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I.

BENDROJI DALIS

2016 spalio 23 d. į LR Seimą išrinkti mero pavaduotojas Stasys Tumėnas ir Tarybos narys
Arūnas Gumuliauskas. Taryboje jų vietą užėmė Aurimas Žvinys ir Pranas Nainys.
2016 metais Šiaulių miesto savivaldybės taryboje buvo 6 frakcijos ir du nepriklausomi Tarybos
nariai:
o Frakcija „Dirbame miestui“ – 8 nariai (frakcijos vadovė Simona Potelienė);
o Frakcija „Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai“ - 4 nariai (frakcijos
vadovas Tomas Petreikis);
o Frakcija „Liberalų sąjūdis“ – 3 nariai (frakcijos vadovas Aurimas Lankas);
o Frakcija „Už Šiaulius“ – 5 nariai (frakcijos vadovas Denis Michalenko);
o Frakcija „Darbo partija ir „Tvarka ir teisingumas “– 4 nariai (frakcijos vadovas Alfredas
Lankauskas);
o Frakcija „Socialdemokratų partija“ – 5 nariai (frakcijos vadovas Justinas Sartauskas);
o 2 Tarybos nariai nepriklausė jokiai frakcijai – Domas Griškevičius ir Gintaras
Karalevičius.
2016 metais Miesto valdančiąją koaliciją sudarė 17 Tarybos narių: t.y. „Dirbame miestui“,
„Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionys demokratų“ ir „Liberalų sąjūdžio“ frakcijų atstovai bei
nepriklausantys jokiai frakcijai – Domas Griškevičius ir Gintaras Karalevičius.
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II.

TARYBOS POSĖDŽIAI, KOMITETŲ IR KOMISIJŲ VEIKLA
1. TARYBOS POSĖDŽIAI

2016 metais įvyko 13 Tarybos posėdžių. Per 2016 metus Tarybai svarstyti buvo pateikti 486
sprendimų projektai, iš jų: priimti 448, nepriimti – 38.
Daugiausiai sprendimų projektų pateikė šie skyriai: Ekonomikos – 122, Turto valdymo – 64,
Architektūros ir urbanistikos – 32, Finansų – 24, Švietimo – 79, Personalo – 14, likusius kiti skyriai
ir Tarybos nariai.
Visi Tarybos sprendimų projektai ir priimti sprendimai, kaip to reikalauja Tarybos veiklos
reglamento nuostatos, buvo skelbiami Šiaulių miesto savivaldybės interneto tinklalapyje
(www.siauliai.lt). Tarybos posėdžių vaizdo ir garso transliacijas galima stebėti youtube.com
tinklapyje.
2016 metais Taryba priėmė daug miesto gyventojams reikšmingų sprendimų, minėti
sprendimai atsispindi Tarybos komitetų ir Savivaldybės atskirų sektorių atskiruose skirsniuose.
Kokybiška Tarybos veikla priklauso ir nuo jos komitetų darbo, kurių Savivaldybėje yra 5:
Miesto ūkio ir plėtros komitetas, pirmininkas – Tomas Petreikis;
Finansų ir ekonomikos komitetas, pirmininkas – Jonas Bartkus;
Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas, pirmininkas – Gintaras Karalevičius;
Švietimo, kultūros ir sporto komitetas, pirmininkas – Artūras Kulikauskas;
Kontrolės komitetas, pirmininkas – Andrius Šedžius.

2.

