;
„Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2003 m. rugpjūčio 7 d. sprendimo Nr. T-824
„Dėl Šiaulių miesto savivaldybės kovos su korupcija programos patvirtinimo“
pakeitimo“.
3.3. Administracinė komisija prie Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-143 buvo
sudaryta nauja Administracinė komisija, kurios pirmininku tapo Tarybos narys Algimantas
Beinoravičius, pavaduotoja Vitalija Pelenienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Viešosios tvarkos skyriaus vedėja.
2011 metais Administracinė komisija prie Šiaulių miesto savivaldybės tarybos išnagrinėjo
144 administracinių pažeidimų bylas. Pagal Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų
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kodekso straipsnių nomenklatūrą buvo nagrinėtos tokios bylos:
Lietuvos

Respublikos

triukšmo

valdymo

įstatymo

ir

kitų

teisės

aktų,

reglamentuojančių triukšmo valdymą, pažeidimas – 1 byla;
Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis
automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos
pažeidimas – 30 bylų;
Gyvūnų įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, gabenimo ir prekybos jais taisyklių
bei atskirų rūšių gyvūnų registravimo gyvenamosiose vietovėse taisyklių pažeidimas 31 byla;
Želdynų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių želdynų ir želdinių ne miškų
ūkio paskirties žemėje apsaugą, tvarkymą, želdynų kūrimą, projektavimą, želdinių
veisimą, nevykdymas ar pažeidimas – 1 byla
Transporto priemonės savininkui (valdytojui) Saugaus eismo automobilių keliais
įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymą – 1 byla;
Važiavimas be bilieto arba važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, tačiau
nepateikus reikiamų dokumentų, patvirtinančių teisę į transporto lengvatas, arba tokių
keleivių ar neapmokėto bagažo vežimas keleivinėmis kelių transporto priemonėmis,
arba atsisakymas sumokėti už važiavimą taksi - 13 bylų;
Savivaldybių tarybų patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimas – 1 byla;
Viešosios rimties trikdymas - 50 bylų;
Žinomai melagingas specialiųjų tarnybų iškvietimas - 4 bylos;
Savavaldžiavimas - 12 bylų.
Per ataskaitinį 2011 metų laikotarpį Administracinė komisija paskyrė baudų už 32 010 litų.
3.4. Šiaulių miesto savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija
Galima pasidžiaugti, kad komisija 2011 m. negavo jokių skundų, todėl praėjusiais metais
neturėjo nei vieno posėdžio.
3.5. Jaunimo reikalų tarybos veikla
Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-223 buvo
sudaryta nauja Šiaulių miesto jaunimo reikalų taryba. Miesto jaunimo reikalų tarybą (JRT) sudaro
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keturi Savivaldybės tarybos nariai, du Savivaldybės administracijos atstovas ir šeši Jaunimo
organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ deleguoti nariai. Jaunimo reikalų tarybai pirmininkas –
Savivaldybės tarybos narys Ramūnas Snarskis.
Per ataskaitinį laikotarpį buvo surengti 4 jaunimo reikalų tarybos posėdžiai, kurių metu:
JRT inicijavo iniciatyvinės grupės dėl Šiaulių miesto jaunimo organizacijų asociacijos
„Apskritasis stalas“ veiklos atgaivinimo.
Parengė jaunimo iniciatyvų konkurso nuostatus, koordinavo lėšų skyrimo klausimus.
Įgyvendino Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos, projektą „Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių
skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“;
Kartu su Šiaulių miesto, Kelmės ir Jonavos rajonų savivaldybėmis organizavo
savivaldybių jaunimo reikalų tarybų (SJRT)

