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Šiaulių miesto savivaldybė siekdama didinti ne tik Šiaulių miesto, bet ir viso Šiaulių regiono
konkurencingumą įgyvendina įvairius didelės apimties, skatinančius ekonominę plėtrą ir investicijų
pritraukimą, projektus.
Šiaulių miesto savivaldybė, siekdama prisidėti ne tik prie savo, bet ir prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės regioninės politikos tikslų bei bendrų projektų įgyvendinimo, prisiima
atsakomybę, inicijuodama reikiamos infrastruktūros įrengimo darbus bei skirdama didelės apimties
finansinius resursus.
Šiaulių regionas turi ypatingą strateginį objektą – Šiaulių oro uostą, su ilgiausiu kilimo ir
nusileidimo taku Baltijos šalyse, galinčiu priimti ir aptarnauti didžiausius pasaulyje orlaivius.
Investavus Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas ir pritraukus privačias investicijas būtų
išnaudotas didžiulis Šiaulių oro uosto potencialas.
Šio objekto svarbą Šiaulių regionas bei jo vadovai įvertino jau 2015 metais, kai buvo
priimtas Šiaulių regiono plėtros tarybos 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr.
51/5S-52 „Dėl savivaldybės įmonės Šiaulių oro uosto“ ir 2015 m. lapkričio 27 d.
pasirašyta deklaracija ,,Dėl Tarptautinio Šiaulių oro uosto vystymo“ (toliau –
Deklaracija). 2015 m. rugsėjo 30 d. Šiaulių regiono plėtros tarybos sprendimu
Nr. 51/5S-52 „Dėl savivaldybės įmonės Šiaulių oro uosto“ buvo pritarta
tarptautinio Šiaulių oro uosto vystymo svarbai, o pasirašant Deklaraciją sutarta,
kad bus vienijamos pastangos, skatinant investicijų, inovacijų ir verslumo
aplinką, padėsiančią išnaudoti tarptautinio Šiaulių oro uosto pajėgumus ir
potencialą.
Šiaulių miesto savivaldybė vykdydama Šiaulių regiono plėtros tarybos
sprendimus ir siekdama didinti Šiaulių regiono konkurencingumą ieškojo, tiek
finansavimo galimybių, tiek investuotojų, kuriems būtų aktualus turimas
regiono potencialas.
2018 m. gegužės 7 d. Šiaulių miesto savivaldybė su UAB ,,Termicom“ (pakeistas
pavadinimas į ,,Aviatic MRO“) pasirašė investicijų sutartį Nr. SŽ-515 (toliau – Investicijų sutartis),
kuria įsipareigojo įrengti reikiamą viešąją infrastruktūrą ir kuri sudarytų prielaidas privataus

sektoriaus projekto bendrafinansuojamo Europos Sąjungos lėšomis įgyvendinimo. Įgyvendinus
Investicijų sutartį į Šiaulių regioną bus pritrauktos privačios investicijos ir sukurtos naujos
kokybiškos darbo vietos.
Šiaulių regiono konkurencingumo didinimui ir tarptautinio Šiaulių oro uosto įveiklinimui,
sukuriant prieigose reikiamą infrastruktūrą, reikalingi finansiniai resursai, kurių vertė 9,5 mln. eurų.
Šiaulių miesto savivaldybė yra pasiruošusi finansuoti viešosios infrastruktūros sukūrimą
didžiąja dalimi, tačiau turimos finansinės galimybės nėra pakankamos ir prašo Lietuvos
Respublikos Vyriausybės bendradarbiauti įgyvendinant regioninės politikos tikslus.
Šiaulių miesto savivaldybė, siekdama pritraukti papildomus finansavimo šaltinius 2019 m.
gruodžio 12 d. raštu Nr. S-4031, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
2019 m. lapkričio 8 d. raštu Nr. 1D-5585 „Dėl kvietimo teikti veiksmų, siūlomų įtraukti į
integruotas teritorijų vystymo programas pagal priemonę „Miesto inžinerinės infrastruktūros,
svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“, aprašymus“, pateikė veiksmo „Palankių sąlygų sudarymas
ir plėtra Šiaulių mieste, kuriant papildomą ekonominės veiklos centrą“ aprašymą prašydama
veiksmą įtraukti į Šiaulių miesto integruotą teritorijų vystymo programą, siekiant veiksmo
įgyvendinimui gauti priemonės „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir
plėtra“ finansavimą.
