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BENDRADARBIAVIMO SU LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBE
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.
2017 m. UAB ,,Termicom“ VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai pateikė projekto
,,Orlaivių techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugų teikimas“ (toliau – Projektas) paraišką (Nr.
03.3.1-LVPA-K-803-03-0024), kurioje buvo nurodyta, jog įmonė yra pasirašiusi nuomos sutartį dėl
orlaivių angaro, esančio Tarptautinio Šiaulių oro uosto teritorijoje. Šiaulių miesto savivaldybė
nustatė, kad patalpų subnuomos sutartis buvo sudaryta neteisėtai ir apie tai 2017 m. balandžio 5 d.
raštu Nr. S-1030 informavo VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrą.
Šiaulių miesto savivaldybė vertindama susidariusią situaciją, kai paramos gavėjas UAB
,,Termicom“ neturi teisėtų galimybių įgyvendinti Projekto, ir siekį didinti regiono
konkurencingumą inicijavo aukciono paskelbimą dėl žemės nuomos SĮ ,,Šiaulių oro uostas“
patikėjimo teise valdomoje teritorijoje.
Pažymime, kad finansavimo sutartis su UAB ,,Termicom“ dėl Projekto įgyvendinimo ir
bendrafinansavimo Europos Sąjungos lėšomis buvo pasirašyta 2017 m. spalio 11 d.
2018 m. gegužės 7 d. Šiaulių miesto savivaldybė su UAB ,,Termicom“ pasirašė
investicijų sutartį Nr. SŽ-515 (toliau – Investicijų sutartis), kuria įsipareigojo įrengti reikiamą
viešąją infrastruktūrą, kuri sudarytų prielaidas privataus sektoriaus Projekto bendrafinansuojamo
Europos Sąjungos lėšomis įgyvendinimo.
Šiaulių miesto savivaldybė jau parengė techninę dokumentaciją ir pradeda rangos darbų
viešųjų pirkimų procedūras. Planuojama įrengti viešoji infrastruktūra apima įvairius inžinerinius
tinklus (vandentiekis, buitinės nuotekos, elektra, dujos, ryšių kanalizacija), privažiuojamuosius
kelius, peronus ir Bravo riedėjimo taką. Pagal parengtus sąmatinius skaičiavimus lėšų poreikis 9,8
mln. eurų. Darbus siekiama atlikti per 2020 metus.
Šiaulių miesto savivaldybė sutinka prisidėti prie bendrų tikslų ir bendrų projektų

įgyvendinimo, skirti 50 procentų reikiamų lėšų (5 mln. eurų) ir koordinuoti reikiamos
infrastruktūros įrengimo darbus, tačiau neturi galimybės vien tik savo biudžeto lėšomis finansuoti
darbų pilna apimtimi. Vadovaujantis teisės aktais Šiaulių miesto savivaldybės skolinimosi limitas
metams siekia vos 3,2 mln. eurų. Visas skolinimosi limitas jau suplanuotas ir bus naudojamas
Europos Sąjungos lėšomis įgyvendinamiems projektams bendrafinansuoti. Norint įvykdyti visus
įsipareigojimus, įskaitant ir viešosios infrastruktūros, reikalingos Projekto įgyvendinimui, įrengimą,
2020 m. Šiaulių miesto savivaldybės biudžete preliminariai trūksta 12 mln. eurų.
Atkreipiame dėmesį, kad tokios apimties išlaidų poreikio (9,8 mln. eurų) Šiaulių miesto
savivaldybė negalėjo prognozuoti ir planuoti savo strateginiuose dokumentuose, tačiau supranta,
kad be papildomos viešosios infrastruktūros Projektas, bendrafinasuojamas Europos Sąjungos
lėšomis, dėl kurio įgyvendinimo UAB ,,Termicom“ ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra
pasirašė sutartį, būtų neįgyvendinamas.
Kviečiame Lietuvos Respublikos Vyriausybę tęsti bendradarbiavimą įgyvendinant
regioninės politikos tikslus ir bendrai ieškant finansinių resursų.
Gerb. Kancleri, prašome Jūsų artimiausiu metu inicijuoti bendrą susitikimą su Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento, Lietuvos Respublikos
ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos plėtros departamento bei VšĮ ,,Investuok
Lietuvoje“ atstovais, kurio metu būtų pristatyta Šiaulių miesto savivaldybės finansinė situacija ir
aptariamas viešosios infrastruktūros, skirtos investicijų pritraukimui ir darbo vietų sukūrimui,
bendrafinansavimo galimybės iš Kelių priežiūros ir plėtros programos rezervo ir priemonės
Nr. 07.1.1- CPVA- V- 907 ,,Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir
plėtra“ lėšų.
Atkreipiame dėmesį, kad Šiaulių oro uosto teritorija ribojasi su Šiaulių laisvosios
ekonominės zonos teritorija. Sukurta nauja infrastruktūra prisidės ne tik prie investicijų pritraukimo
į oro uosto teritoriją, bet didins ir Šiaulių laisvosios ekonominės zonos teritorijos patrauklumą
investuotojams.
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