ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO
DARBO ATASKAITA UŢ 2010 METUS
Tarybos posėdţiai, komitetų ir komisijų veikla
2010 metų pabaigoje Šiaulių miesto savivaldybės taryboje buvo 6 frakcijos:
Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų - 4 nariai (seniūnas Jonas Bartkus);
Partijos „Tvarka ir teisingumas “ – 4 nariai (seniūnas Vidmantas Japertas);
Naujosios sąjungos (socialliberalų) – 5 nariai (seniūnas Leonas Strazdauskas);
Liberalų ir centro sąjungos – 4 nariai (seniūnas Gintaras Karalevičius).
Darbo partijos – 3 nariai (seniūnė Danguolė Martinkienė).
Socialdemokratų – 6 nariai (seniūnas Justinas Sartauskas).
Iš valdančiosios koalicijos, kurią sudarė pirmų penkių išvardintų frakcijų nariai,
praėjusių metų pabaigoje pasitraukė Edvardas Peleckas, ir valdančioji koalicija ataskaitinį laikotarpį
baigė turėdama 20 narių.
Prie Kestučio Balčiūno ir Stasio Grigaliūno prisijungus Edvardui Peleckui, ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje trys Tarybos nariai nepriklausė jokiai frakcijai.
Taryba visus 2010 metus, kaip ir metus prieš tai, dirbo ne visa sudėtimi, nes Šiaulių
miesto apylinkės teismo sprendimu nuo 2008 metų liepos 29 dienos du Tarybos nariai, Romanas
Čokovas ir Igoris Strupeikis, įtarus juos galimu kyšininkavimu, buvo nušalinti nuo Tarybos nario
pareigų, ir šis nušalinimas tebesitęsia iki šiol.
Kalbant apie Tarybos darbą malonu konstatuoti, kad Tarybos nariai, kaip ir ankstesniais
metais, pavyzdingai lankė komitetų, komisijų ir Tarybos posėdţius. Nedalyvavimo be pateisinamos
prieţasties atvejų beveik nebuvo.
Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Vietos savivaldos įstatymo pataisą, pagal kurią
numatyta prievolė Tarybos nariams atsiskaityti uţ išmoką, panaudotą telefono pokalbiams ir
interneto paslaugoms apmokėti, pašto prekėms ir paslaugoms įsigyti, transporto išlaidoms padengti,
informacijai, susijusiai su Tarybos nario veikla, parengti, kanceliarinėms prekėms įsigyti, rugsėjo
mėnesį atitinkamai buvo pakeistas Tarybos veiklos reglamentas. Šiuo pakeitimu įtvirtinta
atsiskaitymo uţ išmokos panaudojimą tvarka ir terminai.
Reglamente taip pat įtvirtinta galimybė Tarybos nariams gauti atlyginimą ne tik uţ
oficialiuose Savivaldybės posėdţiuose sugaištą laiką, bet ir uţ laiką, sugaištą ruošiantis Tarybos,
komitetų, komisijų bei darbo grupių posėdţiams, dirbant su rinkėjais. Šia galimybe per 2010-osius
metus pasinaudojo tik 3 Tarybos nariai.
Tarybos posėdţiai
2010 metais įvyko 13 Tarybos posėdţių, vienas iš jų – iškilmingas.
Visi Tarybos sprendimų projektai ir priimti sprendimai buvo skelbiami savivaldybės
interneto tinklalapyje. Tarybos posėdţiai transliuojami internetu.
Tarybai svarstyti buvo pateikti 475 sprendimų projektai; priimti 423; nepriimti – 52.
Daugiausiai Tarybos sprendimų projektų pateikė Architektūros ir urbanistikos skyrius –
119 ,Turto valdymo skyrius – 95, Ekonomikos skyrius – 86, Investicijų ir miesto plėtros skyrius –
31, Švietimo skyrius – 28, Finansų skyrius – 17, Socialinės paramos skyrius – 13, Kultūros skyrius
- 11.
2010-aisiais metais Taryba priėmė daug miesto plėtrai ir gyventojams reikšmingų
sprendimų, kurie šioje ataskaitoje minimi kalbant apie Tarybos komitetų ir Savivaldybės, kaip
visumos, atskirų sektorių veiklą.
Tarybos veikla labai priklauso nuo jos komitetų darbo.
Jų, kaip ţinia, yra penki: Finansų ir ekonomikos (pirmininkas Alfredas Lankauskas),
Miesto ūkio ir plėtros (pirmininkas Zenonas Buivydas), Sveikatos ir socialinių reikalų
(pirmininkė Birutė Marija Paplauskienė), Švietimo, kultūros ir sporto (pirmininkas Juozas
Pabrėţa) bei Kontrolės (pirmininkas Vytautas Juškus).
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Finansų ir ekonomikos komiteto veikla
Komitetas kuruoja šias Savivaldybės veiklos sritis: finansų, ekonomikos, turto valdymo.
2010 metais įvyko 31 komiteto posėdis, iš jų 5 – bendri su kitais Tarybos komitetais.
Komitetas apsvarstė 359 Tarybos sprendimų projektus.
Natūralu, kad vienas iš pagrindinių komiteto veiklos klausimų buvo Šiaulių miesto
savivaldybės 2010 metų biudţeto projekto svarstymas ir rekomendacijų dėl jo tobulinimo
priėmimas. Prie biudţeto – jį tikslinant ir koreguojant – klausimo Komitetas, kaip ir visa Taryba,
grįţo dar ne kartą.
Kitas klausimas, tiksliau klausimų grupė, buvo susijusi su paslaugų, kurias teikia
savivaldybės įmonės ir įstaigos, tarifais. Komiteto nariai siekė, kad įmonės ir įstaigos savo veiklos
vidaus sąnaudų neperkeltų ant vartotojų pečių, o paslaugų įkainiai būtų keičiami tik dėl išorinių
veiksnių.
Be Tarybos sprendimų projektų, Komitetas išnagrinėjo 16 probleminių klausimų, su
kuriais į jį kreipėsi Savivaldybės administracijos padaliniai, miesto įmonės ar įstaigos. Tai, kad
profilinis komitetas, ar visi komitetai bendrame posėdyje, iš anksto supaţindinamas su klausimu,
dėl kurio vėliau reikės rengti atitinkamą Tarybos sprendimą, yra naudingas ir Tarybos nariams, ir
rengėjams: pirmieji iš anksto suţino problemą ir gali labiau į ją įsigilinti, antrieji gauna
preliminarius vertinimus ar patarimus.
Komitetas pateikė 20 rekomendacijų Savivaldybės merui, Administracijos direktoriui ir
Administracijos padaliniams.
Miesto ūkio ir plėtros komitetas
Komitetas kuruoja šias Savivaldybės veiklos sritis: architektūros ir urbanistikos, statybos,
miesto infrastruktūros, investicijų, aplinkos.
Per 2010 metus įvyko 24 komiteto posėdţiai, juose apsvarstyta 318 klausimų.
Komitetas apsvarstė ir priėmė atitinkamas rekomendacijas dėl dviejų miesto plėtrai
reikšmingų specialiųjų planų: transporto organizavimo Šiaulių mieste ir Šiaulių miesto centrinės
dalies transporto ir automobilių stovėjimo teritorijų. Taip pat pritarė dviejų didelių miesto
gyvenamųjų rajonų – Gytarių ir Zoknių – detaliųjų planų rengimui bei aprobavo Šventupio
gyvenamojo rajono kvartalo tarp Karaliaučiaus, M. Maţvydo, Maţosios Lietuvos ir Tolminkiemio
gatvių tinklo koncepciją.
Apsvarstyti 83 detalieji planai.
Be detaliųjų ir specialųjų planų, komiteto nariai savo darbe daug dėmesio skyrė miesto
ūkio plėtrai ir gyventojams svarbiems klausimams, tokiems kaip
-dėl papildomo finansavimo skyrimo daugiabučių namų kiemų asfalto dangų remontui,
-dėl miesto švietimo įstaigų renovacijos bei remonto darbų vykdymo,
-dėl Gytarių mokyklos pastato, esančio Korsako g. 10, rekonstravimo projekto
įgyvendinimo etapų bei finansavimo,
-dėl Aukštabalio multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo sutarties
vykdymo,
-dėl komunalinių atliekų tvarkymo Šiaulių mieste (šis klausimas buvo svarstytas 4-iuose
komiteto posėdţiuose),
-dėl Talkšos eţero ir jo prieigų tvarkymo ilgalaikės programos.
Per metus svarstytais klausimais Komitetas pateikė 20 pasiūlymų dėl Tarybos sprendimų
projektų bei kitais klausimais, pateikė 9 rekomendacijas Savivaldybės administracijai, 17-ai
Tarybos sprendimų projektų komiteto posėdyje buvo nepritarta, iš jų 9, gavus papildomos
informacijos, svarstyti pakartotinai.
Komiteto nariai aktyviai dalyvavo detaliųjų planų viešuosiuose svarstymuose.
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Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto veikla
Komitetas kuruoja šias Savivaldybės veiklos sritis: viešosios tvarkos, sveikatos
prieţiūros, socialinės paramos.
2010 metais įvyko 27 komiteto posėdţiai, iš jų 5 bendri su kitais komitetais. Komitetas
apsvarstė 430 Tarybos sprendimų projektų.
Keli iš jų minėtini dėl savo svarbos: dėl Rėkyvos ambulatorijos ir Nakvynės namų
reorganizavimo; dėl maţmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko nustatymo; dėl draudimo
rūkyti Šiaulių miesto viešose vietose, dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo.
Be Tarybos sprendimų projektų, Komitetas išnagrinėjo 16 probleminių klausimų, su
kuriais į jį kreipėsi Savivaldybės administracijos padaliniai, miesto įmonės ar įstaigos: dėl
odontologinių paslaugų teikimo vaikams; dėl Šiaulių miesto bendruomenės informavimo apie
Aukštrakių toksinių medţiagų deginimo įmonės veiklą ir jos poveikį aplinkai; dėl Papildančiosios
atliekų tvarkymo sistemos superkant antrines ţaliavas ir kitus.
Komitetas pateikė 21 rekomendaciją: Savivaldybės merui, Administracijos direktoriui ir
Administracijai padaliniams.
Komitetas organizavo išvaţiuojamąjį posėdį į Nakvynės namus – vietoje aptarti jų
reorganizavimo kalusimus.
Švietimo, kultūros ir sporto komitetas
Komitetas kuruoja šias Savivaldybės veiklos sritis: švietimo, vaikų teisių apsaugos,
kultūros bei kūno kultūros ir sporto.
Per 2010 metus įvyko 16 komiteto posėdţių, apsvarstyta 111 klausimų.
Svarbiausieji iš jų buvo susiję su miesto mokyklų tinklo optimizavimo problematika.
Balandţio mėnesį Komiteto inicijuotame bendrame Tarybos komitetų posėdyje buvo
apsvarstyti miesto mokyklų tinklo pertvarkymo klausimai – nustatyti optimalūs ugdomosios ir
ūkinės veiklos rodikliai bei pritarta mokyklų įsivertinimo tvarkai.
Komitetas apsvarstė 12 tvarkos aprašų bei taisyklių, kurių dauguma taip pat susijusi su
švietimo įstaigų veikla:
-dėl bendrojo lavinimo mokyklų komplektavimo;
-dėl mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo;
-dėl mokinio krepšelio lėšų neformaliajam vaikų švietimui paskirstymo ir naudojimo;
-dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo uţ mokinį, perėjusį į kito subjekto finansuojamą