KOMITETŲ DARBAS

Tarybą sudaro 31 Tarybos narys. Iš Tarybos narių sudaromi Tarybos komitetai, kurių
pagrindinės funkcijos yra preliminarus klausimų nagrinėjimas ir teikimas Tarybai, merui svarstyti ir
kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir kaip vykdomi Tarybos sprendimai, mero potvarkiai.
Iš Tarybos narių yra sudaryti 5 Tarybos komitetai: Finansų ir ekonomikos, Švietimo, kultūros
ir sporto, Miesto ūkio ir plėtros, Sveikatos ir socialinių reikalų bei Kontrolės.
2.1. Finansų ir ekonomikos komiteto veikla
Komiteto pirmininkas – Jonas Barkus
Komiteto pirmininko pavaduotojas – Arūnas Rimkus
Komitetas kuruoja šias Savivaldybės veiklos sritis: finansų, ekonomikos ir turto valdymo.
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Taip pat, koordinuoja Savivaldybės biudžeto projekto rengimą.
2016-aisiais metais įvyko 24 komitetų posėdžiai.
Komiteto posėdžių metu buvo svarstomi 347 Tarybos sprendimų projektai (2015 metais
apsvarstė 325), pritarė arba išreiškė nuomonę balsuojant Tarybos posėdyje 339 sprendimo
projektams, nepritarė – 8.
Komitetas pateikė rekomendacijas Administracijos direktoriui ir Administracijos padaliniams.
1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-121 ,,Dėl
Vietinės rinkliavos už gyvūnų (šunų, kačių) laikymą Šiaulių miesto daugiabučiuose namuose
nuostatų patvirtinimo.
2. Dėl labdaros ir paramos fondo „Tavo parama“ prašymo.
3. Dėl 2017 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Vienas iš pagrindinių Komiteto posėdžių klausimų buvo dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2016
metų biudžeto patvirtinimo. Biudžetą tikslinant ir koreguojant, klausimai dėl 2016-ųjų metų biudžeto
buvo svarstomi ir kituose Komiteto posėdžiuose. Svarstytas Šiaulių miesto savivaldybės 2015 – 2017
metų strateginio veikos 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
svarbius klausimus:
1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo.
2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
3. Dėl strateginio planavimo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo
patvirtinimo.
4. Dėl 2015–2024 metų Šiaulių miesto strateginio plėtros plano patvirtinimo.
5. Dėl Mokinio krepšelio lėšų formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti
paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
6. Dėl Šiaulių miesto bazinės žemės sklypo vertės pataisos koeficiento sklypo padėčiai įvertinti
kompleksiniu urbanistiniu ekologiniu požiūriu (KEU) apskaičiavimo ir miesto teritorijos
zonavimo kompleksiniu, urbanistiniu požiūriu schemos patvirtinimo.
7. Dėl pritarimo Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos projektui.
8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo.
9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vietinių kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros
ir plėtros 2016 metų programos, finansuojamos iš kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų,
objektų sąrašo patvirtinimo.
10. Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo)
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maksimalių tarifų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
11. Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę apskaičiavimo, mokėjimo ir apskaitos taisyklių
patvirtinimo.
12. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Prisikėlimo aikštės ir jos prieigų rekonstrukcija“.
13. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių turgus“ ir uždarosios akcinės bendrovės
Pabalių turgaus reorganizavimui.
14. Dėl pritarimo rengti investicijų projektą „Viaduko virš geležinkelio Šiaulių miesto Zoknių
gyvenamajame rajone statyba“.
15. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-121 ,,Dėl
vietinės rinkliavos už gyvūnų (šunų, kačių) laikymą Šiaulių miesto daugiabučiuose namuose
nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
Komitetas apsvarstė 5 klausimus pagal pateiktus Administracijos ir įstaigų prašymus:
1. Dėl keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo.
2. Dėl Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programos lėšų
įsisavinimo.
3. Dėl Administracijos reformos eigos.
4. Dėl Šiaulių miesto progimnazijų direktorių 2015 metų veiklos ataskaitų vertinimo.
5. Dėl labdaros ir paramos fondo „Tavo parama“ prašymo.