efektyvinimo mokymus, siekiant

efektyvinti jų darbą ir inicijuoti teigiamus pokyčius savivaldybėse, kuriose buvo
aptariamos įvairios praktinės situacijos.
JRT koordinavo Šiauliai – savanorystės sostinė (2011 metų spalio mėnesį Šiaulių
miestas buvo paskelbtas savanorystės sostine) jaunimo organizacijų ir kitų NVO
rengtus renginius ir akcijas.
3.6. Savivaldybės turto privatizavimo komisija
Pagrindinės Savivaldybės turto privatizavimo komisijos funkcijos nustatytos Komisijos
nuostatuose, yra:
pritarti objektų privatizavimo programų projektus arba jiems nepritarti;
pritarti privatizavimo sandorių projektams, jų pakeitimo projektams arba jiems
nepritarti;
prižiūrėti kaip vykdomos privatizavimo programos, kurioms Komisija pritarė.
Per 2011 m. įvyko 10 Savivaldybės turto privatizavimo komisijos posėdžių, pritarta 13
savivaldybės turto privatizavimo programų. Per ataskaitinį laikotarpį 2 kartus Turto valdymo
skyriaus Privatizavimo ir viešųjų pirkimų poskyris pateikė Komisijai ataskaitą apie privatizavimo
eigą.
Per 2011 m. paskelbta 13 objektų privatizavimo programos. Iš 13 objektų parduotas 1
objektas - patalpos Tilžės g. 128 už 36666,66 Lt, iš kurios žemės sklypo kaina – 20952,38 Lt.
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4. MERO POTVARKIU SUDARYTOS DARBO GRUPĖS
Mero potvarkiu 2011 metais buvo sudarytos arba jų galiojimo terminai pratęsti 17 darbo
grupų. Darbo grupės sudarytos siekiant užtikrinti įvairių iniciatyvų, akcijų ar probleminių klausimų
sprendimo galimybes.
Darbo grupė šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti
Darbo grupės veiklos terminas 2011 m. buvo pratęstas, todėl darbo grupė savo išvadas
pristatyti turėtų 2012 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje.
„Už žydintį ir švarų saulės miestą“ organizavimo darbo grupė
Akcija siekiama įvertinti ir išrinkti gražiausiai prižiūrinčius ir tvarkančius gyvenamąją aplinką
daugiabučius gyvenamuosius namus, jų kvartalus, individualias valdas bei įmones, organizacijas.
Akcijos devizas - kurti gražų ir žydintį Saulės miestą, švarinti, puoselėti savo aplinką. 2011 metais
darbo grupė suorganizavo 4 posėdžius. Akcijoje dalyvauja šių kategorijų dalyviai:
Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalai;
Daugiabučiai gyvenamieji namai;
Individualios valdos, kurios prižiūri bendro naudojimo teritorijas esančias prie valdos;
Įstaigos, kurios prižiūri bendro naudojimo teritorijas esančias prie valdos.
Komisija vertino daugiabučių namų, kvartalų, individualių valdų savininkų, įstaigų kolektyvų
tvarkomas teritorijas, jų sukurtą grožį ir aplinkos jaukumą. Prioritetas šiais metais buvo teikiamas
teritorijoms, kurios savo aplinką tvarkė kompleksiškai (kvartalais). 2011 metais akcijoje dalyvavo
224 dalyviai. Akcijos nugalėtojai ir dalyvavusieji buvo pagerbti ir apdovanoti.
Darbo grupė dėl vasaros renginių ciklo Vilniaus g. Pėsčiųjų bulvare
Sudarė vasaros renginių ciklo „Bulvaro vasaros mozaika“ Vilniaus g. pėsčiųjų bulvare
programą. Ciklo metu nuo 2011 m. gegužės 30 d. iki 2011 m. rugpjūčio 25 d. Vilniaus g. pėsčiųjų
bulvare buvo organizuota per 60 įvairaus pobūdžio renginių, skirtų skirtingo amžiaus žmonių
grupėms: „Gegužinės“, vasaros džiazo koncertai, knygų mugė, parodos po atviru dangumi, jaunimo
meninės iniciatyvos, nevyriausybinių organizacijų kolektyvų pasirodymai, knygų pristatymai.
Darbo grupė renginių organizavimo miesto bulvare skatinimo sistemai sukurti
mažinant nekilnojamo turto mokesčio ir nuomos už valstybinę žemę dydžius
Darbo grupė inicijavo Tarybos sprendimo projekto parengimą, kurio pagrindinis tikslas buvo
noras skatinti verslą ir didesnius žmonių srautus miesto širdyje - bulvare.
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Darbo grupė XXXVII Europos vyrų krepšinio čempionato varžyboms 2011 m.
Šiauliuose
Darbo grupės pagrindinis tikslas buvo užtikrinti Šiaulių miesto tinkamą pasirengimą XXXVII
Europos vyrų krepšinio čempionato varžyboms Šiauliuose. Nepaisant buvusių didelių iššūkių
džiugu pranešti, kad egzaminas buvo išlaikytas. Šiaulių miestas puikiai pravedė ne tik sportines
varžybas ir su jomis susijusias akcijas bei puikią kultūrinę programą, bet ir kaip miestas, gražiai
save pristatė ne tik šiauliečiams, bet ir miesto svečiams.
Darbo grupė Šiaulių savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimams
parengti
Darbo grupė pateikė naują Tarybos veiklos reglamento redakciją, kurios pagrindinius
pasikeitimus pristačiau bendrojoje dalyje. Naujasis Tarybos veiklos reglamentas, reglamentuojantis
Tarybos narių ir Administracijos veiklą, įsigaliojo nuo 2012 m. sausio 1 d.
Akcijos „Laisvė dviračiui“ darbo grupė
Akcijos tikslai - skatinti ir populiarinti važiavimą dviračiu Šiaulių mieste, atkreipti vairuotojų
ir kitų eismo dalyvių dėmesį kelyje, ugdyti toleranciją dviratininkui, identifikuoti pagrindines
problemas, susijusias su važiavimu dviračiais mieste bei skatinti spręsti gatvių ir dviračių takų
infrastruktūros tvarkymo klausimus.
2011 m. rugsėjo 17 d. akcija buvo organizuota jau ketvirtus metus iš eilės. Akcijoje
praėjusiais metais dalyvavo beveik 900 dviratininkų būrys. Daug miestiečių akcijoje dalyvavo
šeimomis, kolektyvais. Renginys tapo ne tik nacionalinės, bet ir tarptautinės svarbos įvykiu. Verta
pažymėti, kad renginys susilaukė didelio respublikinės, vietinės ir tarptautinės spaudos dėmesio.
Darbo grupė savivaldybės įmonės Šiaulių oro uosto veiklos perspektyvoms
spręsti
Darbo grupės uždaviniai - nagrinėti pateiktus pasiūlymus dėl Savivaldybės įmonės Šiaulių
oro uostas veiklos. Teikti siūlymus, kaip gerinti SĮ Šiaulių oro uostas darbą. 2011 m. buvo
suorganizuoti 3 darbo grupės posėdžiai.
Darbo grupė posėdžiuose nagrinėjo aktualius SĮ Šiaulių oro uostas veiklos klausimus:
Buvo apžvelgta ir įvertinta Šiaulių oro uosto 2011 m. Veikla.
Buvo pristatyta Šiaulių oro uosto finansinė situacija.
Buvo teikiamos karinio aerodromo detaliojo plano rengimo aktualijos.
Vadovaujantis UAB „SAVVIN“ padarytomis Šiaulių oro uosto plėtros galimybių
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studijos išvadomis ir SĮ Šiaulių oro uosto pateiktais duomenimis, buvo išskirtos
pagrindinės strateginio plėtros plano atnaujinimo priemonės:
1) atskirti Šiaulių oro uosto teritorijos dalį civilinės aviacijos reikmėms ir parengti bendrą
detalųjį planą;
2) pritaikyti keleivių terminalą Šengeno reikalavimams;
3) įrengti gyvulių eksporto/importo ir krovinių terminalus;
4) rekonstruoti lėktuvų krovinių peroną (įrengti lėktuvų stovėjimo aikšteles ir privairavimo
takus A ir B);
5) plačiau reklamuoti Šiaulių oro uosto galimybes;
6) parengti Šiaulių oro uosto vystymosi planą (Master planą).
Norint įgyvendinti anksčiau minėtas priemones buvo nuspręsta pasirašyta sutartis su olandų
kompanija NACO dėl Šiaulių oro uosto išvystymo plano (master plano) parengimo paslaugos.
Darbo grupė toliau tęsė bendradarbiavimą su kompanija NACO ir sekė Šiaulių oro uosto išvystymo
plano (master plano) parengimo eigą.
Darbo grupė, siekdama, kad tarptautinis Šiaulių karinis oro uostas taptų dominuojančiu
krovininiu oro uostu šalies mastu ir nacionalinės strategijos dalimi, inicijavo susitikimus LR
Susisiekimo, Krašto apsaugos ministerijose.
Darbo grupė Rėkyvos aplinkosaugos problemoms spręsti
Darbo grupės tikslas – nagrinėti klausimus, susijusius su Rėkyvos ežero ir jo prieigų
aplinkosaugos problemomis ir parengti šių problemų sprendimo veiksmų planą.
2011 m. buvo suorganizuoti 3 darbo grupės posėdžiai. Darbo grupė aktyviai ir atsakingai
-rugsėjo mėnesiais buvo
organizuojami susitikimai su mokslininkais-ekspertais, specialistais, kurių pagrindinis tikslas buvo
aptarti, sekti Rėkyvos ežero būklę.
Šiaulių miesto savivaldybė, siekdama detaliau išnagrinėti Rėkyvos ežero vandens lygio
reguliavimo, gamtosauginio debito bei kitus aplinkosauginius klausimus, 2011-07-29 sudarė sutartį
su UAB „Šiaulių hidroprojektas“ dėl naujų Rėkyvos ežero taisyklių parengimo, kurios buvo
parengtos iki 2011-12-30.
Siekdama, kad būtų atliktas poveikio aplinkai vertinimas, Savivaldybė kreipėsi į Aplinkos
ministeriją, LR Seimo narius, prašydama inicijuoti reikalingus veiksmus dėl planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pataisų, kurios būtų taikomos ne tik planuojamai, bet
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ir vykdomai ūkinei veiklai.
Darbo grupės iniciatyva vyko susitikimas su naujais įmonės AB „Rėkyva“ vadovais bei
atstovais, kurių pagrindinis tikslas buvo aptarti galimą įmonės veiklos įtaką Rėkyvos ežerui. Įmonė
pristatė parengtą naują Rėkyvos durpių telkinio monitoringo programą 2010-2020 metams, kurios
pagrindinis tikslas - įvertinti Rėkyvos durpių telkinio eksploatacijos įtaką Rėkyvos ežerui ir su
telkiniu besiribojančioms teritorijoms.
Darbo grupės nariai įpareigojo AB „Rėkyvą“ pateikti galutinius 2011 m. monitoringo
ataskaitos duomenis ir pristatyti juos Rėkyvos bendruomenei.
Darbo grupė, išnagrinėjusi ir atlikusi Rėkyvos ežero ir jo prieigų aplinkosaugos problemų
analizę, remdamasi Gamtos tyrimo centro, Geologijos ir geografijos instituto mokslininkų,
aplinkosaugininkų ekspertų moksliškai pagrįstomis išvadomis, Rėkyvos durpių telkinio
monitoringo programos rezultatais, UAB „Šiaulių hidroprojektas“ rekomendacijomis, pateikė savo
siūlymus dėl Rėkyvos ežero ir jo prieigų aplinkosaugos problemų sprendimo veiksmų plano.
Miesto teritorijų ir parkų infrastruktūros sutvarkymo darbo grupė
Darbo grupės tikslas - parengti miesto teritorijų ir parkų infrastruktūros sutvarkymo
koncepciją, kurioje būtų numatyta būklės analizė, erdvių sutvarkymo idėjos ir pasiūlymai
Savivaldybės administracijai dėl koncepcijos įgyvendinimo.
2011 m. darbo grupės posėdžiai vyko periodiškai pagal sudarytą grafiką, jų buvo
suorganizuota 6. Siekdama parengti Šiaulių miesto teritorijų ir parkų infrastruktūros sutvarkymo
koncepciją, darbo grupė atliko:
miesto teritorijų ir parkų būklės apžvalgą;
nustatė prioritetines miesto teritorijų ir parkų infrastruktūros tvarkymo kryptis bei
strategiją;
2011 m. pagal sudarytą grafiką atliko teritorijų tvarkymo apžiūras;
parengė miesto tvarkymo organizavimo kalendorinį planą;
Organizavo miesto gėlynų tvarkymo talkas, miesto viešųjų teritorijų bei parkų
tvarkymo talkas;
darbo grupės posėdžių metu vertino teritorijų tvarkymo apžiūrų rezultatus;
nagrinėjo probleminių miesto teritorijų sutvarkymo klausimus;
teikė idėjas bei pasiūlymus dėl miesto erdvių sutvarkymo;
Numatė miesto teritorijų ir parkų infrastruktūros sutvarkymo galimus finansavimo
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šaltinius.
Darbo grupės koncepcija parengta, atsižvelgiant į darbo grupės surinktą informaciją, praktinę
patirtį bei remiantis Šiaulių miesto strateginiu plėtros planu 2007-2016 metams.
Keleivių vežimo kelių transportu organizavimo tobulinimo darbo grupė
Darbo grupės tikslas – pateikti išvadas ir pasiūlymus dėl keleivių vežimo kelių transporto
organizavimo tobulinimo.
Darbo grupė 2011 m. suorganizavo 3 posėdžius. Siekiant išsiaiškinti UAB “Busturas” veiklos
efektyvumo didinimo būdus ir priemones buvo atlikta UAB „Busturas“ veiklos apžvalga bei 20082011 01/09 mėn. veiklos analizė. Norint įvertinti Šiaulių viešojo transporto sistemos optimizavimo
sprendinius buvo susipažinta su elektroninio bilieto koncepcija bei praktinio taikymo pavyzdžiais
Kauno bei Druskininkų miestuose.
Įvertinus Šiaulių miesto viešojo transporto organizavimą, atlikus UAB “Busturas” veiklos
analizę ir nustačius problemines sritis, išsiaiškinus veiklos efektyvumo didinimo būdus bei
priemones, buvo pateiktos darbo grupės išvados bei pasiūlymai.
Sporto komplekso Dainų parke projekto įgyvendinimo tikslingumo darbo grupė
Darbo grupė pavedė Savivaldybės administracijai teikti 2011 m. rugpjūčio mėn. Tarybos
posėdžiui Tarybos sprendimo projektą, kuriame pirmu punktu būtų naikinamas 2011 m. kovo 24 d.
Tarybos sprendimas Nr. T-72 ,,Dėl sporto komplekso Dainų parke statybos ir eksploatavimo
projekto įgyvendinimo“; antru punktu būtų įpareigojama Savivaldybės administracija tęsti darbą,
kad būtų papildyta galimybių studiją dėl Sporto komplekso Dainų parke pastato statybos ir
eksploatavimo.
Darbo grupė investicijų pritraukimo ir verslo skatinimo programai parengti
Investicijų pritraukimo ir verslo skatinimo programa buvo parengta vadovaujantis Šiaulių
miesto strateginiu planu 2007-2016 m. Programos tikslas – numatyti investicijų skatinimo ir verslo
gerinimo Šiauliuose bendrosios politikos tikslus, uždavinius, priemones bei už šios programos
priemonių įgyvendinimą atsakingus vykdytojus.
Darbo grupė prisidėjo prie renginio “Versli Lietuva” organizavimo. Renginio metu buvo
sudarytos:
puikios sąlygos aptarti smulkiojo ir vidutinio verslo padėtį, perspektyvas Šiaulių
regione;
užmegzti naudingi kontaktai su potencialiais investuotojais bei partneriais;
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gauta kvalifikuotų specialistų pagalba;
suteikta informacija pradedantiesiems verslą.
2011 m. kovo 1 d. buvo parengta galutinė 2010 metų investicijų pritraukimo ir verslo
skatinimo programos įgyvendinimo ataskaita.
Šiaulių miesto įvaizdžio darbo grupė
Darbo grupės pagrindiniai tikslai - inicijuoti, koordinuoti ir skatinti veiklos programas, kurios
gerintų miesto teigiamą įvaizdį, ugdyti miesto bendruomenės meilę savo miestui, taip pat teikti
rekomendacinius pasiūlymus dėl miesto teigiamo įvaizdžio. 2011 m. Darbo grupė turėjo 4
posėdžius, vienas iš jų išvažiuojamasis.
Darbo grupė Šiaulių universiteto ir Savivaldybės ryšiams plėtoti
2011 m. pabaigoje sudarytos darbo grupės tikslas - nagrinėti ir teikti pasiūlymus dėl Šiaulių
universiteto ir Savivaldybės glaudaus bendradarbiavimo galimybių, organizuoti Šiaulių miesto
savivaldybės ir Šiaulių universiteto bendradarbiavimo sutarties įgyvendinimą.
Darbo grupė investicinio projekto „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas“
įgyvendinimui
Darbo grupė savo išvadose nutarė siūlyti įgyvendinti investicijų projektą „Šiaulių menų
inkubatoriaus įkūrimas“ ir užtikrinti maksimalų jo viešumą. Rekomendavo Savivaldybės
administracijai organizuoti operatoriaus Šiaulių menų inkubatoriaus veiklai vykdyti parinkimą. Taip
pat rekomendavo Projekto įgyvendinimo ir priežiūros tarybai teikti ypatingą dėmesį projekto
„Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas“ įgyvendinimui ir kartą per ketvirtį miesto Tarybai pateikti
ataskaitas.
Darbo grupė dviračių transportui plėtoti
Darbo grupės tikslas – rengti Tarybos sprendimų projektus, kurių tikslas gerinti dviračių
transporto plėtrą Šiaulių mieste.
Darbo grupės uždavinys – dalyvaujant dviračių transporto plėtros veiksmų programos
rengimo procese, siekti ir užtikrinti Šiaulių miesto strateginiame plėtros plane 2007-2016 metų
numatytų uždavinių įgyvendinimą.
2011 m. buvo organizuoti 2 darbo grupės posėdžiai. Posėdžių metu buvo aptarti investicinio
projekto „Viešojo transporto infrastruktūros modernizavimas Šiaulių mieste“ aktualūs klausimai.
Darbo grupė įpareigojo galimybių studijos rengėjus išanalizuoti dviračių takų ruožų eiliškumą bei
alternatyvas. Darbo grupė taip pat patvirtino prioritetinių rekonstruojamų bei įrengiamų dviračių
takų sąrašą:
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Tilžės g. nuo Gegužių g. iki PC „Tilžė“;
Vyturių g. nuo Bačiūnų g iki miesto ribos;
Architektų g. tarp Gegužių g. ir J. Jablonskio g. ;
Žemaitės g. tarp J. Jablonskio g. ir Dubijos g. ;
J. Jablonskio g. nuo Architektų g. iki Šiaulių arenos.
Darbo grupė įpareigojo galimybių studijos rengėjus patikslinti galimybių studiją, įtraukiant
Varpo g. dviračių takų ruožą į Tilžės g. dviračių taką.
Darbo grupė dėl Salduvės piliakalnio sutvarkymo
Darbo grupė nagrinėja Salduvės piliakalnio teritorijos sutvarkymo galimybes. Darbo grupės
iniciatyva 2011 m. rugsėjo 22 d. buvo organizuota Salduvės piliakalnio teritorijos tvarkymo talka.
Darbo grupė, apsvarsčiusi posėdžių darbotvarkės klausimus bei siekdama išsaugoti istorines
vertybes, įprasminti baltų kultūros atminimą, nutarė:
Bendradarbiaujant kartu su Latvijos specialistais, gauti oficialius galutinius
archeologinių tyrimų rezultatus.
Išsiaiškinti su LR Krašto apsaugos ministerija Salduvės gelžbetoninio monumento
demontavimo galimybes.
Siekti įgyvendinti virtualaus Baltų kultūros parko įkūrimo idėją.
Išsiaiškinti su Valstybiniu turizmo departamentu prie Ūkio ministerijos galimybes dėl
informacinių stendų įrengimo, informacinių duomenų pateikimo, leidinių išleidimo
apie Salduvės piliakalnį.
Kurti Salduvės piliakalnio virtualaus įamžinimo skaitmeninėse laikmenose vaizdo ir
garso formomis.
2011 m. rugsėjo 24 d. tradiciškai buvo organizuota Baltų vienybės dienai paminėti šventė
„Baltų vienybės ugnys“. Šiais metais šventei organizuoti buvo pasiremta projektu „Kultūrinis
bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Latvijos“ pagal 2007-2013 metų Latvijos ir Lietuvos
bendradarbiavimo per sieną programą. Vadovaujantis projektu buvo organizuojamas pleneras, kurio
metu buvo pristatyti baltų genčių papročiai, kultūra bei gaminamos 9 skulptūros iš medžio, kurios
reprezentavo baltų gentis. Šių skulptūrų šventinis atidarymas – buvo pagrindinis „Baltų ugnys prie
Salduvės“ renginio akcentas.
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Darbo grupė daugiabučių namų modernizavimo problemoms spręsti
Darbo grupės tikslas – palaikyti glaudų bendradarbiavimą ir spręsti Šiaulių miesto
daugiabučių namų modernizavimo ir kitas aktualias problemas.
Darbo grupė 2011 metais suorganizavo 6 susirinkimus. Susirinkimuose dalyvavo ne tik
daugiabučių namų savininkų bendrijų atstovai, bet į šį procesą vis aktyviau įsijungė daugiabučių
namų bendrojo naudojimo objektų administratoriai. Juose iš viso dalyvavo 633 dalyviai.
Darbo grupė inicijavo susitikimus su daugiabučių namų bendrijų atstovais jiems rūpimais
klausimais, kviečiant į juos taip pat Savivaldybės įmonių AB „Šiaulių energija“, UAB „Šiaulių
vandenys“, VšĮ „ŠRATC“ atstovus, Valstybinės energetikos inspekcijos prie LR Energetikos
ministerijos Šiaulių skyr. atstovus. Kadangi viena aktualiausių problemų - būsto šildymas ir didelės
jo kainos, buvo pasiekta, kad AB „Šiaulių energija“ nemokamai atliks daugiabučių
termonuotraukas.
2011 m. buvo toliau tęsiamas projektas „Darni, energijos išteklius taupanti urbanistinė
plėtra“, finansuojamas ES Baltijos jūros regiono 2007-2013 metų programos lėšomis ir projekto
partnerių lėšomis. Darnios urbanistinės plėtros koncepcijos siekia formuoti gyventojų naują požiūrį
į aplinką kartu su daugiabučių namų atnaujinimu įdiegiant efektyvias, energiją taupančias
priemones.
Projektui atrinkti du Šiaulių miesto gyvenamieji rajonai: Vytauto, Žemaitės,
Miglovaros ir M. Valančiaus gatvių ribojama teritorija bei Gegužių, Lieporių ir S.
Dariaus ir S. Girėno gatvių ribojamas kvartalas. Nagrinėjama teritorija užima 185 ha.
Įgyvendinus projektą, šie miesto rajonai turės ne tik parengtus detaliuosius planus, bet
ir išanalizuotas rajonų galimybes, konkrečius pasiūlymus dėl darnios teritorijos bei
dėl energijos taupymo.
Vyko projekto „Darni, energijos išteklius taupanti urbanistinė plėtra“ Energijos taupymo
dienų renginiai:
2011-11-17