mokyklą ar atvykusį iš kito subjekto finansuojamos mokyklos;
-dėl mokesčio uţ vaiko išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose
nustatymo ir kitas.
Vasario mėnesį komitetas organizavo išvaţiuojamąjį posėdį į ,,Saulės“, Dainų ir Centro
pradines mokyklas. Komiteto nariai aplankė ir apţiūrėjo materialinę mokyklų bazę, pasidalijo
mintimis dėl mokyklų tinklo optimizavimo.
Su Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Šiaulių miesto skyriaus taryba buvo tariamasi
dėl miesto mokyklų tinklo pertvarkos plano vykdymo bei kitais klausimais. Komiteto posėdţiuose
buvo išklausomos Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Šiaulių miesto susivienijimo bei
Ikimokyklinių įstaigų asociacijos tarybos pirmininkų nuomonės.
Kontrolės komiteto komiteto veikla
Praėjusiais metais pasikeitė Kontrolės komiteto sudėtis: spalio mėnesį vietoje Edvardo
Pelecko Komiteto pirmininko pavaduotoju išrinkatas Gintras Karalevičius.
Per 2010 metus įvyko 7 komiteto posėdţiai, apsvarstyta 10 klausimų.
Svarstant klausimą „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priemonių
Kontrolės ir audito tarnybos nurodytiems trūkumams pašalinti“, pateikta pastabų dėl nekokybiškos
apskaitos kai kuriose ikimokyklinėse įstaigose. Savivaldybės administracijai pasiūlyta organizuoti
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tikslinius – atsiţvelgiant į rastus trūkumus – šių įstaigų atitinkamų darbuotojų mokymus . Komitetas
administracijos direktoriui rekomendavo labiau kontroliuoti ikimokyklinių įstaigų viešuosius
pirkimus, nes būna atvejų, kai tų pačių produktų kainos atskirose įstaigose skiriasi 2-3 kartus.
Komitetas apsvarstė valstybės audito rezultatus ir Lietuvos Respublikos Valstybės
kontrolieriaus 2010 m. liepos 10 d. sprendimą ,,Dėl reikšmingų teisės aktų paţeidimų Šiaulių
miesto savivaldybėje“. Buvo konstatuota, kad, nors nuostolių ir nepadaryta, atitinkamas įstatymas
buvo paţeistas, ir rekomenduota Savivaldybės administracijai panašių procedūrinių paţeidimų
nebekartoti.
Reaguodamas į miesto Tarybos narių pastabas, Komitetas dviejuose posėdţiuose
nagrinėjo Logistikos centro galimybių studijos parengimo paslaugos viešojo pirkimo procedūras.
Įstatymų paţeidimų nustatyta nebuvo.
Komiteto siūlymu Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba patikrino, kaip naudojamos
Administracijos direktoriaus rezervo lėšos. Apsvarstęs patikrinimo rezultatus, Komitetas
rekomendavo keisti Administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarką – grieţčiau ją
reglamentuoti.
Komitetas apsvarstė ir pritarė Kontrolės ir audito tarnybos 2010 metų ataskaitai, 2011
metų veiklos plano projektui.
Komitetas parengė savo 2010-2011 metų veiklos programą, kurią patvirtino miesto
Taryba ir kuri yra vykdoma.
Bendri Tarybos komitetų posėdţiai
Svarbiausiems miesto gyvenimo klausimams nagrinėti buvo rengiami bendri Tarybos
komitetų posėdţiai. Jų per 2010 metus įvyko penki. Juose buvo išnagrinėti šie klausimai:
-dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2010 metų biudţeto formavimas ir patvirtinimas,
-dėl pritarimo įgyvendinti Šiaulių viešojo logistikos centro steigimo projektą,
-dėl pritarimo parengti futbolo manieţo statybos ir eksploatavimo galimybių studiją,
-dėl pritarimo parengti socialinio būsto statybos galimybių studiją,
-dėl Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros plėtros
galimybių studijos.
Komunalinių atliekų tvarkymo Šiaulių mieste problemos svarstytos 4-iuose bendruose
komitetų posėdţiuose.
Etikos komisijos veikla
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 21 d. sprendimu Nr. T-321 Etikos
komisijos sudėtį papildė du gyvenamųjų bendruomenių atstovai – Kęstutis Sadauskas, Rėkyvos
seniūnijos Bačiūnų seniūnaitijos seniūnaitis, ir Reimundas Varapickas, Medelyno seniūnijos
Skroblų – Eglyno seniūnaitijos seniūnaitis.
2010 metais Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijai Vyriausioji tarnybinės
etikos komisija perdavė Lietuvos Respublikos Seimo nario Andriaus Šedţiaus prašymą ištirti, ar
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariai Kazimieras Šavinis, Vaclovas Vingras, Gintaras
Karalevičius, Jonas Bartkus ir Stasys Grigaliūnas, priimdami 2008 m. balandţio 24 d. Šiaulių
miesto savivaldybės tarybos sprendimą Nr. T-151 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio
turto įtraukimo į privatizavimo objektų sąrašą“, nesupainiojo viešų ir privačių interesų. Šiaulių
miesto savivaldybės tarybos Etikos komisija 2010 m. gruodţio 21 d. posėdyje, vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos Valstybės politikų elgesio kodekso 7 straipsnio 2 dalimi, nusprendė nepradėti
Kazimiero Šavinio, Vaclovo Vingro, Gintaro Karalevičiaus, Jono Bartkaus, Stasio Grigaliūno
elgesio tyrimo, nes komisija gali tirti tik tuos galimus paţeidimus, jeigu nuo jų padarymo praėjo ne
daugiau kaip 1 metai. Apie priimtą sprendimą raštu buvo informuotas Lietuvos Respublikos Seimo
narys Andrius Šedţius ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija.
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Antikorupcinės komisijos veikla
2010 metais įvyko penki Šiaulių miesto savivaldybės Antikorupcijos komisijos,
pirmininkaujamos miesto Tarybos narės Angelės Kavaliauskienė, posėdţiai. Juose apsvarstytos
korupcijos rizikos analizės išvados, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl
įpareigojimo Savivaldybės administracijos direktoriui“ projektas, nagrinėtos korupcijos
pasireiškimo Savivaldybės veikloje 2010 metais tikimybės, išklausyta Antikorupcinės programos
Šiaulių miesto savivaldybėje įgyvendinimo ataskaita, kiti klausimai.
Administracinė komisijos prie Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veikla
Komisijos pirmininkė – miesto Tarybos narė Kristina Lementauskaitė.
2010 metais Komisija išnagrinėjo 343 administracinių paţeidimų bylas. Pagal
Administracinių teisės paţeidimų kodekso straipsnių nomenklatūrą daugiausia buvo nagrinėta tokių
bylų: dėl viešosios rimties trikdymo – 178 bylos; dėl gyvūnų įsigijimo, laikymo bei registravimo
taisyklių paţeidimo - 53; dėl vaţiavimo be bilieto viešuoju transportu - 41; dėl švaros taisyklių
paţeidimo - 28; dėl savavaldţiavimo – 20 bylų; dėl ţinomai melagingas specialiųjų tarnybų
iškvietimo - 6 bylos.
Buvo paskirta baudų uţ 57,7 tūkst. litų. Iš viso sumokėta ir per antstolius išieškota baudų
uţ 41,9 tūkst. litų.
Jaunimo reikalų tarybos veikla
Miesto jaunimo reikalų tarybą sudaro penki Savivaldybės tarybos nariai, vienas
Savivaldybės administracijos atstovas ir šeši Jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“
deleguoti nariai. Jaunimo reikalų tarybai pirmininkė – Savivaldybės tarybos narė Aušra
Kazlauskienė.
Trijuose tarybos posėdţiuose apsvarstyta 12 miesto jaunimo gyvenimui aktualių
klausimų.
Bendradarbiaujant su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos įgyvendintas Europos Sąjungos projektas „Partnerystės tarp valstybinio ir
nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“. Projekto apimtyje
realizuotos
15 kompleksinių pagalbos priemonių neorganizuotam jaunimui: patobulintas
informacinio-komunikacinio portalo www.siauliai.lt skiltis jaunimo nevyriausybinėms
organizacijoms; sukurtas Šiaulių jaunimo centro socialinio tinklo (facebook’o) naujienlaikraštis;
sukurta virtuali gerų idėjų svetainė „Turiu idėją“; bendradarbiaujant su Šiaulių universiteto
Humanitarinio fakulteto ryšių su visuomene specialybės studentais sukurta „Jaunųjų ţurnalistų
studija“; Šiaulių jaunimo centre organizuotas savanorystės dienos renginys; Lietuvos moksleivių
sąjungai padėta organizuoti diskusiją „Veiksminga ţalingų įpročių prevencija mokyklose“.
Miesto jaunimas aktyviai dalyvavo pilietinėje akcijoje „Laisvė dviračiui“, „Bulvaro
vasaros“ renginiuose.
SAVIVALDYBĖS FINANSAI
Praėjusių metų Savivaldybės biudţeto pajamų planas buvo 266,4 mln. litų; pajamų gauta
268,8 mln. litų. Planas viršytas 2,4 mln. litų, arba 0,9 procento.
Lyginant su 2009 metais, 2010-ųjų metų biudţeto pajamos buvo didesnės 23,8 mln. litų,
arba 8,9 procento.
Gyventojų pajamų mokesčio planas įvykdytas 107,9 procento: planuota gauti 95,3 mln.
litų, gauta –102,8 mln. litų, arba 7,5 mln. litų daugiau nei planuota.
Mokesčių, kurie priskirti Savivaldybei, struktūroje gyventojų pajamų mokestis sudarė
83,2 procento, o visų biudţeto pajamų (įskaitant dotacijas ir kitas pajamas) struktūroje – 35,8
procento.
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2009-ais metais šio mokesčio buvo surinkta beveik tiek pat – 94,8 mln. Lt.
Turto mokesčių (ţemės, nekilnojamojo turto ir paveldimo turto mokesčio) planas
įvykdytas 130,1 procento: planuota gauti 9,0 mln. litų, gauta 11, 7 mln. litų, arba 2,7 mln. litų
daugiau. Turto mokesčių, kaip visumos, padidėjimą lėmė nekilnojamojo turto mokestis – jo surinkta
10,4 mln. litų, 2,8 mln. litų daugiau nei planuota. Ţemės mokesčio Savivaldybė gavo 1 mln. 56
tūkst. Lt – 44 tūkst. litų maţiau nei planuota.
2009-ais metais turto mokesčių surinkta 8,6 mln. Lt – 0,5 mln. Lt maţiau nei pernai.
Vietinės rinkliavos uţ komunalinių atliekų tvarkymą metų planas buvo 9,4 mln. litų. Jis
įvykdytas 99,3 procento (negauta 63 tūkst. litų pajamų).
Vietinės rinkliavos uţ komunalinių atliekų tvarkymą 2009 ir 2010 metais surinkta po tiek
pat.