2.2. Miesto ūkio ir plėtros komiteto veikla
Komiteto pirmininkas – Tomas Petreikis
Komiteto pirmininko pavaduotojas – Gintautas Lukošaitis
Komitetą iki 2016 m. gruodžio 1 d. sudarė 8 (aštuoni) nariai – Arūnas Gumuliauskas, Rima
Juškienė, Gintautas Lukošaitis (pirmininko pavaduotojas), Daiva Matonienė, Tomas Petreikis
(pirmininkas), Andrius Šedžius, Pranciškus Trijonis, Lukas Žakaris.
2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-414 pasikeitė komiteto sudėtis. Komitetą sudarė 8
(aštuoni) nariai – Domas Griškevičius, Rima Juškienė, Gintautas Lukošaitis (pirmininko
pavaduotojas), Daiva Matonienė, Tomas Petreikis (pirmininkas), Andrius Šedžius, Pranciškus
Trijonis, Lukas Žakaris.
Per 2016 metus įvyko 24 komiteto posėdžiai, apsvarstyti 341 klausimai. Komitetas išnagrinėjo
313 Tarybos sprendimų projektus iš jų aštuoniems nepritarta, 28 klausimus aktualius miestui bei
gyventojams. Pateikė 1 rekomendaciją, 16 siūlymus, iš jų: 7 siūlymus Tarybai dėl Tarybos sprendimo
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projektų įtraukimo arba išbraukimo iš Tarybos posėdžio darbotvarkės bei 9 siūlymus ir 7 prašymus
Savivaldybės administracijai bei jos skyriams.
Komitetas sausio mėnesį svarstydamas Tarybos sprendimo projektą „Dėl Šiaulių miesto
savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ išklausė Evaldą Danilovą,
kuris pasisakė dėl Naujojo Medelyno kvartalo ir teritorijų prie Garažų g. ir Jakštaičių g. Šiaulių mieste
paviršinių nuotekų nuvedimo ir būtinos infrastruktūros įrengimo. Buvo nuspręsta siūlyti
administracijai, ruošiant Lietuvos žemės savininkų sąjungos Šiaulių skyriui atsakymą į prašymą
2016-01-18 Nr. G-281 dėl Naujojo Medelyno kvartalo ir teritorijų prie Garažų g. ir Jakštaičių g.
Šiaulių mieste paviršinių nuotekų nuvedimo ir būtinos infrastruktūros įrengimo, remtis specialistų
pagalba, įvertinti biudžeto galimybes.
Vasario mėnesį komitetas svarstė informaciją apie pirkimo objektą – Šiaulių miesto gatvių
būklės įvertinimas, prioriteto remontui, rekonstrukcijai sąrašo sudarymas ir darbų atlikimo
technologijų parinkimo paslauga. Būtų atlikti gatvių ar kitų transporto eismui pritaikytų elementų
būklės tyrimai, pateiktas perspektyvinis miesto gatvių remonto ar rekonstrukcijos prioritetų sąrašas.
Apsvarsčius informaciją dėl Stumbro gatvės statybos darbų pirkimo, nuspręsta siūlyti Miesto
infrastruktūros skyriui: preliminariai paskaičiuoti, kiek kainuotų Stumbro gatvės įrengimas ir pateikti
Administracijos direktoriui pasiūlymą dėl 2016 metų biudžeto perskirstymo. Komiteto nariai buvo
supažindinti su organizuotu Prisikėlimo aikštės idėjos konkursu. Pristatyti Prisikėlimo aikštės
architektūrinio konkurso darbai ir jų vertinimai. Taip pat komitetas išsamiai išnagrinėjo Rėkyvos
progimnazijos pastato renovacijos galimybes. Nuspręsta prašyti Administracijos direktoriaus rudenį
pateikti Miesto ūkio ir plėtros komitetui bendrą kompleksinį visos Rėkyvos teritorijos vystymo planą,
atkreipiant dėmesį į Rėkyvos progimnaziją. Išnagrinėjus klausimą dėl nesaugios perėjos prie Šiaulių
lopšelio-darželio „Ežerėlis“ buvo nuspręsta prašyti Miesto infrastruktūros skyriaus paskaičiuoti lėšų
poreikį dėl saugaus eismo užtikrinimo ir iškilios greičio mažinimo priemonės įrengimo prie Šiaulių
lopšelio-darželio „Ežerėlis“. Komiteto nariai, apsvarstę klausimą dėl teritorijų nusausinimo sistemų
įrengimo Naujojo Medelyno kvartalo teritorijoje, bendru sutarimu pritarė, kad būtų pradėtas vykdyti
teritorijų nusausinimo sistemų įrengimo Naujojo Medelyno kvartalo teritorijoje pirkimas.
Komiteto nariai kovo mėnesį apsvarstė ir neprieštaravo sklypo formavimui ir suteikimui
Šiaulių Liuteronų Evangelikų parapijai prie Tilžės ir Vinkšnos gatvių. Nagrinėjo vaikų žaidimo
aikštelių ar atskirų vaikų žaidimo aikštelės įrenginių prie daugiabučių gyvenamųjų namų įrengimo,
dalyvaujant juridiniams asmenims tvarkos aprašą. Apsvarstę susidariusią situaciją dėl vaikų lopšeliodarželio „Dainelė“ teritorijoje reikalingos lietaus nuotekų surinkimo sistemos nusprendė, siūlyti
Administracijai ieškoti galimybių perskirstyti biudžetą bei skirti apie 3100 Eur lopšelio-darželio