įvyko

paskutinis

Šiaulių

miesto

savivaldybės

administracijos

įgyvendinamo projekto „Darni ir energijos išteklius taupanti miestų plėtra“ Energijos
taupymo dienų renginys. Projekto rezultatų ir gerosios patirties pasidalijimo renginyje
pakviesti dalyvauti Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros (Vilnius), Projektu
susidomėjusių miestų savivaldybių ir bendruomenių atstovai, Lietuvos savivaldybių
asociacijos atstovai, Šiaulių miesto bendruomenė. Darbo grupės pirmininkė Daiva
Matonienė savo pristatyme „Ateities perspektyvos: Šiauliai – darnus ir energijos
išteklius taupantis miestas“ vaizdžiai pateikė šilumos kainą įtakojančius veiksnius,
problemas, palyginimus bei galimus jų sprendimo būdus.
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2011-12-01-02 dienomis vyko baigiamoji projekto „Darni ir energijos išteklius
taupančių miestų plėtra“ konferencija Rygoje.
Toliau buvo tęsiamas daugiabučių namų modernizavimo procesas. Gauti statistiniai
duomenys apie šio proceso eigą Šiaulių mieste iš Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros
Konsultacijų ir informavimo Šiaulių skyriaus specialistų. 2011 m. Daugiabučių modernizavimo
(atnaujinimo) programoje dalyvavo 5 daugiabučiai namai, 44 DNB buvo parengusios investicinius
projektus, o iš viso Šiauliuose renovuota 30 daugiabučių namų.
Darbo grupės darbo dėka suorganizuoti 3 svarbūs seminarai pastatų, daugiabučių namų
būklės, atnaujinimo klausimais:
2011-01-12 Savivaldybėje vyko seminaras tema „Atvirų durų dienos „Būsto atnaujinimas –
patirtis iš pirmų lūpų“, kurį organizavo LR Aplinkos ministerija, Būsto ir urbanistinės plėtros
agentūra, Europos investicijų bankas. Dalyvavo arti 200 dalyvių.
2011-06-30

Savivaldybėje

vyko

seminaras

pagal

projektą

„Daugiabučių

namų

modernizavimo skatinimas, I etapas“ . Seminare dalyvavo arti 100 dalyvių.
2011-10-20 Šiaulių arenoje vyko Ryšių su visuomene bendrovės „Avenire“ įgyvendinama
Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros inicijuota apskritojo stalo diskusija. Dalyvavo arti 200
dalyvių. Renginio tikslas – ne tik pristatyti Būsto atnaujinimo programą, atliktų tyrimų rezultatus,
kitų šalių pavyzdžius, bet ir padėti spręsti su tuo susijusias problemas.
Darbo grupė atliko Šiaulių miesto daugiabučių namų šilumos suvartojimo ir šildymo kainų
lyginamąją analizę. Tyrime dalyvavo 872 daugiabučiai namai, iš jų 462 (52 proc.) namai, įkūrę
bendrijas ir 410 (48 proc.) – neįkūrę bendrijų, iš kurių 25 namai buvo modernizuoti. Po atliktos
analizės paaiškėjo, kad daugiabučių namų gyventojai, neįkūrę bendrijų už šilumą mokėjo 26-28
proc. daugiau nei įkūrę bendrijas. Nemodernizuotų daugiabučių namų gyventojai už šilumą mokėjo
vidutiniškai 75-83 proc. daugiau nei modernizuotų namų gyventojai.
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IV. SAVIVALDYBĖS FINANSAI
Praėjusių metų Savivaldybės biudžeto pajamų planas buvo 288,5 mln. litų; pajamų gauta
276,5 mln. litų. Pajamų gauta 12,03 mln. litų mažiau nei planuota, arba 4,2 procentais mažiau.
Lyginant su 2010 metais, 2011-ųjų metų biudžeto pajamų planas buvo didesnis 22,1 mln. litų,
gauta pajamų – 7,7 mln. litų daugiau.
Gyventojų pajamų mokesčio planas įvykdytas 96,3 procento: planuota gauti 94,7 mln. litų,
gauta – 91,2 mln. litų, arba 3,5 mln. litų mažiau nei planuota.
Turto mokesčių (žemės, nekilnojamojo turto ir paveldimo turto mokesčio) planas įvykdytas
92,2 procentais: planuota gauti 10 mln. litų, gauta 9,2 mln. litų, arba 800 tūkst. litų mažiau. 2010-ais
metais turto mokesčių surinkta 11,7 mln. Lt.
Vietinių rinkliavų 2011 metų planas buvo 9,6 mln. litų. Jis įvykdytas 95,4 procento (negauta
400 tūkst. litų pajamų). Iš jų vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą planas buvo 8,9
mln., įvykdytas 8,7 mln., negauta 260 tūkst., planas įvykdytas 97,1 proc.
Kitų pajamų (dividendų, nuomos mokesčio už valstybinę žemę, pajamų iš patalpų nuomos,
biudžetinių įstaigų pajamų už atsitiktines paslaugas ir kitų), gauta 17,7 mln. litų, t. y. 800 tūkst. litų,
arba 4,3 procento, mažiau nei planuota (18,5 mln. Litų). 2010-ais metais tokių pajamų gauta 17,6
mln. litų.
2011 metų savivaldybės kreditinis įsiskolinimas ir paskolos
Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto kreditinis įsiskolinimas 2011 metų gruodžio 31 dieną
sudaro 131 mln. litų, iš jų: paskolos – 76,3 mln. litų; įsiskolinimas darbo užmokesčiui ir socialiniam
draudimui – 2,3 mln. litų; įsiskolinimas už prekes ir paslaugas – 31,2 mln. litų; įsiskolinimas už
transporto kompensacijas – 6,9 mln. litų; įsiskolinimas už turto įsigijimo išlaidas – 10,6 mln. Litų.
Savivaldybės kreditoriniai įsiskolinimai ir gautos paskolos metų pabaigai
2009

2010

2011

Įsiskolinimai, tūkst. Lt

60347,7

50074,7

54611,6

Paskolos, tūkst. Lt

56977,7

61871,5

76260,4

Viso, tūkst. Lt

117325,4

111946,2

130872,0

Šiaulių miesto savivaldybės paimtų 17-os ilgalaikių paskolų suma 2011 metų gruodžio
31 dieną sudarė 106,25 mln. litų. Paskolų likučių (grąžintina) suma – 76,26 mln. litų,
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grąžinimo terminai – pradedant 2012-ais ir baigiant 2021-ais metais.
2011 metų savivaldybės privatizavimo fondo lėšos
2011 metais į Savivaldybės privatizavimo fondą gauta 57 tūkst. litų pajamų, iš jų pajamos iš
privatizavimo sandorių – 1,5 tūkst. litų, už atidėtas įmokas ir netesybas – 28,2 tūkst. litų, kitos
įplaukos – 27,3 tūkst. litų.
2011 metais Savivaldybės taryba patvirtino 2,9 mln. litų sąmatą atitinkamoms programoms
vykdyti. Iš Savivaldybės privatizavimo fondo finansuota:
1. sporto mokyklos „Atžalynas“ irklavimo bazės avarinės būklės likvidavimo darbams
atlikti – 25 tūkst. Litų;
2. Juliaus Janonio gimnazijos įsiskolinimui už teritorijos sutvarkymo darbus padengti –
14 tūkst. Litų;
3. Šiaulių vyskupijos kurijai finansinei paramai – 10 tūkst. Litų;
4. balsavimo kabinoms įsigyti – 10 tūkst. litų.
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EKONOMINĖ VEIKLA. SAVIVALDYBĖS TURTAS.
Turto valdymo ir apskaitos poskyris veda Savivaldybei bei valstybei nuosavybės teise
priklausančio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitą. Iš viso apskaitoma turto už 575,3 mln.
litų 2011.12.31 dienai, iš jo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto – už 563,1 mln. Lt,
valstybei - už 12,2 mln. Lt. Metinis turto pokytis sudarė +23,9 mln.lt.
2010.12.31 (Lt)
241000,11

2011.12.31 (Lt)
261514,45

Pokytis, Lt
20514,34

291387145,02

314253340,64

22866195,62

17803800,00

14914100,00

-2889700,00

Iš jo pastatų:
Savivaldybei priklausantys negyvenamieji pastatai

32318804,37

32434786,64

115982,27

Savivaldybei priklausantys butai

814 vnt.
12814801,23

807 vnt.
12956363,60

-11 vnt., +4 vnt.
141562,37

213529400,00
4981396,65

241742596,21
5635346,59

28213196,21
653949,94

9938942,77

6570147,60

-3368795,17

246920003,00

248554003,00

1634000,00

11331970 vnt.

11348310 vnt.

16340 vnt.

Ilgalaikis nematerialusis turtas
Savivaldybės ilgalaikis materialus turtas iš viso:
Iš jo žemė:
Savivaldybei nuosavybės teise priklausanti žemė

Iš jo kito turto:
Savivaldybei priklausantys statiniai (miesto
infrastruktūra)
Kitas ilgalaikis turtas priklausantis savivaldybei
Nebaigta statyba
Finansinis turtas:
Savivaldybei priklausančios akcijos
Savivaldybės dalininko įnašai viešosiose įstaigose

246494375

248128375

1634000

Valstybės ilgalaikis turtas

425628,00
12791299,15

425628,00
12237223,82

0,00
-554075,33

Iš jo žemės:
Valstybės žemė valdoma patikėjimo teise

12200841,00

11528241,00

-672600,00

503700,80

503700,80

0,00

86757,35

205282,02

118524,67

551339447,28

575306081,91

23966634,63

Iš jo pastatų:
Valstybei priklausantys negyvenamieji pastatai
Iš jo kito turto:
Kitas ilgalaikis turtas priklausantis valstybei
Ilgalaikis turtas iš viso:

Per 2011 m. neatlygintinai gauta (išskyrus nekilnojamąjį) turto už 2,06 mln. Lt, perduota
(nurašyta) pagal 163 turto perdavimo aktus pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms - mokykloms ir
kitoms įstaigoms už 2,27 mln. Lt.
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Metiniai bendrovių ir Savivaldybės įmonės finansiniai rodikliai
Bendrovės pavadinimas
UAB „Žiburio knygynas“
UAB „Busturas“
UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“
UAB „Šiaulių vandenys“
UAB „Šiaulių energija“
UAB „Bendrabutis“
UAB „Šiaulių turgus“
UAB „Pabalių turgus“
SĮ „Šiaulių oro uostas“

Grynasis pelnas (nuostolis),
Lt
2011 m.
2010 m.
5.406
-17.460
-1.424.191
-242.913
143.512
44.254
433.174
708.602
337.740
1.742.619
-20.849
-22.500
-42.399
409
232.723
258.226
220.302
-174.071

Pokytis (+/-)
Lt
22.866
-1.181.278
99.258
-275.428
-1.404.879
1.651
-42.808
-25.503
394.373