Kitų pajamų (dividendų, nuomos mokesčio uţ valstybinę ţemę, pajamų iš patalpų
nuomos, biudţetinių įstaigų pajamų uţ atsitiktines paslaugas ir kitų), gauta 17,6 mln. litų, t.y. 1,8
mln. litų, arba 7,6 procento, maţiau nei planuota (19,0 mln. litų). 2009-ais metais tokių pajamų
gauta 19,2 mln. litų.
2010 metų savivaldybės kreditinis įsiskolinimas ir paskolos
Šiaulių miesto savivaldybės biudţeto kreditinis įsiskolinimas 2010 metų gruodţio 31
dieną sudar 111,95 mln. litų, iš jų: paskolos – 61,87 mln. litų; įsiskolinimas darbo uţmokesčiui ir
socialiniam draudimui – 2,67 mln. litų; įsiskolinimas uţ prekes ir paslaugas – 25,25 mln. litų;
įsiskolinimas uţ transporto kompensacijas – 9,25 mln. litų; įsiskolinimas uţ turto įsigijimo išlaidas
– 12,90 mln. litų, iš jų 11,85 mln. litų uţ Vilniaus gatvės (bulvaro) rekonstrukciją.
Kreditinis įsiskolinimas, atėmus įsiskolinimą, ne ilgesnį kaip 10 ir 45 dienos, sudarė
24,19 mln. litų, iš kurių 11,15 mln. litų – uţ komunalines paslaugas, 4.11 mln. litų – uţ miesto
tvarkymo išlaidas , 7,23 mln. litų – uţ transporto kompensacijas.
Šiaulių miesto savivaldybės paimtų 11-os ilgalaikių paskolų suma 2010 metų gruodţio 31
dieną sudarė 61,87 mln. litų. Paskolų likučių (grąţintina) suma – 62,35 mln. litų, o grąţinimo
terminai – pradedant 2012-ais ir baigiant 2020-ais metais.
2010 metų savivaldybės privatizavimo fondo lėšos
2010 metais į Savivaldybės privatizavimo fondą gauta 647,5 tūkst. litų pajamų, iš jų
624,3 tūkst. litų – iš 4 privatizavimo sandorių.
2010 metais Savivaldybės taryba patvirtino 640,2 tūkst. litų sąmatą atitinkamoms
programoms vykdyti. Iš šios sumos 160 tūkst. litų buvo skirta liftui Dainų pirminės sveikatos
prieţiūros centre įrengti, 100 tūkst. litų – spektaklių pastatymo Šiaulių dramos teatre išlaidoms iš
dalies padengti, 95 tūkst. litų – socialiai remtinų šeimų vaikų poilsiui ,,Tauro“ stovykloje apmokėti,
60 tūkst. litų – tos pačios stovyklos valgyklos maisto ruošimo patalpų rekonstrukcijai apmokėti
Per 2010 m. privatizuota (parduota) butų uţ 187,0 litų. Rinkos kainomis parduoti 2 butai
ir 21 butas privatizuotas įstatymų numatytomis lengvatinėmis sąlygomis.
EKONOMINĖ VEIKLA. SAVIVALDYBĖS TURTAS
Iš 10-ies Savivaldybės valdomų ūkio vienetų 4 praėjusius metus baigė nuostolingai. Tai
UAB „Bendrabutis“ (nuostolis 25,5 tūkst. litų), UAB „Busturas“ (nuostolis 2,43 mln. litų), UAB
„Ţiburio“ knygynas (nuostolis 17,5 tūkst. litų) ir Savivaldybės įmonė Šiaulių oro uostas (nuostolis
174,1 tūkst. litų)
AB „Šiaulių energija“ grynasis 2010-ųjų metų pelnas buvo 1,75 mln. litų, UAB „Šiaulių
vandenys“ – 708,6 tūkst. litų, UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ – 44,3 tūkst. litų, UAB „Pabalių
turgus“ – 257,6 tūkst. litų, UAB „Šiaulių turgus“ – 0,41 tūkst. litų, Turizmo informacijos centras –
32,7 tūkst. litų.
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Miesto Taryba ekonominės veiklos klausimais priėmė keletą reikšmingų sprendimų:
patvirtino nekilnojamo turto mokesčio 2011 metų tarifą (tokio pat - 0,6, procento – dydţio, koks
buvo nustatytas ir 2010 metams); nustatė pajamų mokestį uţ pajamas, gautas iš veiklų, kuriomis
verčiamasi turint verslo liudijimą; nustatė naujas centralizuotai tiekiamos šilumos kainos
dedamąsias; patvirtino naujas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas.
Iš valstybės perimtas negyvenamasis pastatas Pirties g. 5, Šiauliuose.
Sutvarkyti ir įregistruoti Daušiškių k., Šiaulių rajone Daušiškių kapinėms įrengti ţemės
sklypai. Įregistruoti du miesto parkai - Gubernijos parkas Dvaro g. 178B ir grafų Zubovų parkas S.
Lukauskio g. 7 bei 11 ţemės sklypų valstybės vardu.
Per 2010 m. privatizuota (parduota) butų uţ 187,0 litų. Rinkos kainomis parduoti 2 butai
ir 21 butas privatizuotas įstatymų numatytomis lengvatinėmis sąlygomis.
2010 metais iš likviduotos Šiaulių apskrities kaip turto vienetai perimtos 6 valstybės
biudţetinės įstaigos: Šiaulių logopedinė mokykla, Šiaulių sanatorinė mokykla, Šiaulių Ringuvos
specialioji mokykla, Šiaulių vaikų globos namai, Sutrikusio vystymosi kūdikių namai ir Šiaulių
priklausomybės ligų centras.
VERSLAS IR VERSLO APLINKA
2010 metų pabaigoje Šiaulių mieste buvo 3.660 veikiantys ūkio subjektai, tai 2,3
procento. maţiau nei 2009 metais (3.745). Šiaulių miesto savivaldybėje per pastaruosius penkerius
(2006-2010) metus veikiančių ūkio subjektų skaičius išaugo apie 11,72 procento.
Šiauliuose 2010 metais, vertinant ūkio subjektus pagal teisinę formą, daugiausia buvo
uţdarųjų akcinių bendrovių 47,13 procento, individualių įmonių - 22,78 procento, bendrijų – 11,20
procento bei asociacijų – 8,11 procento. Pastarųjų kelerių metų tendencija yra tokia: uţdarųjų
akcinių bendrovių skaičius auga, o individualių įmonių – maţėja. Mieste, kaip ir ankstesniais
metais, dominuoja prekybos, nekilnojamo turto nuomos, apdirbamosios pramonės bei transporto ir
sandėliavimo paslaugų ekonominės veiklos.
Šiauliuose didţioji dalis veikiančių ūkio vienetų yra smulkūs: 57 procentai įmonių turi
iki 4 darbuotojų , 17 procentų – nuo 5 iki 9 darbuotojų, 10 procentų – nuo 10 iki 19 darbuotojų, 10
procentų – nuo 20 iki 49 darbuotojų ir 4 procentai. – nuo 50 iki 99 darbuotojų.
Didţiausi darbdaviai 2010 metų gruodţio mėnesio duomenimis buvo viešoji įstaiga
Šiaulių apskrities ligoninė – 2.236 darbuotojai, Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų
centras – 1.437, 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 – 329, 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 2010 metų I-III ketvirčius mastą, tarp 500 didţiausių Lietuvos
bendrovių, “Verslo ţinių” duomenimis, „Šiaulių plento“ įmonių grupė buvo 76 vietoje, AB „Baltik
Vairas“ – 102-oje, UAB „Šiaulių tauro televizoriai“ – 103-ioje, „Šiaulių bankas“ – 133-ioje, UAB
„Putokšnis“ – 143-ioje, asociacija „Jupoja“ – 145-oje, AB „Šiaulių energija“ – 171-oje, UAB
„Artilux NMF“ – 173-ioje, UAB „Trivilita-Interscalit“ – 201-oje, grupė „Citma“ – 206-oje, UAB
„Lupra“ – 237-oje, UAB „Elga“ – 274-oje, UAB „Šiaulių tara“ – 301-oje, AB „Gubernija“ – 326oje vietoje.
2010 metais buvo vykdomos ar baigtos 127 Šiaulių miesto įmonių bankroto procedūros
(2009 metais – 128).
Parama verslui
Miesto verslininkams šiuo metu yra sudarytos geros galimybės gauti informaciją apie
Europos Sąjungos ir nacionalinės paramos galimybes, projektų rengimo taisykles, pasikeitimus
įstatyminėje bazėje ir kita. Tam tarnauja Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmų, Šiaulių
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pramonininkų asociacijos, viešosios įstaigos „Šiaulių regiono plėtros agentūra“, kurios dalininkais
mes esame turėdami 51 proc. dalių, Šiaulių verslo inkubatorius veikla.
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 sprendţiant gyventojų uţimtumo problemą.
Per fondo egzistavimo laiką ankstesniais metais iš miesto biudţeto jam skirtos lėšos
sudarė 670 tūkst. litų.
2010 metų Savivaldybės biudţete fondo veiklai vykdyti buvo numatyta 40 tūkst. litų.
2010 metais Smulkaus verslo rėmimo fondo lėšomis negrąţintinai buvo paremtos 53
įmonės: 16,4 tūkst. litų skirta jų steigimosi išlaidoms iš dalies padengti ir 11,8 tūkst. litų –
dalyvavimo parodoje išlaidoms iš dalies padengti.
Darbo rinka
2010 metais į teritorinę Šiaulių teritorinę darbo birţą kreipėsi 27.728 bedarbiai (7,5
tūkstančio maţiau nei 2009 metais), iš jų 10.016 – mūsų miesto gyventojų (4 tūkstančiais maţiau
nei 2009 metais).
2011 metų sausio 1 dieną buvo įregistruoti 30.364 bedarbiai – 3 tūkstančiais (11
procentų) daugiau nei 2010 metų pradţioje, iš jų Šiaulių miesto gyventojų – 9.638.
2010 metų sausio 1 dieną vidutinis metinis nedarbo lygis Šiaulių mieste siekė 11,4
procento, 2011 metų sausio 1 dieną - 11,3 procento; nedarbas mieste per metus sumaţėjo tik 0,1
procento.
2010 metais. Šiaulių teritorinė darbo birţa įregistravo 19.938 laisvas darbo vietas –
beveik 8 tūkstančiais, arba 70 procentų, daugiau nei 2009 metais, iš jų Šiaulių mieste – 11.358
laisvas darbo vietas (4,5 tūkstančio daugiau nei 2009 metais.
2010 metais į nuolatines ir terminuotas darbo vietas buvo įdarbinta 10.564 Šiaulių miesto
gyventojai (2009 metais – 6.907).
2010 metais paklausa terminuotam darbui padidėjo beveik du kartus, neterminuotam - 50
procentų.
Veiklą su lengvatiniais verslo liudijimais pradėjo 2.132 bedarbių (2009 metais – 1.017).
2010 metais į nuolatines ir terminuotas darbo vietas buvo įdarbinta 10564 Šiaulių miesto
gyventojų (2009 metais – 6.907).
2010 metais nedarbo išmokos skirtos 5.653 šiauliečiams.
Investicinė veikla
2010 metais Savivaldybėje buvo pradėta rengti, vykdoma ir įgyvendinta 40 investicinių
projektų, kurių bendra vertė 195 mln. litų. Iš jų:
31 – finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, kofinansvimu
prisidedant Valstybei, Savivaldybei ir, vieno projekto atveju, – privačiam kapitalui;
4 – finansuojami Valstybės lėšomis;
5 – finansuojami Europos Sąjungos programų ir kitos paramos lėšomis, kofinansavimu
prisidedant Savivaldybei.
Tiek infrastruktūriniai (Šiaulių pramoninio parko įkūrimas ir plėtra, Šiaulių viešojo logistikos
centro steigimas, Pietinio aplinkkelio nutiesimas, vandentiekio ir kanalizacijos mieste plėtra, Ekologiškų
viešojo transporto autobusų įsigijimas Šiaulių mieste ir kiti), tiek socialiniai (Globos ir sveikatos