2020 m. vasario 20 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-149
,,Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1V-554
„Dėl Šiaulių miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo“ veiksmas
Nr. 1.1.6v ,,Palankių sąlygų sudarymas ir plėtra Šiaulių mieste, kuriant papildomą ekonominės
veiklos centrą (kelių, pritaikytų sunkiasvoriams automobiliams, vandentiekio, nuotekų, elektros
tiekimo, apšvietimo tinklų įrengimas bei ryšių kabelio, kanalizacijos įrengimas sklypuose
Aviacijos g. 5 ir Aviacijos g. 17)“ buvo įtrauktas į Šiaulių miesto integruotą teritorijų vystymo
programą, numatant skirti 2,5 mln. eurų iš Europos Sąjungos investicijų fondų ir 0,22 mln. eurų iš
Valstybės biudžeto lėšų. Šiaulių miesto savivaldybės prisidėjimas 6,6 mln. eurų.
2020 m. vasario 28 d. Šiaulių miesto savivaldybė raštu Nr. S-743 Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijai pateikė projekto ,,Palankių sąlygų sudarymas ir plėtra Šiaulių mieste,
kuriant papildomą ekonominės veiklos centrą“ (toliau – Projektas) projektinį pasiūlymą su
privalomais priedais. Norime pažymėti, kad projektinių pasiūlymų pateikimo terminas buvo
nustatytas pažeidžiant Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu
Nr. 1V-498 patvirtinto aprašo 8.3. punktą, kuriame numatyta, kad ,,projektinio pasiūlymo galutinis
pateikimo terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 30 dienų nuo dienos, kada pareiškėjas gauna
kvietimą teikti projektinį pasiūlymą“, nes projektinių pasiūlymų pateikimo terminas buvo tik 8
kalendorinės dienos įskaitant kvietimo gavimo dieną.
Šiaulių miesto savivaldybės administracija elektroniniu paštu gavusi pastabas dėl Projekto
projektinio pasiūlymo ir jo priedų, 2020 m. kovo 24 d. raštu Nr. S-1020 pateikė patikslintą Projekto
projektinį pasiūlymą su priedais. 2020 m. balandžio 23 d. raštu Nr. 1D-2071 Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerija informavo, kad Projektui finansavimas neskiriamas.
Manome, kad šio visam Šiaulių regionui svarbaus projekto, kuris yra įtrauktas į Šiaulių
regiono plėtros planą, vertinimo procedūros galimai buvo diskriminuojančios, dalis pateiktų pastabų
neobjektyvios, neturinčios esminės įtakos Projektui bei siekiamiems rezultatams ir pateiktos
nesavalaikiai.
Įvertinus susidariusią situaciją Šiaulių regiono plėtros taryba 2020 m. balandžio 30 d. priėmė
sprendimą 51/5S-24 ,,Dėl finansavimo skyrimo projektui „Palankių sąlygų sudarymas ir plėtra
Šiaulių mieste, kuriant papildomą ekonominės veiklos centrą“, kuriuo nuspręsta teikti Lietuvos

Respublikos vidaus reikalų ministerijai siūlymą skirti finansavimą projektui „Palankių sąlygų
sudarymas ir plėtra Šiaulių mieste, kuriant papildomą ekonominės veiklos centrą“.
Gerb. Kancleri, prašome Jūsų įvertinti susidariusią situaciją, tarpininkauti diskusijoje su
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija vertinant Projekto projektinį pasiūlymą, o negavus
finansavimo iš priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios
verslui, atnaujinimas ir plėtra“ lėšų, skirti reikiamus išteklius iš kitų šaltinių.
Tikimės Lietuvos Respublikos Vyriausybės palaikymo ir bendradarbiavimo šiuo svarbiu ne
tik Šiaulių regionui, bet ir visai Lietuvai klausimu, skiriant 50 proc. reikiamų lėšų, t. y. 4,72 mln.
eurų, ir taip sudarant sąlygas investicijų pritraukimui bei kokybiškų darbo vietų sukūrimui.
Informuojame, kad visi parengiamieji darbai atlikti ir 2020 m. vasario 19 d. pasirašyta
rangos sutartis Nr. SŽ-139 su UAB ,,Panevėžio keliai“, kurios objektas ,,Kelio nuo Aviacijos gatvės
iki sklypo Aviacijos g. 5, Šiauliai, sklypo vidaus kelių statybos, riedėjimo tako „B“ rekonstravimo,
perono „B“ ir inžinerinių tinklų statybos rangos darbai”. Rangos sutarties vertė (su PVM)
9 440 196,15 Eur (devyni milijonai keturi šimtai keturiasdešimt tūkstančių vienas šimtas
devyniasdešimt šeši eurai, 15 ct.).
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