2011 metais 6 įmonės dirbo pelningai, 3 – nuostolingai.
VERSLAS IR VERSLO APLINKA
Šiaulių miestas auga remdamasis daugiausia ne užsienio investicijų, o vietinio verslo
jėgomis. Šiauliuose gerai išvystyta pramonė, statybos, aktyvus smulkusis ir vidutinis verslas.
Statistikos departamento duomenimis, 2011 metų pradžioje Šiaulių mieste buvo 3840
veikiantys ūkio subjektai, tai 4,69 proc. daugiau nei 2010 metais (3660). Šiaulių miesto
savivaldybėje per pastaruosius penkerius (2007-2011) metus veikiančių ūkio subjektų skaičius
išaugo apie 11,7 proc.
Šiauliuose didžioji dalis veikiančių ūkio subjektų yra smulkūs: 56,86 proc. įmonių turi iki 4
darbuotojų, 16,61 proc. – nuo 5 iki 9 darbuotojų, 9,97 proc. – nuo 10 iki 19 darbuotojų, 9,64 proc. –
nuo 20 iki 49 darbuotojų, 4,04 proc. – nuo 50 iki 99 darbuotojų. Tik po 1 proc. sudaro įmonės,
kuriose dirba nuo 100 iki 149, nuo 150 iki 249 ir nuo 250 iki 499 darbuotojų. Šiauliuose veikia
2 įstaigos, kuriose dirba daugiau kaip 1000 darbuotojų.
Vertinant ūkio subjektus pagal teisinę formą, 2011 metų pradžioje daugiausia buvo uždarųjų
akcinių bendrovių 47,13 proc., individualių įmonių - 22,78 proc., bendrijų – 11,20 proc. bei
asociacijų – 8,11 proc. Pastarųjų kelerių metų tendencija yra tokia: uždarųjų akcinių bendrovių
skaičius auga, o individualių įmonių mažėja.
Pagal ekonomines veiklos grupes Šiaulių mieste dominuoja prekybos, nekilnojamo turto
nuoma, apdirbamoji pramonė, statybos bei transporto ir sandėliavimo paslaugos.
Daugiau nei prieš dešimtmetį bankrutavusių didžiųjų bendrovių teritorijose įsikūrė naujos
įmonės, itin suaktyvėjo stambieji prekybininkai, mieste pastatę didžiulius prekybos ir paslaugų
kompleksus – “Saulės miestas”, “Bruklinas”, “Tilžė”, “Arena”, prekybos ir pramogų centrą
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“Akropolis”, taip pat metalo apdirbėjai, naujų automobilių ir sunkvežimių pardavėjai. Atidarius
“Akropolio” prekybos centrą, prekybos patalpų bendras plotas, tenkantis vienam gyventojui Šiaulių
mieste siekia 1,3 m2.
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus duomenimis, įvertinus
darbuotojų skaičių įmonėse, didžiausi Šiaulių miesto darbdaviai 2011 metais (2011 m. gruodžio
mėn. duomenimis) buvo: viešoji įstaiga Šiaulių apskrities ligoninė – 2.236 darbuotojai, Šiaulių
universitetas – 1.049 darbuotojai, UAB „Trivilita-interscalit“ – 482, Šiaulių profesinio rengimo
centras – 464, UAB „Bigso“ – 440, UAB „Busturas“ – 417, valstybės įmonė „Šiaulių regiono
keliai“ – 363, UAB „Baltik vairas“ – 348, UAB „Nostrada“ – 342, UAB „Šiaulių tauro televizoriai“
– 340, Šiaulių miesto savivaldybės administracija – 276, UAB „Šiaulių plentas“ – 318, Šiaulių
valstybinė kolegija – 314, UAB „Lupra“" – 309, AB „Šiaulių energija“ – 299, UAB „Šiaulių
vandenys“ – 298, Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija – 288 darbuotojai.
Pagal pardavimų per 2011 metų I-III ketvirčius mastą, tarp 500 didžiausių Lietuvos
bendrovių, “Verslo žinių” duomenimis buvo, „Šiaulių plento“ įmonių grupė buvo 76 vietoje (186,6
mln. Lt), AB „Baltik Vairas“ – 102-oje (127,6 mln. Lt), UAB „Šiaulių tauro televizoriai“ – 103-ioje
(125,2 mln. Lt), „Šiaulių bankas“ – 133-ioje (90 mln. Lt), UAB „Putokšnis“ – 143-ioje (79,9 mln.
Lt), asociacija „Jupoja“ – 145-oje (79,6 mln. Lt), AB „Šiaulių energija“ – 171-oje (63,5 mln. Lt),
UAB „Artilux NMF“ – 173-ioje (61,3 mln. Lt), UAB „Trivilita-Interscalit“ – 201-oje (52,5 mln.
Lt), grupė „Citma“ – 206-oje (50,9 mln. Lt), UAB „Lupra“ – 237-oje (43,2 mln. Lt), UAB „Elga“ –
274-oje (34,3 mln. Lt), UAB „Šiaulių tara“ – 301-oje (30,1 mln. Lt), AB „Gubernija“ – 326-oje
(25,85 mln. Lt) vietoje.
Šiaulių mieste vyrauja apdirbamoji pramonė. Tikėtina, kad ir artimiausiu metu išliks
tradicinės miesto pramonės šakos, tokios kaip:
• durpių gavyba;
• maisto produktų ir gėrimų;
• viršutinio trikotažo;
• odos;
• metalo gaminių;
• televizorių;
• dviračių;
• pakuotės ir taros;
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• elektroninės ir optinės įrangos;
• neaustinių medžiagų;
• medienos ir baldų gamyba.
Pramonės gaminama produkcija yra orientuota į užsienio rinkas. Eksporto apimtys Šiauliuose
nuolat auga. Apie 80% savo produkcijos eksportuoja UAB “Putokšnis”, Lietuvos-Švedijos UAB
“Interscalit” eksportuoja 97% produkcijos, AB “Baltik Vairas” – 95% (iš jų apie 70% į Vokietiją),
UAB “Šiaulių tauro televizoriai” - 98%. Net apie 83% prekių buvo eksportuojama į Europos
Sąjungos šalis.
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Investicijų ir miesto plėtros skyriaus
duomenimis, pagrindinės šalys investuotojos yra Vokietija, Rusija, Švedija ir Danija.
6.1. Parama verslui
Šiauliuose verslininkams yra sudarytos geros galimybės gauti informaciją apie Europos
Sąjungos ir nacionalinės paramos galimybes, projektų rengimo taisykles, pasikeitimus įstatyminėje
bazėje ir kita. Šiais klausimais verslininkams padeda Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmai,
Šiaulių pramonininkų asociacija, viešosios įstaigos „Šiaulių regiono plėtros agentūra“, Šiaulių
verslo inkubatorius.
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu, 1996 metais buvo įkurtas Smulkaus verslo
rėmimo fondas. Pagrindinė jo funkcija - finansiškai remti verslą mieste pradedančias bei veikiančias
smulkiojo verslo įmones ir tuo prisidėti sprendžiant gyventojų užimtumo problemą. Per fondo
egzistavimo laiką ankstesniais metais iš miesto biudžeto jam skirtos lėšos sudarė 670 tūkst. litų.
2010 ir 2011 metų Savivaldybės biudžete fondo veiklai vykdyti buvo numatyta po 40 tūkst. litų.
2011 m. gruodžio 31 d. iš Smulkaus verslo rėmimo fondo lėšų negrąžintinai buvo paremtos
42 įmonės už 16 tūkst. Lt, įmonių steigimosi išlaidoms padengti.
Fondo lėšomis paremtas renginių ciklas “Versli Lietuva”, kuris vyko 2011 m. kovo 24 dieną
“Šiaulių arenoje”. Renginį organizavo LR Ūkio ministerija šiauliečių verslumui skatinti ir plėtoti,
kurio paskirtis ir tikslas buvo: užmegzti dialogą tarp valstybės ir verslo, pristatyti visuomenei
smulkiojo ir vidutiniojo verslo kūrimo ir plėtros sąlygas Lietuvoje, paskatinti gyventojus aktyviau
steigti mažas įmones, užsiimti individualia veikla, kurti darbo vietas sau ir kitiems.
2012 metais Fondo veiklai vykdyti iš Savivaldybės biudžeto numatyta skirti 12,3 tūkst. Lt,
negrąžintinai paramai verslininkams teikti.
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6.2. Darbo rinka
2011 metų sausio 1 dieną Šiaulių teritorinėje darbo biržoje Šiaulių mieste buvo įregistruoti
9638 bedarbiai. Tai sudarė 11,3 proc. nuo visų darbingo amžiaus gyventojų. Metų pabaigoje
bedarbių skaičius sumažėjo iki 6509, tai sudarė 8,1 proc. nuo darbingo amžiaus gyventojų. Nedarbo
lygis Šiauliuose per 2011 metus sumažėjo 3,2 proc.
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Šiaulių mieste 2011 metų antrąjį ketvirtį sudarė
1885,4 litų (be individualių įmonių) (Lietuvoje – 2107,7 Lt), 1,7% didesnis nei 2010 metų II ketvirtį
(1853,1 Lt).
6.3. Investicinė veikla
2011 m. buvo pradėti rengti, vykdomi ir įgyvendinti 44 Europos Sąjungos ir kitos paramos
projektai (paramos lėšų bendra suma – daugiau nei 165,6 mln. Lt). 2011 metu vykdytų projektų
laukas buvo labai platus. Nuo infrastruktūrinių projektų, kurie paklojo tvirtus miesto raidos pamatus
ir prisidėjo prie miesto konkurencingumo didinimo iki socialinių projektų mažinančių socialinę
atskirtį mieste. Vis dėlto šioje ataskaitoje apžvelgsiu tik pačius svarbiausius 2011 metu vykdytus
projektus.
2011 metais buvo tęsiamas Šiaulių pramoninio parko plėtros projektas. Sulaukėme
investuotojo su UAB ,,B. P. TECHNOLOGY“ su kuriuo buvo pasirašytos žemės nuomos ir
investicijų sutartys. Įmonė planuoja investuoti virš 20 mln. litų ir sukurti apie 20 naujų darbo vietų
Šiauliuose.
Praėjusiais metais buvo tęsiamas „Savarankiško gyvenimo namų įkūrimas“ projektas. 2011
m. baigtos pastato Energetikų 20A rekonstrukcijos. Pastatas pritaikytas Savarankiško gyvenimo
namų veiklai. Baigus projektą Savarankiško gyvenimo vienu metu galės gyventi 40 asmenų.
Galima pasidžiaugti, kad 2011 metais buvo tęsiamas ,,Viešųjų paslaugų ir administracinių
įgūdžių tobulinimas Šiaulių mieste” projektas. Pagrindinė projekto veikla – dokumentų valdymo
sistemos įdiegimas. 2011 m. įdiegta dokumentų valdymo sistema – @vilys. Sistema sudarys
palankias sąlygas teikti efektyvesnes, pigesnes ir skaidresnes viešąsias paslaugas. Tęsėme ir kitą
Savivaldybei svarbų - „Elektroninės demokratijos stiprinimas Šiaulių mieste ir regione“ projektą.
Šiuo projektu siekiame įgyvendinti Šiaulių miesto ir regiono elektroninės demokratijos sistemą,
stiprinant savivaldybių veiklos skaidrumą, efektyvumą ir visuomenės bendruomeniškumą.
2011 m. parengta Šiaulių oro uosto galimybių studija, kuri artimiausioje ateityje leis geriau
planuoti Šiaulių oro uosto plėtros galimybes. Lygiagriačiai 2011 metais buvo pasirašyta Ilgalaikio
Šiaulių oro uosto išvystymo plano parengimo sutartis.
Praėjusiais metais buvo tęsiami arba baigti Šiaulių miesto švietimo įstaigų, mokyklų
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modernizavimo, rekonstrukcijų projektai, kurių metu buvo rekonstruojamos Šiaulių miesto
„Romuvos“ pagrindinė mokykla, VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, Gytarių pagrindinė mokykla,
Zoknių pagrindinė mokykla, Šiaulių miesto specialiojo ugdymo centras. Taip pat buvo nupirkta ir
atlikta lopšelio-darželio „Sigutė“ pastato rekonstravimo techninio projekto sprendinių pakeitimo
paslauga.
2011 metais nemažai dėmesio skyrėme kultūros skatinimui mieste, todėl patvirtinome
,,Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas“ projektą.
Tęsėme „Šiaulių miesto Talkšos ežero šiaurinės dalies valymas ir prieigų sutvarkymo”
projektą. Šio projekto metu siekiame kompleksiškai sutvarkyti Talkšos ežero prieigas, sukurti
sąlygas Talkšos ežero ir jo prieigų plėtrai, laikantis darnaus vystymo principų, išsaugant švarią ir
palankią sveikatai aplinką bei kraštovaizdį.
Džiugu, kad praėjusiais metais tęsėme sporto bazių Šiauliuose rekonstrukcijas. Atnaujinome
sporto mokyklų “Dubysa” ir Šiaulių miesto lengvosios atletikos maniežo sporto bazės. ir Siekdami
sudaryti sąlygas visas socialines grupes įtraukti į kūno kultūros ir sporto veiklą pradėjome Šiaulių
Romuvos gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo darbus.
2011 m. lapkričio 24–26 dienomis Šiaulių arenoje vyko miestui labai svarbi 16-oji tarptautinė
verslo ir pasiekimų paroda "Šiauliai 2011". Joje dalyvavo 190 dalyvių, suorganizuotas investuotojų
forumas „Investuok Šiauliuose (pramonė, verslas, logistika)“. Dviejų dienų renginyje
diskusijai apie verslo sąlygas Šiauliuose buvo pakviesti valdžios institucijų atstovai, verslininkai,
finansininkai, užsienio šalių ambasadų Lietuvoje atstovai.
Šiauliai aktyviai įgyvendina verslo projektus ir siekia pritraukti kuo daugiau investicijų.
Pramonės parkas, logostikos centras, tarptautinis oro uostas, lanksčios investavimo sąlygos – visa
tai Šiauliai siūlo Lietuvos ir užsienio investuotojams. Todėl 2011 metai miestui investicijų prasme
buvo sėkmingi ir artimiausioje ateityje leidžia tikėtis dar geresnių rezultatų, kurie Šiauliams leis
sužydėti dar gražesnėmis spalvomis.
7. URBANISTIKA IR MIESTO ŪKIS
7.1. Architektūra ir urbanistika
2011-ais metais buvo vykdomi miesto ateičiai svarbūs teritorijų planavimo darbai. Siekiant
darnaus urbanizuotos aplinkos vystymo, 2011 m. toliau buvo įgyvendinamas patvirtinto Šventupio
gyvenamojo rajono infrastruktūros specialusis planas detaliai nagrinėjant atskirų kvartalų (tarp B, D
kategorijų gatvių) ir gretimybių raidos koncepcijas. Praėjusiais metais įvykdytas Daušiškių kapinių
detaliojo plano pakartotino rengimo paslaugos pirkimo procedūrų etapas. Pakartotinai atnaujintos
planavimo ir viešojo pirkimo sąlygos Išorinės vaizdinės reklamos specialiajam planui.
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2011-ais metais buvo parengti teritorijų šalia Išradėjų ir Aukštabalio gatvių sankirtos,
Energetikų g. 20A ir 20B ir Tilžės g. 29, 29a, 29b, 31a, 31,35 detalieji planai.
Nuolat buvo bendradarbiaujama su Nacionalinės žemės tarnybos Šiaulių žemėtvarkos
skyriaus specialistais, matininkais, sprendžiami ginčai ir nesutarimai iškilę dėl namų valdų ir
grąžinamų žemės sklypų Šiaulių mieste. Parengta 241 raštiški atsakymai į piliečių užklausimus.
2011 m. parengta 81 schemų ir detaliųjų planų pristatymams.
Buvo parengta medžiaga 5 naujų žemės sklypų pardavimo ar nuomos aukcionams, kuriuos
rengia Nacionalinis žemės fondas, 2 sklypai parduoti Savivaldybės biudžetas papildytas apie 240
tūks.litų už parduotą žemę. Buvo vykdoma ir į LR kultūros vertybių registrą bei į Šiaulių miesto
nekilnojamųjų kultūros vertybių registro sąrašą įtrauktų kultūros paveldo objektų stebėsena, tikrinta
jų būklė. Atlikta 54 nekilnojamųjų kultūros vertybių fotofiksacija, parengti 18 kultūros paveldo
objektų būklės patikrinimo aktai. Įvykdytas vertingąsias savybes naikinančių ar žalojančių poveikių
vertinimas.
Sudarytas Viešųjų išorinių dailės kūrinių, esančių Šiaulių miesto savivaldybės ar valstybės
nuosavybės teise priklausančioje ar patikėjimo teise valdomoje teritorijoje ir ant objektų,
priklausančių Savivaldybei nuosavybės teise ar valdomų patikėjimo teise (išskyrus kapines) sąrašas
ir parengti Viešųjų išorinių dailės kūrinių pasai.
Už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą per 2011 metus Finansų skyrius surinko 233
752,00 Lt vietinės rinkliavos. Pritarta 12 lauko kavinių vietų schemų išvadoms
7.2. Statyba
2011 m. už valstybės lėšas (įskaitant ES programų, valstybės investicijų lėšas) buvo pradėti
„Romuvos“ gimnazijos sporto aikštyno rekonstravimo darbai. Įvairaus pobūdžio remontai vykdyti
Zoknių pagrindinėje mokykloje, Šiaulių universiteto gimnazijoje, „Romuvos“ pagrindinėje
mokykloje, Gytarių progimnazijoje, Specialiojo ugdymo centre, Šiaulių sanatorinėje mokykloje, S.
Šalkauskio gimnazijoje, S. Daukanto gimnazijoje, J. Janonio gimnazijojeje. Bendra atliktų paslaugų
ir darbų vertė – 19173,6 tūkst. Lt.
2011 m. už Savivaldybės lėšas (banko paskola, Savivaldybės privatizavimo fondas,
Savivaldybės biudžeto lėšos) buvo apšiltinti 7 lopšelių-darželių – Logopedinis, „Rugiagėlė“,
„Žiburėlis“, „Pupų pėdas“, „Voveraitė“, „Kregždutė“, „Pušelė“ stogai. Dailės mokykloje, vaikų
klubuose „Kibirkštis“ ir „Aitvaras“, lopšelyje-darželyje „Žiogelis“, dainavimo mokykloje
„Dagilėlis“ pakeisti langai ir išorinės durys. Džiuginai, kad 2011 m. pavyko baigti Moksleivių namų
kapitalinį remontą. Pradėti Gytarių progimnazijos kapitalinį remontą. Šiaulių „Ringuvos“
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specialiojoje mokykloje atlikti įvairūs remonto darbai. Parengta nemažai pastatų rekonstravimo
techninių projektų. Bendra atliktų paslaugų ir darbų vertė – 11355,7 tūkst. Lt.
7.3. Miesto infrastruktūra
Per 2011 metus parengta 164 projektavimo sąlygų, 59 planavimo sąlygų ir 167 prisijungimo
sąlygų. Peržiūrėti ir įvertinti infrastruktūriniai sprendiniai, pareikštos pastabos detaliesiems planams
pateiktiems viešajam svarstymui.
2011 metais buvo baigti viaduko Tilžės g. per geležinkelį rekonstrukcijos darbai. Taip pat
demontuotos pavojingos vaikų žaidimų aikštelės , įrengta viena nauja vaikų žaidimų aikštelė,
vykdytas pasiruošimas kitų metų vaikų aikštelių statyboms. Praėjusiais metais atlikta Ginkūnų
kapinių paviršinio vandens tinklų rekonstrukcija, vykdyti Šiaulių miesto gatvių apšvietimo oro
linijos laidų pakeitimo į oro kabelį ir avarinių gelžbetonio atramų pakeitimo naujomis darbai, baigti
Šiaulių miesto gatvių, kelių, jungčių tarp aplinkkelių ir miesto rajonų nutiesimo ir modernizavimo II
etapo – Sembos gatvė ir Išradėjų g. tarp Daubos ir Pramonės g. Darbai. Taip pat baigti Talkšos
ežero prieigų sutvarkymo, įrengiant viešąją turizmo infrastruktūros, I ir II etapo darbai.
Praėjusiais metais buvo paruošta ir išduota 1 nauja kelių transporto licencija ir 298 kelių
transporto licencijos kortelės keleivių vežimui, 6 leidimai vežti keleivius vietinio (miesto)
reguliaraus susisiekimo maršrutais bei surinkta 3885,0 Lt. valstybinės rinkliavos.
Kaip ir kasmet praėjusiais metais buvo vykdomas miesto gatvių asfalto dangos remontas:
užtaisomos duobės (2008 m.- 17,3 tūkst. m², 2009 m. - 18,5 tūkst. m², 2010 m. - 28,2 tūkst.m² 2011
m – 27,152 m2); atliekamas žvyruotų gatvių greideriavimas (2008 m. - 379,3 tūkst. m², 2009 m. 3266,3 tūkst. m², 2010 m. - 5556,5 tūkst. m². 2011 m. -4 826 m²), žvyruotų gatvių duobių
užtaisymas naujomis medžiagomis (2008 m. - 8,8 tūkst. m², 2009 m. - 14 tūkst. m², 2011 m. – 325,8
tūkst m²). Kaip ir kasmet gatvėse su asfalto danga buvo paaukštinami šulinių liukai, pakeičiami
liukai naujais, keičiami gatvės bei šaligatvių bortai, remontuojami atitvarai, suolai, sienos, laiptai,
šaligatviai, paviljonai, vykdomi viadukų bei tiltų priežiūros darbai.
Siekiant sumažinti oro užterštumą buvo laistomos miesto gatvės 2011 m. - 156 tūkst. m²,
išvežta 3800 t sąšlavų. 2011 m. vykdyta Talkšos pakrantės priežiūra (59 tūkst. m²), nušienauta
žaliųjų plotų ir rinktos šiukšlės. Kasmet vykdomas sanitarinis miesto valymas, t. y. prižiūrimi ir
aptarnauti lauko tualetai, pastatyti ir prižiūrėti konteineriai, sutvarkyti nelegalūs sąvartynai: išvežta
1048,22 t atliekų iš nelegalių sąvartynų, surinkta ir išvežta nelegalių padangų 2,80 t ir atliktos kitos
sanitarinės paslaugos. Pažymėtina, kad praėjusiais metais buvo surengtos kelios visuotinės
šienavimo talkos.
Atsižvelgiant į finansavimo galimybes, vykdomas daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose
atliktas asfalto dangos duobių užtaisymas (2008 m. - 3917 m², 2009 m. - 5964 m², 2010 m. - 8158
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m²). 2011 m. galimybės sutvarkyti daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų nebuvo dėl neskirto
finansavimo.
Palyginamoji miesto infrastruktūros objektų priežiūros,
modernizavimo ir plėtros programos finansavimo lentelė, tūkst. Lt
Eil.