prieţiūros įstaigų statyba, mokyklų pastatų renovacija, Menų inkubatoriaus įkūrimas ir kiti )
projektai kloja tvirtus miesto raidos ateityje pamatus, prisideda ne tik prie miesto, bet prie prie
viso regiono konkurencingumo didinimo ir socialinės atskirties maţinimo
Investicinių projektų sąrašas pateiktas lentelėse:
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Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojami projektai (mln. litų)
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Lėšų šaltiniai

Projekto vertė
ES

Valstybės

Savivaldybės

Šiaulių pramoninio parko plėtra
Pietinio aplinkkelio modernizavimas (Sembos, Išradėjų,
Pramonės, Statybininkų ir Aukštabalio g.) Šiauliuose
Šiaulių viešojo logistikos centro steigimas
Savarankiško gyvenimo namų įkūrimas
Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šiaulių
regione įkuriant nestacionarių socialinių paslaugų padalinį
(savarankiško gyvenimo namus asmenims turintiems proto ir
psichinę negalią) Šiaulių miesto savivaldybės Globos namuose

37, 17
15,73

37,17
11,76

2,75

1,22

50,00
4,08
2,50

34,77
3,46
2,13

-

0,73
0,61
0,38

6.

Psichikos dienos stacionaro (centro) įsteigimas prie
viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos Varpo g. 9

3,09

2,63

-

0,46

7.

Visuomenės sveikatos prieţiūros paslaugų kokybės gerinimas
Šiaulių mieste modernizuojant Šiaulių miesto savivaldybės
sveikatos biurą
Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas
Šiaulių miesto Lieporių vidurinės mokyklos pastato renovacija
Šiaulių miesto Geguţių vidurinės mokyklos pastato renovacija
Šiaulių miesto „Romuvos“ gimnazijos pastato (Dainų g.7,
Šiauliai) rekonstravimas
Šiaulių miesto Didţdvario gimnazijos pastato (Vilniaus g. 188,
Šiauliai) rekonstravimas
Šiaulių miesto „Romuvos“ pagrindinės mokyklos pastato
modernizavimas ir energetinių charakteristikų gerinimas
VšĮ Šiaulių universiteto gimnazijos pastato modernizavimas ir
energetinių charakteristikų gerinimas
Gytarių pagrindinės mokyklos pastato, esančio K. Korsako g.
10, rekonstravimas
Šiaulių miesto Zoknių pagrindinės mokyklos pastato
renovavimas
Šiaulių miesto specialiojo ugdymo centro pastato
rekonstrukcija
Šiaulių miesto Talkšos eţero šiaurinės dalies valymas ir
prieigų sutvarkymas
Buvusio „Elnio“ fabriko praeityje uţterštos teritorijos
sutvarkymas
Šiaulių miesto centrinės dalies detaliojo plano parengimas
Šiaulių oro uosto plėtros galimybių studijos parengimas
Šiaulių miesto vandentvarkos specialiojo plano parengimas
Šiaulių regiono turizmo sektoriaus plėtros planavimo
tobulinimas
Šiaulių pramoninio parko rinkodaros projektas
Viešosios turizmo infrastruktūros plėtra Šiaulių mieste
Kultūrinio turizmo plėtra Šiaulių regione, atgaivinant Salduvės
parką su Ţuvininkų piliakalniu ir įkuriant Baltų kultūros parką
Sveikatos ir poilsio salos sukūrimas Dainų parke. (1,20 mln.
litų - privačios lėšos)
Ekologiškų viešojo transporto autobusų įsigijimas Šiaulių

0,79

0,79

-

-

10,56
1,66
1,16
2,06

8,76
1,66
1,16
1,40

0,27

1,40
0,39

1,98

1,24

0,41

0,33

4,23

3,00

0,23

1,00

4,23

3,00

0,23

1,00

3,59

3,05

1,98

1,94

-

0,04

0,92

0,92

-

-

6,27

5,64

-

0,63

4,14

3, 94

-

0,21

0,39
0,06
0,49
0,27

0,33
0,05
0,33
0,23

-

0,06
0,01
0,16
0,04

0,57
1,18
3,21

0,51
1,00
3,21

-

0,06
0,18

2,50

1,2 8

1.20

0,02

6,31

5,36

-

0,95

1.
2.
3.
4.
5.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

0,54

-
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Eil.
Nr.

39.
30.

31.

Projekto pavadinimas

Lėšų šaltiniai

Projekto vertė

mieste
Viešojo transporto infrastruktūros modernizavimas Šia
ulių mieste
Finansų valdymo bei apskaitos ir atskaitomybės sistemos,
atitinkančios Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
patvirtintą VSAFAS koncepciją, sukūrimas ir įdiegimas
Šiaulių miesto savivaldybėje
Elektroninės demokratijos stiprinimas Šiaulių mieste ir regione

ES

Valstybės

Savivaldybės

6,79

5,77

-

1,02

0,85

0,72

-

0,13

2,04
172,49

5,63

11,2

2,04
Iš viso: 189,32

Valstybės lėšomis finansuojami projektai (pateiktos paraiškos) (tūkst. litų)
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

2010 m skirtas
Finansavimo šaltiniai,
finansavimas
(tūkst. Lt)
BMX dviračių trasos statyba
300,00
Valstybės investicijų lėšos
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos pastato
Valstybės investicijų lėšos
rekonstrukcija
104,00
Simono Daukanto vidurinės mokyklos pastato
200,00
Valstybės investicijų lėšos
renovacija
Šiaulių Stasio Šalkauskio vidurinės mokyklos
200,00
Valstybės investicijų lėšos
pastato renovacija
804,00
Iš viso:
(0,80 mln. Lt)
Projekto pavadinimas

Europos Sąjungos programų lėšomis finansuojami projektai (mln. litų)
Eil.
Nr.

1.

2.

Projekto pavadinimas

Bendra projekto
vertė/
Šiaulių miestui
tenkanti dalis

Krizių valdymo sistemos sukūrimas
kaimyniniuose Latvijos ir Lietuvos
regionuose pasienio bendradarbiavimo
iniciatyva , II etapas
Viešųjų paslaugų ir administracinių įgūdţių
tobulinimas Šiaulių mieste

Šiaulių
miesto
indėlis

6,14/2,36

0,35

1,13/1,13

0,17

3.

Darni ir energijos išteklius taupanti miestų
plėtra

9, 00/0,96

0,14

4.

Administracinės naštos verslui maţinimas 0,77/0,06
Latvijos ir Lietuvos pasienio regionuose

0,01

5.

Jaunimo aktyvumo skatinimas per sportinę ir
kultūrinę veiklą Šiaulių ir Jelgavos miestuose

0,94/ 0,37

0.06

4,88 mln. Lt

0,73

Iš viso:

Finansavimo
šaltinis

Latvijos-Lietuvos
bendradarbiavi-mo
per sieną programa
2007– 2013 m.
Norvegijos
finansinių
mechanizmų fondas
Baltijos jūros
programa
2007– 2013 m.
Latvijos-Lietuvos
bendradarbiavi-mo
per sieną programa
2007– 2013 m.
Latvijos-Lietuvos
bendradarbiavi-mo
per sieną programa
2007– 2013 m.
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URBANISTIKA IR MIESTO ŪKIS
Architektūra ir urbanistika
2010-ais metais buvo vykdomi miesto ateičiai svarbūs teritorijų planavimo darbai.
Nuosekliai buvo tęsiama 2009-ais metais miesto Tarybos patvirtinto Šventupio
gyvenamojo rajono infrastruktūros specialiojo plano detalizacija: nagrinėjamos šio rajono atskirų
kvartalų ir gretimybių raidos koncepcijas.
Pradėti rengti dviejų didelių miesto gyvenamųjų kvartalų teritorijų detalieji planai –
Lieporių rajone (tarp Tilţės, Geguţių, Dariaus ir Girėno ir Statybininkų gatvių) ir miesto
Centrinėje dalyje (tarp Vytauto, Valančiaus, Miglovaros ir Ţemaitės gatvių). Šie planai rengiami
vadovaujantis darnios, energijos išteklius taupančios urbanistinės plėtros principais, o patys
planavimo darbai yra finansuojami ES struktūrinių fondų lėšomis.
2010-ais metais Regioninės plėtros fondo lėšomis pradėtas dar vienas didelės apimties
teritorijų planavimo darbas – Centrinės miesto dalies detalusis planas.
Baigtas procedūrų paimti Daušiškių kapinių ţemę visuomenės poreikiams pirmasis
etapas.
2010 metų rugpjūtį miesto Taryba patvirtino miesto Centrinės dalies transporto ir
susisiekimo sistemų specialųjį planą.
Parengtos planavimo sąlygos miesto įvaizdţiui svarbiam Išorinės vaizdinės reklamos
specialiajam planui.
Praėjusiais metais buvo surengti 7 naujų valstybinės ţemės sklypų pardavimo ar nuomos
aukcionai, tačiau neatsirado norinčiųjų juose dalyvauti. Nuo 2010 metų liepos 1 dienos tokių
aukcionų organizavimą perėmė Valstybinis ţemės fondas, tačiau darbo šioje srityje dėl
poįstatyminių teisės aktų nebuvimo nepradėjo, kas netenkina pasikeitusių verslo poreikių.
2010-ais metais Šiauliuose įvyko du tarptautiniai urbanistinės plėtros seminarai, vienas iš
kurių buvo kūrybinių dirbtuvių pobūdţio. Kovo mėnesį buvo organizuotos kūrybinės dirbtuvės
Prisikėlimo aikštės sutvarkymo ir paminklo Tautos laisvei ir Nepriklausomybės gynėjams idėjai
sukurti.
2007 metais Šiaulių mieste prasidėjo daugiabučių namų atnaujinimo ir modernizavimo
procesas. Iki 2010 metų pradţios mieste renovuota 17 daugiabučių namų.
2010 m. atnaujinti 4 daugiabučiai namai, 8 namai pradėjo modernizavimo procesą. 2010
m. Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondą sudarė 60,2 tūkst. litų. Lėšos
tikslingai panaudotos, paramą gavo 28 daugiabučių namų savininkų bendrijos.
Statyba
Europos Sąjungos programų ir valstybės lėšomis, kurių apimtis siekė 2,36 mln. litų, vyko
rekonstravimo darbai Zoknių pagrindinėje mokykloje, dalinio remonto darbų atlikta S.Daukanto,
J. Janonio, „Romuvos“ ir S. Šalkauskio gimnazijose. Būstas ir gyvenamoji aplinka pritaikyti 9
ţmonėms, turintiems judėjimo negalią.
Uţ 1,36 mln. litų Savivaldybės lėšų pakeisti 7 lopšelių-darţelių langai ir išorinės durys;
atlikta 21 statinio avarinės būklės šalinimo darbų; parengtas 7 objektų rekonstrukcijos arba statybos
techniniai projektai.
Miesto infrastruktūra
2010-ais metais buvo baigti vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros darbai miesto
Medelyno ir Kalniuko gyvenamuosiuose rajonuose bei 3 buvusių nuotekų perpumpavimo siurblinių
rekonstrukcija. Rangos darbų vertė – 44,5 mln. litų.
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Medelyno kvartale nutiesta 28 kilometrai vandentiekio ir 25,8 kilometrai nuotekų tinklų,
pastatytos 7 naujos nuotekų perpumpavimo siurblinės; Kalniuko kvartale – 6 kilometrai
vandentiekio ir 6,4 kilometrai nuotekų tinklų bei pastatytos 5 naujos nuotekų perpumpavimo
siurblinės. Beveik 5-iems tūkstančiams šiuose kvartaluose gyvenantiems šiauliečiams iš esmės
pagerėjo gyvenimo kokybė. Atlikus nuotekų perpumpavimo siurblinės Marijampolės gatvėje
rekonstrukciją, panaikinta joje buvusi atveţtinių nuotekų priėmimo vieta, ir gretimybėje gyvenančių
ţmonių nebekamuoja iš siurblinės sklidę nemalonūs kvapai.
Analogiški vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros darbai geguţės mėnesį pradėti
Pabaliuose bei Tilţės, Verdulių, Kanapių ir Girulių gatvių kvartale. Rangos darbų sąmatinė vertė –
8,9 mln. litų. Jie turėtų būti baigti 2011 metų liepos mėnesį, ir virš 2 tūkstančių ten gyvenančių
šiauliečių įgys galimybę vartoti kokybišką geriamąjį vandenį bei naudotis centralizuotomis nuotekų
tvarkymo paslaugomis.
Kitas šiauliečiams reikšmingas miesto infrastruktūros plėtros 2010-aisiais metais darbas
buvo pietinio aplinkkelio tiesimo darbų uţbaigimas: gruodţio 15 dieną jis buvo atidarytas
transporto eismui. Projekto bendra vertė 16,5 mln. litų, iš jų 11,7 mln. litų – Europos Sąjungos
struktūrinių fondų parama.
Įgyvendinant šį projektą nutiesta 2,4 km naujos gatvės, rekonstruota 1,2 kilometro senų
gatvių dangų, naujai įrengta 2,4 kilometro pėsčiųjų ir dviračių takų, įrengti paviršutinių nuotekų
tinklai, naujai įrengtos ir rekonstruotos apšvietimo sistemos atramos, šviestuvai, apšvietimo
sistemos kabeliai, įrengtos 8 autobusų stovėjimo aikštelės.
Pietinis aplinkkelis apsaugos vieną iš pagrindinių miesto Tilţės gatvę nuo sunkiasvorių
mašinų eismo.
Tęsėsi Tilţės gatvės viaduko per geleţinkelį rekonstrukcijos darbai. Jų pernai atlikta uţ
1,5 mln. litų.
Pernai daugiau nei ankstesniais metais suremontuota asfalto dangų daugiabučių namų
kiemuose – 8.158 m² (2008 m. – 3.917 m², 2009 m. – 5.964 m²).
Miesto infrastruktūros objektų prieţiūros, modernizavimo ir plėtros finansavimas (mln.
litų) pastaraisiais metais yra panašaus lygio:
Eil.
Lėšų šaltinis
Nr.
1. Savivaldybės biudţeto lėšos miesto
infrastruktūros objektų prieţiūrai,
modernizavimui ir plėtrai
2. Kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšos
3. Privatizavimo fondo lėšos
4. Kitos (paskola, ES, Phare)
Iš viso:

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

14,01

17,00

20,16

16,17

6,42
1,26
0,00

10,98
0,00
0,00

4,22
0,00
1,03

5,86
0,00
3,41

21,68

27,98

25,70

25,44

2010 metai – ketvirtieji metai, kai Šiaulių mieste įvesta vietinė rinkliava uţ komunalinių
atliekų surinkimą ir tvarkymą.
Per praėjusius metus rinkliavos fiziniams ir juridiniams asmenims priskaityta 10,8 mln.;
faktiškai surinkta ir į Savivaldybės biudţetą pervesta 8,9 mln. litų. Apmokestinti 111 tūkst.
gyventojų 3.800 ūkio subjektų.
ŠVIETIMAS, KULTŪRA, SPORTAS
Švietimas
2010-2011 mokslo metais Šiaulių mieste veikia 29 lopšeliai-darţeliai, 6 pradinės, 11
pagrindinių, 6 vidurinės, 8 gimnazijos, 7 specialiosios, 1 suaugusiųjų vidurinė, 1 jaunimo mokykla,
8 neformaliojo vaikų švietimo įstaigos ir 1 nevalstybinė mokykla. Specialiųjų mokyklų skaičius
pernai padidėjo trimis, Vyriausybės 2010 m. birţelio 16 d. nutarimu Nr. 786, vykdant apskričių
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reformą, Šiaulių miesto savivaldybei buvo perdavus Logopedinę, Sanatorinę ir „Ringuvos“
mokyklas.
2010 metais, kaip ir ankstesniaisiais metais, Šiauliuose buvo fiksuojamas mokinių
skaičiaus maţėjimas. 2010 metais mokinių skaičius bendrojo lavinimo mokyklose sumaţėjo
daugiau nei tūkstančiu: 2009 metais buvo 18.203 mokiniai, 2010 metais – 17.145. Bendrojo
lavinimo mokyklų tinklo optimizavimas dėl ugdytinių skaičiaus maţėjimo išlieka aktualia
problema.
Šiaulių miesto savivaldybės taryba savo 2010 metų balandţio 29 dienos sprendimu Nr. T129 pakeitė miesto bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos 2005-2012 metais bendrąjį planą
– apibrėţė optimalios mokyklos sampratą ir mokyklų įsivertinimo rodiklius bei kriterijus.
Rekomenduojamas mokinių skaičius pagal šią sampratą pradinėje mokykloje yra nuo 220
(minimalus) iki 330 (maksimalus); pagrindinėje, atitinkamai, – nuo 380 iki 700 ir gimnazijoje – nuo
450 iki 550. Minėtas sprendimas taip pat numato mokyklų struktūrų reorganizavimo, vidaus
struktūrų pertvarkymo ir likvidavimo sąlygas.
Mokyklos dabar pačios turi įsivertinti, ar jos atitinka Tarybos sprendime nustatytus
rodiklius ir kriterijus, ir jų vadovams ir pačioms bendruomenėms atitenka didţioji atsakomybės
dalis dėl mokyklų ateities.
2010 metais pradinį išsilavinimą įgijo 99,7 procento pradinukų (2009 metais – 97,7
procento); pagrindinį – 97,2 procento dešimtųjų klasių mokinių (2009 metais. – 97,6 procento) ir
vidurinį – 97,2 procento abiturientų (2009 m. – 97,7 procento).
Brandos egzaminus pernai mieste laikė 2.253 abiturientai: 1.630 iš gimnazijų ir vidurinių
mokyklų, 623 iš kitų mokyklų: Šiaulių profesinio rengimo centro ir Šiaulių konservatorijos.
Valstybinių brandos egzaminų rezultatai buvo tokie:
Išlaikiusiųjų dalis (%)
Dalykas
Lietuvių gimtoji kalba
Lietuvių valstybinė kalba
Informacinės technologijos
Matematika
Biologija
Chemija
Istorija
Fizika
Uţsienio kalba (anglų)
Uţsienio kalba (vokiečių)
Uţsienio kalba (rusų)

2009 metai
mieste
šalyje
92,8
93,6
88,2
92,6
95,0
90,0
94,2
90,2
95,5
93,0
99,0
98,3
95,9
93,9
98,7
97,4
93,3
93,0
100
97,3
100
98,6

2010 metai
mieste
šalyje
91,6
91,6
100
91,0
87,4
91,0
94,7
94,2
94,5
92
99,2
97,5
93,0
94,0
95,6
91,5
99,9
99,5
100
98,3
98,6
99,3

2010 metais keturių valstybinių egzaminų (iš 11) išlaikymo procentas buvo geresnis nei
2009 metais. Pernai septynių valstybinių egzaminų rezultatai Šiauliuose rezultatai buvo geresni nei
šalies vidurkis.
2010 metais miesto abiturientai gavo 52 aukščiausius, 100 balų, įvertinimus (2009 metais
– 24).
Miesto švietimo įstaigos dalyvavo 5 nacionaliniuose „Mokyklų tobulinimo programos
plius“ projektuose ir per tai įgijo įrangos, baldų ir kompiuterinių programų uţ 2 mln. litų.
2009-2010 mokslo metų pabaigoje, balandţio mėnesį, socialinę paramą gaunančių vaikų
buvo net 4.340 – ketvirtadalis visų miesto moksleivių. Vasaros poilsio stovyklai vaikams iš socialiai
remtinų ir socialinės rizikos šeimų organizuoti miesto Taryba skyrė 95 tūkst. litų, o gabių vaikų
stovyklai –15 tūkst. litų. Praėjusių metų vasaros poilsio programose dalyvavo 300 socialiai remtinų
ir socialinės rizikos šeimų vaikų bei 70 gabių vaikų.
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Dţiugu, kad daugėja miesto mokyklų, pertvarkančių vidaus struktūras ir valdymą pagal
šalyje vykdyto projekto „Mokyklų struktūros tobulinimo programa“ sukurtą metodiką.
Paţymėtinas švietimo įstaigų bendruomenių pilietiškumas ir patriotiškumas įvairiomis
akcijomis ir renginiais minint Lietuvos Nepriklausomybės 20-metį, Ţalgirio mūšio 600-ąsias
metines.
Iš aštuonių šalies abiturientų, valstybinių egzaminų metu gavusių net po keturis
maksimalius ( 100 balų) įvertinimus net du – šiauliečiai.
„Dainų dainelės“ konkurse laureatais tapo trys solistai, televizijos ţiūrovų simpatijų prizą
laimėjo vienas ansamblis.
2-osios muzikos mokyklos lietuvių liaudies instrumentų orkestrui įteikta “Aukso
paukštė” – aukščiausias saviveiklinio meno kolektyvo įvertinimas.
Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ugdytiniai įvairiuose konkursuose ir varţybose
laimėjo 170 pirmųjų , 95 – antrąsias, 76 – trečiąsias vietas.
Vaikų teisių apsauga
Šiaulių mieste 2010 metų pradţioje gyveno 22.214 vaikų (2008 metų pradţioje – 23 697;
2009-ųjų – 22.806). Kas penktas Šiaulių gyventojas yra vaikas, t. y. asmuo, neturintis 18 metų.
Mieste daugėja socialinės rizikos šeimų ir, atitinkamai, jų vaikų skaičius. 2010 metais
tokių šeimų buvo 160, jose vaikų – 230.
2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Socialinės rizikos šeimų