Pavadinimas

2007 m

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

Savivaldybės
biudžeto lėšos miesto
infrastruktūros
objektų priežiūrai,
modernizavimui ir
plėtrai (įskaitant
įsiskolinimus)
Kelių priežiūros ir
plėtros programos
lėšos
Privatizavimo fondo
lėšos
Kitos (paskola, ES,
Phare)
VISO:

14.006,00

17.000,40

20.156,55

16.166,30

12.519,80

6.416,90

10.981,70

4.215,90

5.860,10

6.940,20

1.258,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.026,10

3.411,00

3.950,20

21.681,10

27.982,10

25.698,55

25.437,40

23.410,20

Nr.
1.

2.

3.
4.
5.

Į biudžetą surinktos lėšos iš veiklos, tūkst. Lt
Eil.

Šaltiniai

2007 m

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

95,55

72,9

21,63

58,85

74, 86

3,822

5,22

10,02

3,99

3,89

125,9

117

67,03

76,8

86,36

2,1

7,5

5,45

3,46

5,33

1,13

2,75

0,7

*

*

Nr.

1. už žemės kasinėjimo darbus
mieste
2. už leidimų vežti vietiniais
susisiekimo maršrutais išdavimą,
licencijų ir licencijų kortelių
išdavimą surinkta
3. už automobilių stovėjimą
mokomose vietose
4. už traktorių registraciją ir
techninę apžiūrą
5. Už keleivių vežimo teisės aktų
pažeidimus skyrė
Administracinė komisija
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8. ŠVIETIMAS, KULTŪRA, SPORTAS
8.1. Švietimas
2011 m. skyrius koordinavo 79 biudžetinių įstaigų veiklą: iš jų - 39 bendrojo ugdymo
mokyklų, 29 ikimokyklinio ugdymo įstaigų, 8 neformaliojo vaikų švietimo mokyklų, o taip pat Pedagoginės psichologinės tarnybos, Švietimo centro ir BĮ „Paslauga“.
2011 metais, lyginant su 2010 metais, Šiauliuose buvo fiksuojamas mokinių skaičiaus
mažėjimas ir nežymus ugdytinių skaičiaus augimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose bei
neformaliojo vaikų švietimo mokyklose.
Vaikų/mokinių skaičiaus kitimas
(rugsėjo 1 d. duomenys)
18000

2010 m.
2011 m.

16550

16000

15396

14000

skaičius

12000
10000

40

39

8000
6000

4368

4000

29

4559

3614

3653

29

2000

8

8

0

Bendrojo ugdymo
mokyklos

Ikimokyklinio ugdymo
įstaigos

Neformaliojo vaikų
švietimo mokyklos

39 - savivaldybės švietimo įstaigų skaičius

2011 metais ikimokyklinio ugdymo įstaigose buvo atidarytos dvi naujos grupės, o bendrojo
ugdymo mokyklų tinklo optimizavimas vis dar buvo aktuali problema.
2011 metais pasikeitė „Ringuvos“ specialiosios ir Medelyno pagrindinės mokyklos
direktoriai. Pagal 2011 m. liepos 1 d. Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą naują švietimo įstaigų
vadovų atrankos tvarką jau vyko konkursas į Medelyno pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas.
2011 metais viena iš prioritetinių Savivaldybės veiklų buvo mokyklų tinklo optimizavimas.
Miesto mokyklų tinklas tvarkomas vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo lavinimo
mokyklų tinklo pertvarkos 2005-2012 metais bendruoju planu. 2011 metų pabaigoje po nuoseklaus
išgryninimo proceso Dainų, Gegužių, Gytarių, Jovaro, „Juventos“, Ragainės, „Rasos“, Rėkyvos,
„Romuvos“, Salduvės, „Sandoros“ pagrindinės mokyklos tapo progimnazijomis, turinčiomis 1-8
klases ir vykdančiomis pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programas. Tik keturios pagrindinės
mokyklos – Dubijos, Vinco Kudirkos, Medelyno ir Zoknių – dar nebaigė išsigryninimo proceso, tai
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padaryti jos turėtų 2012 metais. 2011 m. rugsėjo 1 d. keturmetėmis tapo ir visos miesto gimnazijos.
Savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-217 buvo sudaryta
Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos laikinoji komisija (toliau – Laikinoji
komisija), kurios uždavinys buvo – atlikti Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo
pertvarkos analizę ir pateikti savo išvadas Savivaldybės tarybai. Pagal parengtą grafiką buvo
organizuoti miesto valdžios atstovų susitikimai su numatytų pertvarkyti mokyklų bendruomenių
nariais. Pagrindinis susitikimų tikslas – padiskutuoti dėl konkrečių mokyklų reorganizavimo. 2011
m. spalio-lapkričio mėn. buvo suorganizuoti 9 susitikimai su 14 mokyklų bendruomenių atstovais.
2011 metais buvo priimtas Savivaldybės tarybos sprendimas dėl Jono Laužiko specialiosios
mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie „Ringuvos“ specialiosios mokyklos.
2011 metais brandos egzaminus laikė 2213 abiturientų (2010 m. – 2253), iš jų, 1566
gimnazijų ir vidurinių mokyklų, 647 - kitų mokyklų (Šiaulių Profesinio rengimo centro, Šiaulių
Sauliaus Sondeckio menų mokyklos) abiturientai. 2011 metais visus valstybinius egzaminus mieste
išlaikė daugiau nei 90 proc. visų laikiusiųjų:
Išlaikiusiųjų valstybinius egzaminus dalis (proc.)
Dalykas

2010 metai

2011 metai

mieste

šalyje

mieste

šalyje

Lietuvių gimtoji kalba

91,6

91,6

91,2

91,9

Lietuvių valstybinė kalba

100

91,0

100

92,3

Informacinės technologijos

87,4

91,0

100

97,5

Matematika

94,7

94,2

95,8

90,9

Biologija

94,5

92,0

93,9

93,3

Chemija

99,2

97,5

99,1

99,0

Istorija

93,0

94,0

96,4

96,7

Fizika

95,6

91,5

98,7

94,8

Užsienio kalba (anglų)

99,9

99,5

99,6

99,5

Užsienio kalba (vokiečių)

100

98,3

100

99,8

Užsienio kalba (rusų)

98,6

99,3

100

99,6

2011 metais penkių valstybinių brandos egzaminų (iš 11) miesto išlaikymo procentas buvo
geresnis nei 2010 metais. Devynių valstybinių egzaminų miesto išlaikymo 2011 metais rezultatai
geresni nei šalies rezultatai (2010 m. – 7). 2011 metais miesto abiturientai gavo 41 aukščiausią –
100 balų – įvertinimą (2010 m. – 52).
Baigus pagrindinio ugdymo programą, 10 (II gimn.) klasių mokiniams organizuojamas
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pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas. Šis patikrinimas 2011 metais dar buvo neprivalomas.
Lietuvių gimtosios kalbos pasiekimų patikrinime 2011 metais dalyvavo 64,8 proc. (2010 m. –
64,3 proc.), matematikos – 60,2 proc. (2010 m. – 58,1 proc.) dešimtųjų (II gimn.) klasių mokinių.
2011 metais pradinį išsilavinimą įgijo 97,1 proc. besimokiusieji mokinių (2010 m. – 97,0 proc.),
pagrindinį – 95,8 proc. (2010 m. – 97,2 proc.), vidurinį –97,1 proc. (2010 m. – 97,2 proc.).
2011 metais, kaip ir 2010 metais, buvo vykdomas įvairus neformalusis vaikų ugdymas.
Miesto bendrojo ugdymo mokyklose po pamokų vaikai lankė daugiau negu 900 būrelių. Įvairiems
mokinių įgūdžiams, gebėjimams ugdytis, tobulinti 2011 metais buvo parengta ir įgyvendinama 81
papildoma neformaliojo vaikų švietimo programa (2010 m. – 58). Minėtas programas, patvirtintas
Šiaulių miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymu, vykdė 8 neformaliojo vaikų
švietimo mokyklos, 12 bendrojo ugdymo mokyklų, „Yamaha“ muzikos mokykla ir Šiaulių Sauliaus
Sondeckio menų mokykla.
Gabūs muzikai mokiniai turi galimybę plėtoti muzikinius gebėjimus ir įgūdžius
mokydamiesi pagal profesinės linkmės modulį. 2010 metais profesinės linkmės modulį vykdė tik
„Juventos“ progimnazija, o 2011 metais – „Juventos“ progimnazija ir „Dagilėlio“ dainavimo
mokykla. 2011 m. šioje veikloje dalyvavo 72 mokiniai (2010 m. – 42).
Pagal visų sporto šakų rezultatus mūsų miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai 2011
metais Lietuvos mokinių olimpiniame festivalyje miestų grupėje iškovojo trečiąją vietą (2010 m. –
4 vieta). Atskirų sporto šakų finalinio etapo nugalėtojais ir prizininkais tapo Lieporių, Stasio
Šalkauskio, Juliaus Janonio, „Saulėtekio“ gimnazijų, Vijolių vidurinės mokyklos,

„Juventos“

progimnazijos ir Centro pradinės mokyklos mokiniai (2010 m. – 6 mokyklos).
2011 metais išaugo psichologinės pagalbos poreikis. Individuali psichologinė pagalba
suteikta 175 vaikams, iš viso 822 konsultacijos (2010 metais – 165 vaikams ir 704 konsultacijos).
Pagrindinės problemos, dėl kurių buvo kreipiamasi į Tarnybą psichologinės pagalbos, buvo: elgesio
ir emocinės problemos (70 atvejų), bendravimo sunkumai (63 atvejai), klinikinės (11 atvejų).
8.2. Vaiko teisių apsauga
Šiaulių mieste 2011 m. pradžioje gyveno 21 108 vaikai (2009-01-01 - 22 806; 2010-01-01 22 214). Kas penktas Šiaulių miesto gyventojas yra vaikas, t. y. asmuo, neturintis 18 metų.
Vienas iš svarbiausių skyriaus uždavinių - organizuoti likusių be tėvų globos vaikų teisių ir
interesų apsaugą. 2011 metais išaiškinti 62 vaikai, netekę tėvų globos (2008 m.- 32, 2009 m.- 43,
2010 m. - 73).
Tenka konstatuoti, kad mieste daugėja socialinės rizikos šeimų ir, atitinkamai, jų vaikų
skaičius. 2011 metais tokių šeimų buvo 169, jose vaikų – 238.
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2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

Socialinės rizikos šeimų

110

138

160

169

Jose vaikų

193

225

230

238

Skurdas, dorovinio auklėjimo spragos, tėvų girtavimas bei jų atsakomybės stoka yra
pagrindinės priežastys, dėl kurių vis dar nemažai vaikų patenka valstybės, šeimų, šeimynų globon.
Vis dėlto visos šios šeimos yra nuolat stebimos Vaiko teisių skyriaus darbuotojų. Per 2011 metus
aplankytos 1755 (2009 m. - 1875; 2010 m. – 1724) šeimos.
Mieste yra 176 (2010 m. - 185) globėjų (rūpintojų) šeimos. Jose 207 (2009 m. - 245; 2010 m.
- 212) globojami (rūpinami) vaikai. 23 Šiaulių miesto vaikai globojami (rūpinami) šeimynose.
Valstybinėse globos įstaigose globojami (rūpinami) 107 (2009 m. - 128; 2010 m. - 139) Šiaulių
miesto vaikai.
Džiugina, kad Vaiko teisių apsaugos skyrius kartu su Šiaulių vyskupijos Ekonomo tarnyba
yra pasirašęs sutartį organizuoti socialiai remtinų šeimų vaikų maitinimą. 2011 m. buvo maitinama
40 vaikų.
Mieste 2011 m. buvo 5 Vaikų dienos centrai, kuriuos lankė 130 (2010 m.-115) socialinės
rizikos, mažas pajamas gaunančių šeimų vaikų. Vaiko teisių apsaugos skyrius kartu su Švietimo
skyriumi sprendė likusių be tėvų globos ir socialiai remtinų šeimų vaikų vasaros užimtumo
problemas, rūpinosi jų laisvalaikiu. 2011 metais iš savivaldybės biudžeto buvo skirti 40 000 Lt., už
kuriuos Šiaulių vaikų vasaros poilsio stovykloje „Tauras“ 2011 metų vasarą ilsėjosi 188 vaikai iš
socialiai remtinų, socialinės rizikos ir kitų šeimų.
Daug socialiai pažeidžiamų, įvairių materialinių ir psichologinių problemų turinčių šeimų
nesugeba prisitaikyti prie naujų gyvenimo sąlygų. Nepasitikėjimas savimi ir menka motyvacija
skatina alkoholizmą, narkomaniją, kitokį socialiai nepriimtiną elgesį. Skurdas, dorovinio auklėjimo
spragos, tėvų girtavimas bei jų atsakomybės stoka yra pagrindinės priežastys, dėl kurių vis dar
nemažai vaikų patenka valstybės, šeimų, šeimynų globon. Pažymėtina, kad ne visi tėvai, išvykdami
į užsienio valstybes dirbti, tinkamai pasirūpina paliekamais savo vaikais, jų priežiūra, globa/
rūpyba.
2011 metais buvo įvaikinta 12 vaikų (2010 m. - 21). 3 iš jų užsienio piliečių.
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8.3. Kultūra
Praėjusiais metais Kultūros plėtros programai Savivaldybės taryba patvirtino 536,0 tūkst. Lt.,
bet spalio mėn. šios programos lėšos sumažintos iki 511,3 tūkst. Lt. Šios lėšos panaudotos 2011 m.
Kultūros plėtros programos poreikiams.
Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės premijų Šiaulių dramos teatrui skyrimo nuostatais
2011 metais Šiaulių miesto savivaldybės premijomis po 2 tūkst. Lt buvo apdovanoti Šiaulių dramos
teatro aktoriai Nijolei Mirončikaitei-Timinskienei ir Juozui Bindokui už reikšmingą meninę veiklą
Šiaulių dramos teatre. Savivaldybės tarybos įsteigtų 4 kultūros ir meno premijų laureatais tapo ir
premijos po 5 tūkst. Lt apdovanoti buvo: skulptoriai Birutė ir Kazys Kasperavičiai, už miesto
viešųjų erdvių estetinio savitumo formavimą meno kūriniais, profesionaliojo skulptūros meno
puoselėjimą ir ilgametę, nuoširdžią pedagoginę veiklą; tapytojas, Ričardas Garbačiauskas už
nuoseklaus, savito, figūratyvinės tapybos braižo puoselėjimą ir aktyvią parodinę veiklą; Šiaulių
krašto tautodailininkų kolektyvas, už etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą, ilgametę aktyvią
kūrybinę veiklą bei dalyvavimą parodose; kamerinis ansamblis „Ars Vivo“ ir jo meno vadovas
Sigitas Vaičiulionis už kamerinio dainavimo, baroko ir renesanso muzikos populiarinimą bei
entuziazmą kuriant naujas profesionaliosios muzikos tradicijas Šiaulių mieste.
2011 m. Šiaulių miesto savivaldybės jaunojo meno ir kultūros kūrėjo premijos buvo skirtos:
Mildai Baronaitei, solistei; Andriui Grigalaičiui, menininkui; Kansuelai Mačiulevičiūtei, vokalistei
ir Tadui Motiečiui, akordeonistui.
Kultūros skyrius koordinavo miesto šventės „Šiaulių dienos 775“, kuri vyko 2011 m. rugsėjo
2 ir 3 d., organizavimo procesą. 2011 m. miesto šventę rengė šventės organizavimo ir vykdymo
konkursą laimėjęs Šiaulių kultūros centras. Šventei organizuoti skirta 100 tūkst. Lt. Išleistas
leidinys „Šiaulių metraštis 2007–2010 m.“. Džiugu, kad 2011 m. mieste šurmuliavo tradicinis
festivalis „Saulės žiedas“.
Renginių gausa pasižymėjo „Bulvaro vasaros mozaika“. Ciklo metu Vilniaus g. pėsčiųjų
bulvare buvo organizuota per 60 įvairaus pobūdžio renginių, skirtų skirtingo amžiaus žmonių
grupėms: „Gegužinės“, vasaros džiazo koncertai, knygų mugė, parodos po atviru dangumi, jaunimo
meninės iniciatyvos, nevyriausybinių organizacijų kolektyvų pasirodymai, knygų pristatymai.
Tenka apgailestauti, kad dėl lėšų trūkumo 2011 metais mažiau lėšų skirta svarbiems kultūros
projektams – tik 8000 Lt. Neskirta lėšų jaunimo projektams ir etninės kultūros plėtojimo programai,
reprezentacinių miesto folkloro ansamblių veiklos stiprinimui.
Aktyvūs Savivaldybės socialiniai partneriai kultūros srityje praėjusiais, kaip ir ankstesniais
metais, buvo ,,Aušros“ muziejus, Dramos teatras, Šiaulių filharmonija, Povilo Višinskio viešoji
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biblioteka, valstybinis kamerinis choras ,,Polifonija“; taip pat - Šiaulių universitetas, Sauliaus
Sondeckio konservatorija, mieste kultūrinę veiklą vykdančios nevyriausybinės organizacijos ir
kūrybinės sąjungos.
8.4. Sportas
2011 metais Šiaulių mieste sportinę veiklą vykdė 9 sporto mokymo įstaigos, kuriose
kultivuojamos 26 sporto šakos, mokyklose tarifikuotos 298 mokomosios grupės (iš jų: 7 neįgaliųjų
sporto grupės) Jose sportuoja 3746 sportininkai, dirba 152 treneriai. Remiantis pateiktomis
statistinėmis ataskaitomis, 2011 metais mieste veiklą vykdė 30 sporto klubų (viešųjų įstaigų),
kuriuose sportavo 1753 šiauliečiai, 304 miestiečiai užsiiminėjo sveikatingumo grupėse.
Praėjusiais metais Savivaldybės tarybos ir administracijos, miesto sporto bendruomenės
dėmesys ir pastangos buvo nukreiptos į tinkamą pasirengimą svarbiems tarptautiniams sporto
renginiams -