99

110

138

160

Jose vaikų

214

193

225

230

Skurdas, dorovinio auklėjimo spragos, tėvų girtavimas bei jų atsakomybės stoka yra
pagrindinės prieţastys, dėl kurių vis dar nemaţai vaikų patenka valstybės, šeimų, šeimynų globon.
Mieste yra 185 globėjų (rūpintojų) šeimos (2009 metais – 203). Jose – 212 globojamų
(rūpinamų) vaikų ( 2009 metais - 245). 14 vaikų globojama (rūpinama) šeimynose. Valstybinėse
globos įstaigose, specialiojo ugdymo įstaigose globojami (rūpinami) 139 ) Šiaulių miesto vaikai
(2009 metais – 128.
2010 metais mieste veikė buvo 5 vaikų dienos centrai, kuriuos lankė 115 socialinės
rizikos, maţas pajamas gaunančių šeimų vaikų (2009 metais tokių vaikų buvo 120).
Pastarųjų metų aktualija yra ta, kad ne visi tėvai, išvykdami į uţsienio valstybes dirbti,
tinkamai pasirūpina paliekamais savo vaikais, jų prieţiūra ir globa.
2010 metais buvo įvaikintas 21 vaikas, iš jų 9 – įvaikinti uţsienio piliečių.
Kultūra
Praėjusių metų Kultūros plėtros programai Savivaldybės biudţete buvo skirta 321 tūkst.
litų Padengus 2009 metų įsiskolinimus, programos poreikiams liko 182 tūkst. Lt. Turime
pripaţinti, kad tai nepakankama suma.
2010 metų Savivaldybės kultūros ir meno premijos įteiktos Šiaulių dramos teatro
aktoriams Vilijai Paleckaitei ir Sigitui Jakubauskui, muzikėms Marijai Ţibūdienei ir Reginai
Vaišnorienei, dailininkams Arūnui Uogintui ir Vaidotui Januliui, skulptoriui Aloyzui Toleikiui,
tautodailininkei Antoninai Pukėnienei, dizaineriui Vilmantui Dambrauskui.
Dėl lėšų stokos konkursas jaunojo meno ir kultūros kūrėjo premijoms gauti nebuvo
skelbtas, todėl 2010 m. Savivaldybės jaunojo meno ir kultūros kūrėjo premijos teikiamos nebuvo.
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Šiaulių miesto berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“ sėkmingai atstovavo Šiauliams IX
tarptautiniame Europos jaunimo chorų konkurse-festivalyje „Giuseppe Zelioli“ Lecco (Italija), kur
laimėjo I vietą mišrių balsų chorų kategorijoje.
Pernai mieste įvyko daug meno renginių, iš kurių atskirai paminėtini VIII tarptautinis
multimedijos meno festivalis ,,Enter“, XV šiuolaikinio meno festivalis ,,Virus“, X Šiaulių miesto ir
apskrities meno mėgėjų kolektyvų ir atlikėjų festivalis „Rudens mozaika“, IX festivalis
,,Literatūrinis ţiemkelis“, VIII tarptautinis jaunųjų akordeonistų festivalis „Linksmasis
akordeonas“, edukacinis projektas vaikams ir jaunimui „Menopolis“, tarptautinis velykinis muzikos
festivalis ,,Resurexit“ (,,Prisikėlimas“),VII tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis,
VIII tarptautinis meno festivalis „Šiaulių Monmartro respublika“.
Pasitvirtino renginių ciklo „Šiaulių bulvaro vasara“ organizavimas. Ciklo metu Vilniaus
g. pėsčiųjų bulvare vasarą, net 16 savaitgalių, buvo organizuota įvairaus pobūdţio per 50 kultūrinių
renginių, skirtų įvairaus amţiaus ţmonių grupėms.
Renginių ciklo „Kultūros vakarai“ apimtyje Šiaulių miesto kultūros įstaigose buvo
surengta 14 renginių.
Išleistas vertingas informacinis leidinys „Šiaulių metraštis 2007–2010 m.“, kurį, laimėjęs
leidybos paslaugos viešųjų pirkimų konkursą, parengė Šiaulių „Aušros“ muziejus.
Aktyvūs Savivaldybės socialiniai partneriai kultūros srityje praėjusiais, kaip ir
ankstesniais metais, buvo ,,Aušros“ muziejus, Dramos teatras, Šiaulių filharmonija, Povilo
Višinskio viešoji biblioteka, valstybinis kamerinis choras ,,Polifonija“; taip pat - Šiaulių
universitetas, Sauliaus Sondeckio konservatorija, mieste kultūrinę veiklą vykdančios
nevyriausybinės organizacijos ir kūrybinės sąjungos
Sportas
Praėjusiais metais mieste sportinę veiklą vykdė 9 sporto mokymo įstaigos, kuriose buvo
kultivuojamos 26 sporto šakos Mokyklose tarifikuotos 293 mokomosios grupės. Jose sportuoja
3.760 sportininkų, dirba 151 treneris. Mieste veiklą vykdė 30 sporto klubų (viešųjų įstaigų),
kuriuose sportavo 2 tūkst. šiauliečių. 300 miestiečių lankė sveikatingumo grupes.
Praėjusiais metais Savivaldybės tarybos ir administracijos, miesto sporto bendruomenės
dėmesys ir pastangos buvo nukreiptas į tinkamą pasirengimą svarbiems netolimos ateities įvykiams
– 27-osioms Europos vyrų krepšinio čempionato 2011 metų grupės varţyboms Šiauliuose bei 5osioms TAFISA pasaulio „Sportas visiems“ ţaidynėms ,,Šiauliai 2012“ organizuoti. Šiems
tarptautiniams sporto renginiams parengti sudarytos ir įtemptai dirbo atitinkamos darbo grupės.
Klausimų, kuriuos reikia spręsti, ratas labai platus: nuo sporto bazių parengimo bei pačių varţybų
organizavimo iki komunalinių (tokių, kaip gatvių sutvarkymo ir viešbučių) bei viešosios tvarkos
uţtikrinimo. Savivaldybės ir darbo grupių atstovams šiais klausimais teko dalyvauti tarptautinėse
konferencijose ir susitikimuose bei pristatyti „namų“ darbus tarptautinių sporto organizacijų
vizitatoriams.
Per praėjusius metus Šiauliuose surengta virš tūkstančio įvairaus lygio ir pobūdţio sporto
varţybų, kuriose dalyvavo apie 50 tūkstančio dalyvių.
Mūsų miestui buvo patikėta rengti daug tarptautinius sporto renginių, iš kurių atskirai
paţymėtinos sporto klubų ţaidynes ,,Ţalgiris Open 2010“, skirtas Ţalgirio mūšio 600-osioms
metinėms paminėti; pasaulio regbio čempionato atrankos varţybas; Europos regbio čempionato 2A
diviziono varţybas; UEFA moterų futbolo čempionų lygos I kvalifikacinio etapo varţybas;
tarptautinės teniso federacijos jaunių 18 m. ir jaunesnių turnyras „Siauliai Mayors Cup“; Europos
motokroso čempionato I etapo varţybas.
6 šiauliečiai yra įrašyti į sportininkų, besirengiančių 2012 m. Londono olimpinėms
ţaidynėms, sąrašą: lengvaatletės Rasa Drazdauskaitė, Eglė Balčiūnaitė ir Remalda Kergytė,
plaukikas Paulius Viktoravičius, BMX (maţųjų dviračių sporto) sportininkė Vilma Rimšaitė;
tenisininkas Ričardas Berankis.
26 Šiaulių treneriai paskirti rengti Lietuvos įvairių amţiaus grupių atskirų sporto šakų
rinktines.
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2010-ais metais sėkmingai įgyvendintas Norvegijos finansinių mechanizmų ir Lietuvos
finansų ministerijos projektas „Šiaulių miesto vaikams – geriausios neformaliojo ugdymo sąlygos“:
įsigyta daug sportinio inventoriaus, paklotos dvi sintetinės dangos aikštelės, organizuota įvairių
sportinio pobūdţio renginių, tarp jų – išvaţiuojamųjų stovyklų, miesto vaikams.
Prie BMX trasos įrengtos 308 vietų ţiūrovų tribūnos.
SVEIKATOS APSAUGA IR SOCIALINĖ RŪPYBA
Bendruomenės sveikatos tarybos veikla
2010 metais aktyviai dirbo Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba, vadovaujama
Šiaulių universiteto docento daktaro Jūros Vlado Vaitkevičiaus.
Taryba nustatė aiškius sveikatinimo projektų finansavimo 2010-aisiais metais prioritetus.
Surengė mokslinę praktinę konferenciją, skirtą tarptautinei gyvybės dienai paminėti ,,Dvasingumas
gyvybės ir ugdymo kultūroje“, o kartu su miesto Visuomenės sveikatos biuru – mokslinę praktinę
konferenciją „Bendruomenės sveikata. Šiuolaikinių technologijų įtaka sveikatai“. Domėjosi
Visuomenės sveikatos biuro ir Šiaulių teritorinės ligonių kasos veikla, prisidėjo prie akcijų
„Balandis - sveikos aplinkos mėnuo“ ir „Spalis – sveikatos stiprinimo mėnuo“ organizavimo,
domėjosi, kaip įgyvendinami sveikatinimo projektai.
Atsiţvelgdama į miesto pietinio rajono mokyklų atstovų ir bendruomenės reikalavimus,
Bendruomenės sveikatos taryba Savivaldybės administracijai pasiūlė suspenduoti - kas ir buvo
padaryta - UAB „Tele 2“ judriojo skaitmeninio ryšio tinklo bazinės stoties anteninio stiebo statybą.
Taip pat rekomendavo atnaujinti miesto bendrojo lavinimo mokyklų maisto blokų finansavimą.
Bendruomenės sveikatos taryba buvo miesto Tarybos 2010 m. vasario 25 d. sprendimo
„Dėl draudimo rūkyti Šiaulių miesto viešosiose vietose“ priėmimo iniciatorė.
Šiauliečių sveikatos būklė
Šiaulių miesto visuomenės sveikatos biuro duomenimis, 2010/2011 mokslo metais
sveikatą pasitikrino 15 107 mokinių (7. 566 mergaitės ir 7.541 berniukas), arba 99,1 procento
miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių. Iš jų tik trečdalis, 32,3 procento, neturi jokių sveikatos
sutrikimų. Moksleiviams daugiausia nustatyta regos, skeleto-raumenų sistemos bei endokrininės
sistemos sutrikimų, maţiausia – virškinimo, urogenitalinės sistemos ir klausos sutrikimų Kai kurie
mokiniai turi po kelis sveikatos sutrikimus.
Šiaulių miesto gyventojų sveikatos rodikliai maţai skiriasi nuo visos Lietuvos analogiškų
rodiklių - 2009 metais (2010-ųjų duomenų dar nėra) daugiausia Šiaulių miesto gyventojų sirgo
kvėpavimo sistemos ligomis – gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (445
atvejai 1000-čiui gyventojų). Iš lėtinių neinfekcinių ligų išskirtinas sergamumas jungiamojo
audinio ir skeleto raumenų (102 atvejai 1000-čiui gyventojų) bei virškinimo sistemos ligomis (80
atvejų 1000-čiui gyventojų). Nemaţa gyventojų dalis patyrė traumas ir nukentėjo per nelaimingus
atsitikimus (81 atvejis 1000-čiui gyventojų). Vilniaus universiteto Onkologijos instituto
duomenimis 2009 metais onkologinėmis ligomis Šiaulių mieste susirgo 614 ţmonės (4,9 atvejai
1000-čiui gyventojų). Tarp vyrų dominuoja priešinės liaukos (prostatos), tarp moterų - krūties
vėţys.
Šių ir kitų ligų pobūdį ir lygį sąlygoja maţas fizinis aktyvumas, ilgalaikis stresas,
neracionali mityba, rūkymas, nesaikingas alkoholio vartojimas, taip pat genetinis paveldėjimas.
Šiaulių miesto gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė 2009-aisiais metais buvo 74,8
metai - 1,7 metų ilgesnė nei tų metų Lietuvos vidurkis.
Pagrindinėmis mirtingumo prieţastimis jau daug metų išlieka širdies ir kraujotakos
sistemos ligos, piktybiniai navikai ir išorinės mirties prieţastys, iš kurių didţiausią dalį uţima
tyčiniai susiţalojimai (saviţudybės).
Vienas svarbesnių gyventojų sveikatą apibrėţiančių rodiklių yra kūdikių iki 1 metų
mirtingumas. Šis rodiklis tarptautiniu mastu daţnai prilyginamas šalies (arba vietovės) socialinio 16

ekonominio išsivystymui ekvivalentui. Dţiugu, kad kūdikių iki 1 metų mirtingumas Šiaulių mieste
yra vienas maţiausias Lietuvoje: 2,2 atvejo 1000-čiui gimusiųjų.
Socialinės parama
2010-ais metais mieste tebesant aukštam nedarbo lygiui bei nekylant dirbančiųjų
atlyginimams, augo ir socialinės paramos prašančiųjų šiauliečių skaičius.
Piniginių socialinių pašalpų gavėjų asmenų skaičius pernai, lyginant su 2009 metais,
išsaugo 2,2 karto, o lyginant su 2008-aisiais – net 6,5 karto.
Tokių pašalpų pernai buvo išmokėta 15,5 mln. litų.
Metai
2008
2009
2010

Asmenų skaičius
1.718
5.179
11.211

Šeimų skaičius
894
2.824
6.301

Išlaidos, mln. litų
1,26
4,66
15,50

Kompensacijas už būsto šildymo, šalto ir karšto vandens išlaidas pernai gavo 12,3
tūkstančių šiauliečių, arba 1,5 tūkstančio daugiau nei 2009-ais metais.
Tokių kompensacijų išmokėta 3,6 mln. litų.
Metai
2008
2009
2010

Asmenų skaičius
6838
10858
12331

Šeimų skaičius
4710
6505
7099

Išlaidos, mln. litų
1,75
3,43
3,60

Išaugo ir nemokamą maitinimą gavusių mokinių skaičius ir išlaidos. 2010-ais metais
tokių mokinių mieste buvo 5.600 (980 daugiau nei 2009-ais metais).
Metai
2008
2009
2010

Mokinių skaičius
7.219
4620
5600

Išlaidos, mln. litų
2,99
2,54
2,88

Mokinio reikmenimis padėta apsirūpinti 3.722 miesto moksleiviams, 513 daugiau negu
2009-ais metais. Tam išleista 0,59 mln. litų.
Metai
2008
2009
2010

Asmenų skaičius
1610
3259
3772

Išlaidos, mln. litų
0,25
0,50
0,59

Šalpos išmokų gavėjų skaičius ir išlaidos lyginant su ankstesniais metais kito maţiau.
Jas gaunančių asmenų buvo 10.093, jiems skirta 29,28 mln. litų.
Metai
2008
2009
2010

Asmenų skaičius
9.412
10.024
10.093

Šeimų skaičius
6301
6640
6637

Išlaidos, mln. litų
25,04
30,83
29,28

Socialinėms bei vienkartinės paramos išmokoms iš Savivaldybės biudţeto 2010-aisiais
metais buvo skirta 1,34 mln. litų. Prie jų pridėjus išmokas, kurioms lėšas - 62,63 mln. litų tiesiogiai skiria Finansų ministerija ir kurios nėra įtraukiamos į Savivaldybės biudţetą, gauname
įspūdingą 64 mln. litų socialinių išmokų sumą.
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Socialinių išmokų struktūra Šiaulių miesto savivaldybėje (mln. Lt)
Eil. Išmokos pavadinimas
2008 m. 2009 m. 2010 m.
Nr.
1.
Išmokos pagal LR įstatymus ir Vyriausybės nutarimus,
išmokamos iš valstybės biudţeto funkcijoms,
perduotoms Savivaldybei vykdyti
6,54
13,92
23,85
2.
Išmokos, mokamos iš Savivaldybės biudţeto
0,54
1,09
0,76
3.
Išmokos, kurios skiriamos iš Finansų ministerijos
47,33
52,14
38,78
4.
Vienkartinė parama iš Savivaldybės biudţeto
0,97
0,69
0,58
5
Gumuliauskų šeimynos rėmimas
0,02
0,02
0,03
55,40
67,86
64,01
Iš viso:
Per 2010-iuosius metus padidėjo (nuo 11,0 tūkstančių iki 14,7 tūkstančių) gyventojų,
kurių pajamos maţesnės nei 525 litai per mėnesį ir kurie 2010 metų pabaigoje uţsirašė gauti maisto
paketų skurstantiesiems iš Europos Sąjungos intervencinių maisto atsargų fondo.
2010 metais priimta 6.661 prašymas (1.562 daugiau nei 2009 metais) sausiems maisto
paketams, kurie išduodami bendradarbiaujant su Raudonojo Kryţiaus draugija.
Galime pasidţiaugti mieste gerai išplėtota ir funkcionuojančia socialinių paslaugų sistema
asmenims ar šeimoms, dėl amţiaus, neįgalumo, skurdo ar kitų prieţasčių nebesugebantiems
tinkamai pasirūpinti savimi ar savo artimaisiais.
Socialinių paslaugų centras šių kategorijų ţmonėms teikia dienos uţimtumo, specialiojo
transporto, nemokamo maitinimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais, pagalbos į namus, socialinių
įgūdţių ugdymo ir palaikymo, asmens higienos bei kitas paslaugas.
Per 2010 metus Centras iš viso buvo suteikė 128 tūkstančius įvairaus pobūdţio socialinių
paslaugų; jomis pasinaudojo beveik 3.700 šiauliečių.
Praėjusiais metais Nakvynės namai buvo perduoti Socialinės paramos centro ţinion, kas
leidţia geriau koordinuoti pagalbą socialinę krizę patyrusiems asmenims ir šeimoms.
Globos namuose gyvena vidutinę ir sunkią negalią turintys 32 gyventojai, kuriems
reikalinga socialinė globa. Sėkmingai vyksta Savarankiško gyvenimo namų Rėkyvoje statybos
darbai.
2010 metais į eilę socialiniam būstui išsinuomoti buvo įrašyti 1,044 asmenys (šeimos).
MIESTO BENDRUOMENĖ. MIESTO ADMINISTRAVIMAS
Demografinė situacija
2010 metais uţregistruoti 1364 gimę kūdikiai, 59 maţiau negu 2009 metais .
Pernai mirė 1.365 šiauliečiai, 9-iais daugiau nei 2009 metais. Iš jų, nelaimingų atsitikimų
metu ţuvo 61 ţmogus, 6 daugiau negu 2009 metais. 23 ţmonės nusiţudė, ... maţiau negu 2009
metais.
Pernai susituokė 664 poros, 78-iomis maţiau negu 2009 metais, iš jų, 73 poros, kai vienas
iš sutuoktinių yra uţsienio šalies pilietis
2010 metais išsituokė 443 poros, 53-imis daugiau negu 2009 metais.
192 vaikams pripaţintos tėvystės. 16 vaikų įvaikinta, 4 daugiau negu 2009 metais.
Kūdikio gimimą įregistravo 81 vieniša mama, 27-iomis daugiau negu 2009 metais.
Šiaulių mieste išlieka gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencija. Oficialiosios
statistikos duomenimis jų per praėjusius metus sumaţėjo 4.519 ir 2010 metų pabaigoje buvo
120.934.
Miesto, kaip ir visos Lietuvos, demografinę situaciją stipriai veikia kelios tendencijos:
maţas gimstamumas, emigracija (pernai į uţsienį išvyko 3.748 šiauliečiai, 2.247 daugiau nei 2009aisiais) ir visuomenės senėjimas.
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Metai
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Gyv. .skaičius
148.112
148.243
147.823
146.492
144.637
143.073
141.129
140.148
138.856
137.128
135.541
134.032
133.528
132.715
131.181
130.020
129.037
128.397
127.059
125.453
120.934

Duomenų šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos RespublikosVyriausybės