27-osioms Europos vyrų krepšinio čempionato 2011 metų grupės varžyboms

Šiauliuose bei 5-osioms TAFISA pasaulio „Sportas visiems“ žaidynėms ,,Šiauliai 2012“
organizuoti. Šiems tarptautiniams sporto renginiams pasirengti sudarytos ir įtemptai dirbo
atitinkamos darbo grupės. Pažymėtina, kad Europos parlamente ir Europos komisijoje Briuselyje
(Belgija) pristatėme 5-ąsias pasaulio sporto visiems žaidynes „Šiauliai-2012“.
Per praėjusius metus Šiauliuose surengti net 1394 įvairaus pobūdžio ir rango sporto renginiai,
kuriuose dalyvavo 45435 sportininkai iš visos Lietuvos ir užsienio valstybių.
Žinoma, didžiausias iššūkis buvo surengti XXXVII Europos vyrų krepšinio čempionato B
grupės varžybas. Taip pat svarbios ir 2011/2013 m. UEFA U-21 Europos futbolo čempionato II
grupės atrankos rungtynes bei Europos teniso asociacijos (TE) jaunių 16 m. ir jaunesnių turnyras
„Toyota Cup 2011“ vykusios Šiauliuose. Džiugu, kad įvertinus ilgametę patirtį organizuojant
tarptautinius renginius, po 24 metų pertraukos Šiauliams buvo patikėta organizuoti didžiausių per
20 metų Baltijos šalyse organizuojamų daugiadienių dviračių plento lenktynių „Baltic Chain Tour“ I
etapo varžybas.
Didelio pasiruošimo ir energijos pareikalavo sportinės akcijos - kamuolio varymo žygis
„Varom už Lietuvą“ ir kamuolio mušinėjimo rekordo siekimo akcijos, kurios sulaukė didelio
dėmesio iš miesto gyventojų ir žiniasklaidos atstovų.
Smagu, kad net 6 miesto sportininkai yra įrašyti į sportininkų, besirengiančių 2012 m.
Londono olimpinėms žaidynėms sąrašą: lengvaatletės Rasa Drazdauskaitė, Eglė Balčiūnaitė ir
Remalda Kergytė, BMX (mažųjų dviračių sporto) sportininkė Vilma Rimšaitė, žirginio sporto
sportininkas Benas Gutkauskas, tenisininkas Ričardas Berankis. 26 Šiaulių treneriai paskirti rengti
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Lietuvos įvairių amžiaus grupių atskirų sporto šakų rinktines.
2011 m. sporto bazių renovacijai ir remontui skirta 3689,9 tūkst. litų (iš jų: Europos
Sąjungos lėšos – 1986,26 tūkst. litų, VIP lėšos – 499,99 tūkst. litų, Valstybės biudžeto lėšos –
400,52 tūkst. litų ir Savivaldybės biudžeto lėšos – 803,12 tūkst. litų) Šiomis lėšomis teniso kortuose
paklota nauja sertifikuota danga, atitinkanti tarptautinius Teniso federacijos reikalavimus,
Lengvosios atletikos manieže ir Sporto mokykloje „Dubysa“ atlikti dideli remonto darbai, prie
vandens telkinio Prūdelis: renovuotas gelbėjimo stoties pastatas, įrengtos 2 naujos ir renovuotos 2
esamos tinklinio aikštelės.
9. SVEIKATOS APSAUGA IR SOCIALINĖ RŪPYBA
9.1. Šiauliečių sveikatos būklė
Šiaulių miesto visuomenės sveikatos biuras 2011 m. atliko Šiaulių miesto suaugusių žmonių
gyvensenos tyrimą. Tyrimo metu paaiškėjo, kad daugiau nei pusė Šiaulių miesto respondentų savo
sveikatą vertino teigiamai, o daugiau nei trečdalis – vidutiniškai. Geriausiai savo sveikatą vertino
turintys aukštąjį išsilavinimą tyrimo dalyviai. 2011 m., lyginant su 2008 m., daugiau tiriamųjų savo
sveikatą įvertino gerai.
Per paskutinius 12 mėnesių tiriamiesiems daugiausia buvo nustatytas ar gydytas padidėjęs
kraujo spaudimas ir stuburo ligos. Šiaulių miesto moterys per praėjusius metus sirgo daugiau nei
vyrai. Moterims daugiau buvo nustatytas (arba gydytas) padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje,
lėtinis bronchitas, emfizema bei osteoporozė. Per paskutinį mėnesį tyrimo dalyviai labiausiai
skundėsi galvos skausmais, sąnarių ir juosmens skausmais bei stresu ir didele įtampa. Tyrimo
rezultatai parodė, kad moterys dažniau vartoja medikamentus nei vyrai, daugiausia vartoja vaistus
nuo galvos skausmo bei vitaminus, mineralines medžiagas ar mikroelementus.
Tyrimo duomenimis 2011 m. kasdien rūkė 23,5 proc. gyventojų. Didesnę dalį rūkančiųjų
sudarė vyrai, išsiskyrę asmenys ir tyrimo dalyviai su pradiniu išsilavinimu.
Skiepijimas yra ekonomiškai efektyviausia ir pakankamai nebrangi visuomenės sveikatos
prevencijos priemonė. Gaila, tačiau minėtas tyrimo atskleidė, kad maždaug pusė respondentų
visiškai nesiskiepijo nuo gripo, dar didesnė dalis – nuo erkinio encefalito.
2011 metais norėjosi daugiau dėmesio skirti vaikų sveikatai. Todėl trumpa apžvelgsime
Šiaulių miesto visuomenės sveikatos biuro tyrimą – Šiaulių miesto mokynių sveikata. Jo
duomenimis, vadovaujantis 2011 m. profilaktinių sveikatos patikrinimų rezultatais (pagal „Vaiko
sveikatos pažymėjimo“ duomenis) pasitikrinusių sveikatą mokinių buvo 14 122 (99,3 proc.) (7 220
mergaičių ir 6 902 berniukai), nepasitikrinusių – 106 mokiniai (62 mergaitės ir 44 berniukai).
Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių sveikatos būklės analizė parodė, kad į
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pagrindinę kūno kultūros grupę buvo priskirti 13 211 mokinių, 6 568 (95,1 proc.) berniukai ir 6 643
(91,5 proc.) mergaitės; 446 (6,1 proc.) mergaitės ir 256 (3,7 proc.) berniukai priskirti į parengiamąją
grupę; 20 (0,3 proc.) mergaičių ir 13 berniukų (0,2 proc.) - į specialiąją medicininę kūno kultūros
grupę. 152 (2,1 proc.) mergaitės ir 72 (1 proc.) berniukai buvo atleisti nuo kūno kultūros pamokų.
Iš pasitikrinusių sveikatą mokinių 29,5 proc. (4 171) yra visiškai sveiki, 70,5 proc. (9 951)
turi sutrikimų. Analizuojant duomenis pagal lytį, sveikų berniukų (30,6 proc.) yra daugiau nei
sveikų mergaičių (28,5 proc.).
Mergaitėms dažniau buvo užregistruoti regėjimo sutrikimais, endokrininės sistemos,
medžiagų apykaitos, mitybos sutrikimai ir virškinimo sistemos sutrikimai. O daugiau berniukams,
nei mergaitėms nustatyti nervų sistemos sutrikimai, skeleto-raumenų sutrikimai bei alerginiai
susirgimai.
Šiaulių miesto visuomenės sveikatos biuro darbuotojai analizuodami pastarųjų penkių metų
mokinių sveikatos sutrikimų dinamiką, pastebėjo, kad kasmet vaikams vis daugiau nustatoma regos,
endokrininės, širdies ir kraujagyslių, skeleto-raumenų sistemos sutrikimų.
Sveikatos specialistai mano, kad nors 2011 m. tyrimo duomenimis ir sumažėjo dažnas
alkoholio vartojimas, būtina atkreipti dėmesį įjaunų žmonių alkoholio vartojimo kultūrą,
laisvalaikio praleidimo formas, kurti palankią jaunam žmogui kultūrinę aplinką, griežtinti alkoholio
pardavimo kontrolę nepilnamečiams asmenims.
Taip pat pastebėta, kad rūkymas išlieka aktuali visuomenės sveikatos problema. Savivaldybės
lygmeniu tikslinga inicijuoti ir steigti nerūkymo zonas mieste, toliau vykdyti draudimo rūkyti
politiką, analizuoti vykdomų priemonių efektyvumą. Tokiu būdu ateityje galėsime siekti geresnių
rezultatų žmonių, ypač jaunų, sveikatos užtikrinimo srityje.
Gaila, tačiau 2011 metais darbo turėjo Būtinojo hospitalizavimo ir (ar) būtinojo izoliavimo
komisija. Minėta komisija 2011 m. turėjo 3 posėdžius. Jų metu nutarta hospitalizuoti 3 Šiaulių
miesto gyventojus, norint apsisaugoti nuo tuberkuliozės protrūkio.
9.2. Socialinės parama
Lietuvoje 2011 metais ekonomikos augimas nebuvo spartus, todėl nedarbo problema išliko.
Besikreipiančių dėl socialinės paramos asmenų skaičius vis augo. Socialinės paramos skyrius skyrė
ir mokėjo šias teisiniais aktais reglamentuotas išmokas ar kompensacijas
Ekonominė krizė neaplenkė ir Šiaulių miesto gyventojų. Mieste labai išaugo bedarbių
skaičius, sumažėjo gyventojų pajamos, todėl labai padaugėjo ir socialinių pašalpų gavėjų bei
besikreipiančių dėl kompensacijų už būsto šildymo, šalto ir karšto vandens išlaidas.
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Socialinių pašalpų gavėjų skaičiaus palyginimas 2008─2011 m.
Metai