Viešoji tvarka ir nusikalstamumas. Prevencinė veikla
2010 metais Šiauliuose uţregistruota 2.641 nusikalstama veika (2,5 procentais maţiau nei
2009 metais), iš kurių 2.414 buvo kvalifikuotos kaip nusikaltimai, o likusios 227 – kaip
baudţiamieji nusiţengimai, nesusiję su laisvės atėmimu.
Per praėjusius 2010-uosius metus mieste uţregistruoti 158 sunkūs ir labai sunkūs
nusikaltimai arba 22,5 procento daugiau nei 2009 metais. Iš jų – 6 nuţudymo atvejai.
Sunkių ir labai sunkių nusikaltimų augimo prieţastis buvo ta, kad padaugėjo „telefoninių“
sukčiavimo atvejų ir seksualinių nusikaltimų.
2010 metais Šiaulių mieste uţregistruotos 179 vagystės iš transporto priemonių (2009
metais – 130). Ištirta 19 nusikaltimų.
Pernai Šiaulių mieste uţregistruotos 105 vagystės įsibraunant į gyvenamąsias patalpas
(2009 metais jų buvo 100). Ištirta 30 nusikaltimų.
Pernai mieste uţregistruotos 108 nusikalstamos veikos, susijusios su psichotropinėmis ir
narkotinėmis medţiagomis, iš kurių 83 (76,8 procentai) ištirtos.
2010 metais Šiauliuose pavogti 78 automobiliai (2009 metais – 67). Ištirta 16 nusikaltimų,
arba 20,5 procento.
Per 2010 metus Šiaulių mieste ištirta nusikalstamų veikų,
- padarytų nepilnamečių – 137 (12,3 procento daugiau nei 2009 metais (122).
-padarytų asmenų, anksčiau padariusių nusikalstamas veikas – 267 (10,3 procento daugiau
nei 2009 metais (242).
Per 2010 metus mieste uţregistruota 619 nusikalstamų veikų, padarytų viešose vietose,
(ištirta 41,8 procento). Iš jų gatvėse įvykdytos 437 nusikalstamos veikos (ištirta 36,4 procento).
Per ataskaitinį laikotarpį Šiauliuose 35,5 procento sumaţėjo plėšimų, 9,9 procento
sukčiavimų, 51,6 procento netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimo ar laikymo atvejų .
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Pernai mieste uţregistruoti 163 įskaitiniai eismo įvykiai, kuriuose 6 ţmonės ţuvo ir 189
buvo suţeisti. Palygus su 2009 metais, eismo įvykių skaičius sumaţėjo 8,4 procento.
Šiauliuose nuo 1996 metų vykdomas savivaldybės finansuojama prevencinė programa
,,Stabdyk nusikalstamumą“. 2010 metais jo įgyvendinimui skirta 200 tūkst. litų. Programos lėšomis
organizuota daug viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo prevencijos akcijų, renginių, teisinių
ţinių konkursų .
Daugiabučių namų laiptinėse įrengti 576 policijos informaciniai stendai. Miesto
daugiabučių namų, sodų bendrijose, bendruomenėse yra įkurtos 47 saugios kaimynystės grupės.
Daug programos priemonių buvo orientuotos į vaikų nusikalstamumo prevenciją. Geguţės
mėnesį Dengtiltyje buvo organizuotas renginys ,,Saugi vasara“, kuriame dalyvavo per 100
moksleivių iš 11 miesto mokyklų. Liepos-rugpjūčio mėnesiais organizuota vaikų vasaros stovykla
,,Saulės vaikai“, kurioje ilsėjosi 24 policiją dominantys vaikai ir vaikai, gyvenantys socialinės
rizikos šeimose. Surengti tradiciniai vaikų krepšinio (10 berniukų komandų) ir futbolo (9 miesto
mokyklų berniukų komandos) turnyrai programos ,,Stabdyk nusikalstamumą“ taurei laimėti.
Tarptautinis bendradarbiavimas
Su diplomatiniais vizitais Šiauliuose lankėsi 8 valstybių aukščiausio rango diplomatai.
Atskirai paminėtinas Nyderlandų Karalystės ambasadoriaus Jozephus Wijnands, Baltarusijos
ambasadoriaus Vladimir Draţin ir patarėjų ekonomikos klausimais dalyvavimas verslo ir pasiekimų
parodoje „Šiauliai 2010“.
Jau ne vieneri metai bendradarbiavimas su uţsienio miestais partneriais vyksta įmonių,
įstaigų, organizacijų ar specialistų lygiu, kas labiausiai efektyvu. Pernai daug projektinio ir kitokio
dalykinio bendradarbiavimo ryšių turėjome su Jelgavos, Chmelnickio, Kristianstado, Pernu,
Baranovičių, Omahos, Frederisijos ir Kaliningradao miestais. Rugsėjo mėnesį oficialiai įteisintas
kelerių metų ryšiai su Vokietijos Plaueno miestu - pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šiaulių
ir Plaueno miestų.
Daug tarptautinių kontaktų turime rengdamiesi 5-osioms TAFISA pasaulio „Sportas
visiems“ ţaidynėms „Šiauliai 2012“:
Savivaldybės atstovai pernai dalyvavo trijuose Baltijos miestų sąjungos organizuotuose
renginiuose, iš kurių vienas, Miestų planavimo komisijos posėdis – seminaras „Patrauklaus miesto
vizija“, spalio mėnesį įvyko Šiauliuose. Seminare dalyvavo 40 atstovų iš Baltijos miestų sąjungos
miestų – narių.
Garbės piliečiai
Tarybos 2009 metų rugsėjo 9 dienos sprendimu miesto Garbės piliečio vardas suteiktas
gydytojai medicinos mokslų daktarei docentei Jūrai Nijolei Viktorijai Daulenskienei.
Uţ nuopelnus Šiauliams ir jų vardo garsinimą Garbės piliečio vardas iš viso yra suteiktas
31 asmeniui. Deja, šeši iš jų yra mirę.
Nevyriausybinis sektorius
2010 m. sudarytos 78 dvišalės sutartys su nevyriausybinėmis organizacijomis (toliau –
NVO), kurių projektai gavo finansavimą iš Šiaulių miesto savivaldybės biudţeto. 78
nevyriausybinių organizacijų projektams skirta 74 tūkst. litų:
-2010 metų pradţioje buvo pateikta 95 NVO projektai, kurių įgyvendinimui, iš
Savivaldybės biudţeto buvo prašoma 259 tūkst. litų. Konkursą laimėjo 56 projektai, kuriems
paskirstyti 54 tūkst. litų;
-metų pabaigoje, lapkričio mėnesį, buvo paskelbtas papildomas NVO projektų konkursas.
Uţregistruota 60 projektų paraiškų. Šiems projektams įgyvendinti iš Savivaldybės prašoma 147
tūkst. litų. Konkursą laimėjo 22 projektai, kuriems paskirstyti 20 tūkst. litų.
Aktyviausios miesto NVO susijungė į skėtines organizacijas: Šiaulių nevyriausybinių
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organizacijų konfederacija jungia apie 80 organizacijų, o „Apskritasis stalas“ vienija virš 10
jaunimo organizacijų.
Nevyriausybinės organizacijos gali nemokamai naudotis Savivaldybės salėmis bei
atskirais atvejais joms suteikiamas transportas.
Sėkmingai savo veiklą tęsia Šiaulių trečiojo amţiaus universitetas. Jo šešiuose
fakultetuose kasmet vidutiniškai mokosi puspenkto šimto vyresniojo amţiaus šiauliečių.
Savivaldybė universiteto, kaip nevyriausybinio darinio, veiklą pagal savo galimybes remia ir
finansiškai, ir suteikdama patalpas.
Šiauliečių bendruomeniškumą stiprina miesto gimtadienio šventė – Šiaulių dienos, į
kurias atvyksta ir kitur gyvenantys šiauliečiai, iš kurių rato norėčiau išskirti Vilniuje aktyviai
veikiantį Šiauliečių klubą, vadovaujamą miesto garbės piliečio profesoriaus Sauliaus Sondeckio.
Miestiečių pripaţnimo yra sulaukusi šventė „Aš – maţasis šiaulietis“, organizuojama
birţelio 1-ąją, Tarptautinę vaikų gynimo dieną.
Daug šiauliečių dalyvavo aplinkos tvarkymo ir švaros darbų akcijoje „Darom 2010“.
Dţiugu, kad jų didţioji dalis buvo jaunimas.
Socialinė partnerytė
Miesto savivaldybė palaiko glaudţius bendradarbiavimo ryšius su daugelių socialinių
partnerių: Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmais, Šiaulių pramoninkų asociacija, Šiaulių
universitetu, kolegijomis, kūrybinėmis sąjungomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.
Turime dalykinius kontaktus su Šiaulių apskrities valstybine mokesčių inspekcija,
Teritorine darbo birţa, apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, kitomis mieste esančiomis
valstybės pavaldumo įstaigomis ir organizacijomis.
Socialinės partnerystės, tarpţinybinio bendradarbiavimo aplinkybė tampa labai svarbia
ekonomikos nuosmukio, kokį dabar turime, sąlygomis, sprendţiant paramos verslui, nedarbo,
nusikalstamumo prevencijos ir kitas problemas.
Gyventojų aptarnavimas
Į Savivaldybės priimamąjį per 2010 metus kreipėsi 1.211 gyventojų: raštu - 691,
tiesiogiai ( asmeninio priėmimo metu) – 520.
Interesantų asmeninio priėmimo metu priėmė:
Meras Genadijus Mikšys – 202;
Mero pavaduotoja Alma Javtokienė - 42 ;
Mero pavaduotoja Daiva Matonienė – 87;
Administracijos direktorius Vladas Damulevičius – 175;
Administracijos direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams D. Michalenko – 14.
Atsakyta į 290 gyventojų paklausimų, gautų elektroniniu paštu.
Per praėjusius metus pareikšta 290 mero padėkų.
Įregistruoti 288 mero potvarkiai: 158 veiklos, 87 personalo, 43 komandiruočių
klausimais.
Administracijos aparatas (leistinas darbuotojų skaičius) per 2010-uosius sumaţėjo 11
darbuotojų: nuo 287 iki 276.
Mero atstovaujamoji veikla
Šiaulių miesto savivaldybė yra Lietuvos savivaldybių asociacijos narė. Nuo šios
kadencijos pradţios aš esu asociacijos valdybos narys ir vadovauju Aplinkos ir energetikos
komitetui. Komiteto kuruojami klausimai – komunalinis ūkis, būstas, šilumos ūkis ir kiti su
energetika susiję klausimai, vandens ūkis, aplinkos apsauga, triukšmo valdymas – yra vieni iš
aktualiausių visoms šalies savivaldybėms. Ypač daug ginčytinų klausimų ginant teisėtus savivaldos
interesus iškyla bendraujant su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija. Vadovavimas
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komitetui atima nemaţa laiko, tačiau kartu suteikia galimybę tiesiogiai pateikti savo argumentus ir
daryti atitinkamą įtaką svarbiais savivaldybių darbo klausimais.
Kartu su miesto Tarybos kolegomis Zenonu Buivydu ir Vidmantu Japertu esu Šiaulių
regiono plėtros tarybos narys. Darbas joje praėjusiais metais tapo labai svarbus tuo poţiūriu, kad
per šią tarybą vyko Europos struktūrinių fondų lėšų, skirtų apskrities savivaldybėms, tarpinis
planavimas.
Man tenka skirti nemaţa laiko kontaktams su šalies ir tarptautinėmis sporto bei kitomis
institucijomis siekiant tinkamai pasirengti sparčiai artėjančiam 2011 metų Europos vyrų krepšinio
čempionatui bei 2012 metų penktosioms pasaulinėms “Sportas visiems” (TAFISA) ţaidynėms.
2010 metais man teko 5 kartus vadovauti miesto delegacijoms įvairiuose tarptautinio
bendradarbiavimo renginiuose.
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