Asmenų skaičius

2008

1722

2009

5178

2010

11240

2011

12154

Kompensacijų už būsto šildymo, šalto ir karšto vandens išlaidas gavėjų skaičiaus palyginimas
2008─2011 m.
Metai

Asmenų skaičius

2008

6740

2009

10634

2010

14213

2011

15561

Atsižvelgiant į šeimų gyvenimo sąlygas, socialinė parama mokiniams buvo skiriama išimties
tvarka kai šeimos vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį viršijo 2VRP (700,00Lt).
Mokiniams buvo skiriamas nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu mokyklose
organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.
Nemokamą maitinimą gavusių mokinių skaičiaus palyginimas 2008─2011 m.
Metai

Mokinių skaičius

2008

7219

2009

4620

2010

5600

2011

5503

Mokinio reikmenimis aprūpintų mokinių skaičiaus palyginimas 2008─2011 m.
Metai

Asmenų skaičius

2008

1610

2009

3259

2010

3772

2011

3528
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Šalpos išmokos - tai mėnesinės piniginės išmokos, skiriamos ir mokamos neįgaliems
vaikams, nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims, Valstybinių socialinio draudimo pensijų
įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių (toliau – senatvės pensijos amžius) sukakusiems
asmenims, vaikams našlaičiams, kitiems asmenims.
Šalpos išmokų gavėjų skaičiaus palyginimas 2008─2011 m.
Metai

Asmenų skaičius

2008

5508

2009

5659

2010

5433

2011

5222

Didėjantis socialinių paslaugų gavėjų skaičius, gilėjanti socialinė atskirtis, reikalauja
socialinių paslaugų infrastruktūros gerinimo Šiaulių miesto savivaldybėje. Todėl galima
pasidžiaugti, kad 2011 m. buvo tęsiamas projektas „Savarankiški gyvenimo namai Rėkyvoje“.
Projektas skirtas suaugusiems su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, kurių Šiaulių mieste yra virš
40 tūkst. Socialines paslaugas tikslinės grupės asmenims teikia vos 4 įstaigos, kurios neužtikrina
teikiamų paslaugų kokybės ir netenkina esamos socialinių paslaugų paklausos. Todėl projektu
kuriamas Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padalinys – savarankiško gyvenimo namai.
2011 metais 1009 asmenims paskirtas nemokamas maitinimas, 2010 m. tokių gavėjų buvo
629. 2011 metais priimta 12797 asmenims prašymų sausiems maisto paketams, kurie išduodami
bendradarbiaujant su Raudonojo kryžiaus draugija. 2010 metais priimta 14736 asmenims.
Nepaisant sunkumų galime pasidžiaugti mieste neblogai

išplėtota ir funkcionuojančia

socialinių paslaugų sistema asmenims ar šeimoms, dėl amžiaus, neįgalumo, skurdo ar kitų
priežasčių nebesugebantiems tinkamai pasirūpinti savimi ar savo artimaisiais.
10. MIESTO BENDRUOMENĖ. MIESTO ADMINISTRAVIMAS
10.1. Demografinė situacija
Pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis Šiauliuose 2011 m. gyveno 120969
gyventojai. Lyginant su 2010 metų pradžia, gyventojų skaičius sumažėjo 3,7 proc. (125453). Per
2011 metus buvo sudaryti 4804 gimimo, mirties, santuokos, santuokos nutraukimo, papildymo ir
pakeitimo įrašai.
2011 m. užregistruota gimusių kūdikių – 1324, 2010 m. - 1364. 2011 m. mirė - 1352, 2010
m. - 1365.
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Vis dėlto tenka apgailestauti, kad kaip ir 2010 m. taip ir praėjusiais metais mieste išliko
neigimas gyventojų prieaugio balansas. Miesto, kaip ir visos Lietuvos, demografinę situaciją stipriai
veikia kelios tendencijos: mažas gimstamumas, emigracija (pernai į užsienį išvyko 3748 šiauliečiai)
ir visuomenės senėjimas.
Praėjusiais metais užregistruota 20 santuokų daugiau nei 2010 m. tiesa kaip ir ištuokų, kurių
buvo 38 daugiau. 2011 m. susituokė - 684, 2010 m. - 664, išsituokė - 481, 2010 m. - 443.
Per 2011 metus pripažinta ir nustatyta 193 tėvystės, įvaikinti 5 kūdikiai, 61 mama kūdikio
gimimą įregistravo būdama vieniša.
10.2. Nevyriausybinis sektorius
2011 m. sudaryta 70 dvišalių sutarčių su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurių projektai
gavo finansavimą iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto. 70 nevyriausybinių organizacijų
projektams įgyvendinti buvo skirta 59 300 Lt.
Aktyviausios miesto NVO susijungė į skėtines organizacijas: Šiaulių nevyriausybinių
organizacijų konfederacija jungia apie 80 organizacijų, o praėjusiais metais savo veiklą atnaujinęs
„Apskritasis stalas“ vienija virš 10 aktyvių jaunimo organizacijų. Sėkmingai savo veiklą tęsia
Šiaulių trečiojo amžiaus universitetas. Galima pridurti, kad nevyriausybinės organizacijos gali
nemokamai naudotis Savivaldybės salėmis bei atskirais atvejais joms suteikiamas transportas.
Kaip ir kasmet taip ir praėjusiais metais daug šiauliečių dalyvavo aplinkos tvarkymo ir švaros
darbų akcijoje „Darom 2010“. Džiugu, kad nebuvo apsiribota vien tik šia akcija. Daug miesto
organizacijų aktyviai įsijungė ir į kitas Savivaldybės organizuotas aplinkos tvarkymo talkas.
Galime pasidžiaugti išskirtiniu renginiu,„Aš – mažasis šiaulietis“, organizuojamu birželio 1ąją, Tarptautinę vaikų gynimo dieną, kuris tapo jau tradicine Šiaulių miesto švente pritraukiančia vis
daugiau jaunų šeimų.
10.3. Socialinė partnerystė
Miesto savivaldybė kaip ir seniau palaiko glaudžius bendradarbiavimo ryšius su daugelių
socialinių partnerių: Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmais, Šiaulių pramoninkų asociacija,
Šiaulių universitetu, kolegijomis, kūrybinėmis sąjungomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.
Galima pasidžiaugti, kad urime dalykinius kontaktus su Šiaulių apskrities valstybine
mokesčių inspekcija, Teritorine darbo birža, apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, kitomis
mieste esančiomis valstybės pavaldumo įstaigomis ir organizacijomis.
Socialinės partnerystės, tarpžinybinio bendradarbiavimo aplinkybė tampa labai svarbia
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ekonomikos nuosmukio, kokį dabar turime, sąlygomis, sprendžiant paramos verslui, nedarbo,
nusikalstamumo prevencijos ir kitas problemas.
10.4. Garbės piliečiai
Tarybos 2011 metų rugpjūčio 25 dienos sprendimu miesto Garbės piliečio vardas suteiktas
Europos šachmatų čempionei Viktorijai Čmilytei, kuri tapo jauniausia Šiaulių miesto garbės piliete.
Už nuopelnus Šiauliams ir jų vardo garsinimą Garbės piliečio vardas iš viso yra suteiktas 32
asmenims. Deja, aštuoni iš jų yra mirę.
10.5. Gyventojų aptarnavimas
Į Savivaldybės priimamąjį per 2011 metus kreipėsi 2518 gyventojų (2010 m. – 1211).
Užregistruoti 725 gauti raštai iš gyventojų (2010 m. – 691) ir asmeniniam priėmimui kreipėsi 520
asmenų (2009 m. - 178).
Vadovai interesantų priėmė taip:
Meras Genadijus Mikšys – 18
Meras Justinas Sartauskas - 256;
Mero pavaduotoja Alma Javtokienė – 8;
Mero pavaduotoja Daiva Matonienė – 82;
Mero pavaduotoja Danguolė Martinkienė – 34;
Administracijos direktorius V.Damulevičius – 139;
Administracijos direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams Denis Michalenko – 2;
Administracijos direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams Viktoras Strups – 4;
Administracijos direktoriaus pavaduotojas infrastuktūrai Vaclovas Vingras– 13
Atsakyta į 390 gyventojų paklausimų, gautų elektroniniu paštu ( 2010 m. – 290). Įregistruoti
345 (2010 m. 288) mero potvarkiai: 185 veiklos, 95 personalo, 65 komandiruočių klausimais. 2011
metais buvo įteikti 349 mero padėkos raštai.
10.6. Tarptautinis bendradarbiavimas
2011 m. su diplomatiniais vizitais Šiauliuose lankėsi 8 valstybių aukščiausio rango
diplomatai. Atskirai paminėtini - Japonijos ambasados patarėjo ekonomikai Tatsuo Hirayama,
Ukrainos

ambasadoriaus Valeri Zhovtenko, Švedijos ambasadorės Cecilia Ruth Stom Rui,

Austrijos ambasadoriaus Helmut Kollar ir jo žmonos Gudrun Koller vizitai Šiauliuose. Svarbus
buvo Norvegijos, Japonijos, Austrijos ambasadų atstovų, Baltarusijos ambasadoriaus Vladimir
Dražin dalyvavimas verslo ir pasiekimų parodoje „Šiauliai 2011“.
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Vykdant pasirengimą 5-osioms TAFISA pasaulio sportas visiems žaidynėms „Šiauliai 2012
sulaukiame nemažai garbių svečių iš užsienio valstybių ir organizacijų. Kaip pavyzdį galima
paminėti, kad organizuotas TAFISA Prezidento Kang-Too Lee ir Generalinio sekretoriaus
W.Baumann, Valdybos nario Wim Florijn darbo vizitas Šiauliuose.
Kaip ir kiekvienais metais vykdėme bendradarbiavimą su užsienio miestais partneriais. 2011
metais įvairiu lygmeniu siuntėme savo delegacijas į tokius miestus kaip: Jelgava (Latvija), EtenasLeras (Olandija), Chmelnyckis (Ukraina), Kristianstadas (Švedija), Pernu (Estija), Baranovičiai
(Baltarusija), Plauenas (Vokietija),

Kaliningradas (Rusijos Federacija),

Frederisija (Danija).

Pažymėtina, kad iš visų minėtų miestų taip pat ir Omahos (JAV) sulaukėme grįžtamųjų vizitų.
Savivaldybės atstovai pernai dalyvavo keturiuose Baltijos miestų sąjungos organizuotuose
renginiuose. Viename iš jų - Baltijos miestų sąjungos Generalinė konferencija Liepojoje, metu
patvirtinta Šiaulių miesto kandidatūra atstovauti Lietuvą Baltijos miestų sąjungos valdyboje.
10.7. Mero atstovaujamoji veikla
Šiaulių miesto savivaldybė yra Lietuvos savivaldybių asociacijos narė. Nuo šios kadencijos
pradžios esu asociacijos valdybos narys ir vadovauju Viešųjų pirkimų komitetui. Komiteto
kuruojami klausimai:
Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) narių poreikių viešųjų pirkimų srityje analizė;
teisės aktų, reguliuojančių viešuosius pirkimus, analizė, vertinimas ir pasiūlymų
teikimas;
pasiūlymų rengimas dėl viešųjų pirkimų institucinės infrastruktūros tobulinimo;
LSA aprobuotos politikos viešųjų pirkimų srityje atstovavimas valstybinės valdžios ir
valdymo institucijose, tarptautinėse organizacijose;
teisėsaugos ir viešuosius pirkimus kontroliuojančiomis institucijų bendradarbiavimo su
savivaldos institucijomis skatinimas siekiant skaidresnių ir efektyvesnių viešųjų
pirkimų.
Vadovavimas komitetui atima nemaža laiko, tačiau kartu suteikia galimybę tiesiogiai pateikti
savo argumentus ir daryti atitinkamą įtaką svarbiais savivaldybių darbo klausimais.
Kartu su miesto Tarybos kolegomis Aidu Gedvilu ir Vidmantu Japertu esu Šiaulių regiono
plėtros tarybos narys, Plėtros komiteto pirmininko pavaduotojas. Darbas joje praėjusiais metais tapo
labai svarbus tuo požiūriu, kad per šią tarybą vyko Europos struktūrinių fondų lėšų, skirtų apskrities
savivaldybėms, tarpinis planavimas.
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Praėjusiais metais man teko skirti nemaža laiko kontaktams su šalies ir tarptautinėmis sporto
bei kitomis institucijomis siekiant tinkamai pasirengti 2011 metų Europos vyrų krepšinio
čempionatui bei sparčiai artėjančioms 2012 metų penktosioms pasaulinėms “Sportas visiems”
(TAFISA) žaidynėms.
●●●
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