„Dainelė“ teritorijoje įrengti lietaus nuotekų surinkimo sistemą, sumontuojant penkis lietaus nuotekų
surinkimo šulinius.
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Miesto ūkio ir plėtros komitetas balandžio mėnesį organizavo išvažiuojamąjį komiteto posėdį
į AB „Šiaulių energija“, kur įmonės vadovai išsamiai supažindino komiteto narius su įmonės istorija,
šilumos gamybos kaita ir pagrindine veikla – šilumos energijos gamyba, centralizuotai tiekiant ją
apšildymui ir karšto vandens ruošimui bei elektros energijos gamybai. Komiteto pirmininkas teigė,
kad Savivaldybės bendrovė „Šiaulių energija“ – viena sėkmingiausiai dirbančių miesto įmonių, kur
įgyvendinami reikšmingi projektai, o šilumos kaina – mažiausia tarp didžiųjų miestų. Komiteto nariai
aptarė įmonės strategiją, susipažino su AB „Šiaulių energija“ duomenimis apie šilumos gamybos
perdavimo ir pardavimo sąnaudas už 2015 metus, jėgainių pagrindinėmis techninėmis
charakteristikomis, šilumos gamybos kuro struktūra. „Šiaulių energijos“ atstovai pristatė sėkmingai
įgyvendintus 2001 – 2011 m. investicinius projektus, šilumos ūkio modernizacijos plane numatytas
priemones, kitas investicijas.
Gegužės mėnesį komiteto nariai nagrinėjo Tilžės g. 46, Šiauliuose, namo gyventojų pašymą.
Apsvarstę klausimą dėl šaligatvių remonto, nusprendė siūlyti Miesto infrastruktūros skyriui
paskaičiuoti, kiek kainuotų sutvarkyti šaligatvius Gegužių gatvės atkarpoje. Taip pat peržiūrėti
anksčiau parengtą projektą, susijusį su Dainų pėsčiųjų tako sutvarkymu. Išnagrinėję Medelyno
bendruomenės „Vijolė“ prašymą, nusprendė prašyti Miesto infrastruktūros skyriaus per mėnesį
išsiaiškinti, kiek kainuotų Bijotės g. lietaus nuotekų infrastruktūros įrengimas, gyventojams sutikus
pradėti procedūras dėl kelio remonto projekto rengimo su paviršinių nuotekų sutvarkymu. Taip pat
apsvarstė Švietimo įstaigų remonto ir finansavimo kriterijų parinkimą.
Komitetas rugsėjo mėnesį aptarė UAB „Busturas“ veiklą ir perspektyvas. Svarstė privalomo
mokesčio padidėjimą paviršinių nuotekų tvarkytojams už suteiktas paviršinių nuotekų tvarkymo
paslaugas.
Spalio mėnesį komiteto nariai, išanalizavę Bačiūnų gatvės saugaus eismo situaciją, nusprendė
prašyti Administracijos kitą komiteto posėdį pristatyti Bačiūnų gatvės trumpalaikių ir ilgalaikių
priemonių taikymo planą ir lėšų poreikį. Komiteto nariai rugsėjo ir spalio mėnesį komiteto
posėdžiuose kartu su UAB „Šiaulių vandenys“ atstovais bei TDL odos vadovais sprendė ir analizavo
susidariusias taršos problemas Šiaulių miesto centre. Komiteto nariai nusprendė rekomenduoti
Administracijos direktoriui kreiptis į Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentą dėl patikrinimo
atlikimo ir galimų pažeidimų nustatymo odos perdirbimo įmonėje TDL odos.
Miesto ūkio ir plėtros komitetas lapkričio mėnesį svarstė klausimą dėl gatvių valymo žiemos
metu bei rangovo sutartinius įsipareigojimus. Nuspręsta prašyti Administracijos specialistų
paskaičiuoti, kiek kainuotų įdiegti daviklius, fiksuojančius gatvės dangos būklę. Taip pat prašyti
pateikti palyginamąją informaciją ir skaičius apie kainas: kiek kainuoja gatvių valymas, kai tai atlieka
privatus tiekėjas ir kiek, kai tai atlieka Savivaldybės įmonė.
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Gruodžio mėnesį komitetas apsvarstęs tarybos sprendimo projektą „Dėl Šiaulių miesto
savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl Vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų“ pakeitimo“ nusprendė siūlyti pagal Vietinės
rinkliavos mokėtojo prašymą už gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektą, kuriame
deklaruotas asmuo, turintis 3 ir daugiau nepilnamečių vaikų (deklaruotų tame pačiame objekte),
pastovioji ir kintamoji dedamoji gali būti skaičiuojama ne daugiau kaip už 2 tokio asmens vaikus.
Toks prašymas galioja ne ilgiau kaip vienerius metus. Šios lengvatos kompensuojamos iš
savivaldybės biudžeto tik tuo atveju, jeigu joms kompensuoti nepakanka surinktų einamųjų metų
vietinės rinkliavos lėšų.
Komiteto nariai išsamiai nagrinėjo ir išsakė savo nuomonę dėl Tarybos sprendimo
projektų:


Dėl Šiaulių miesto bazinės žemės sklypo vertės pataisos koeficiento sklypo padėčiai įvertinti
kompleksiniu urbanistiniu ekologiniu požiūriu (KEU) apskaičiavimo ir miesto teritorijos
zonavimo kompleksiniu, urbanistiniu požiūriu schemos patvirtinimo.



Dėl Šiaulių miesto demonstracinio kvartalo – Dubijos, P. Višinskio, Vytauto gatvių ir
Draugystės prospekto, apimančio abiejų jo pusių daugiabučius gyvenamuosius namus, –
energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo.



Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Šiaulių
mieste“.



Dėl pritarimo pasirašyti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės
„Agroconsult LT“ investicijų sutartį.



Dėl Šiaulių laisvosios ekonominės zonos elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros
tinklų.



Dėl pritarimo Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos projektui.



Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės energijos)
panaudojimas Šiaulių Jovaro progimnazijoje“.



Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vietinių kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros
ir plėtros 2016 metų programos, finansuojamos iš kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų,
objektų sąrašo patvirtinimo.



Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo)
maksimalių tarifų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo.



Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-304 „Dėl
Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo
programos patvirtinimo“ pakeitimo.



Dėl pritarimo pasirašyti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Dirita“
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investicijų sutartį.


Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Aplinkos oro kokybės gerinimas Šiaulių mieste“.



Dėl pritarimo 2014-2020 metų Šiaulių miesto integruotosios teritorijos vystymo programos
projektui.



Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas
visuomeninės paskirties pastatuose“.



Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių mieste
kainų nustatymo.



Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Prisikėlimo aikštės ir jos prieigų rekonstrukcija“.



Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Pakruojo gatvės rekonstrukcija“.



Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Saulės laikrodžio aikštės kapitalinis remontas“.



Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo
infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“.



Dėl elektros galios skyrimo.
Komitetas dirbo daug, principingai ir atsakingai, dauguma komiteto narių 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
Komiteto pirmininkas – Gintaras Karalevičius
Komiteto pirmininko pavaduotoja – Irina Barabanova
2016 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimu Nr. T-414 komiteto sudėtis yra tokia:
Irina Barabanova, Gintaras Karalevičius, Regina Kvedarienė, Danguolė Martinkienė, Pranas Nainys,
Gedeminas Vyšniauskas.
Komitetas kuruoja šias Savivaldybės veiklos sritis: viešosios tvarkos, sveikatos priežiūros,
socialinės paramos.
Tiek 2015-aisiais, tiek 2016-aisiais metais įvyko 23 komiteto posėdžiai. Komitetas apsvarstė
263 Tarybos sprendimo projektus (2014 metais 217 projektus), iš jų: pritarė arba nusprendė
apsispręsti Tarybos posėdžių salėje 256 Tarybos sprendimo projektams, nepritarė – 7.
Komitetas pasvarstė ir pateikė 8 rekomendacijas Administracijos
Administracijos padaliniams.
1. Dėl kineziterapeuto skyrimo.
2. Dėl SĮ „Šiaulių oro uostas“ direktoriaus programos pristatymo.

direktoriui

ir
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3. Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo.
4. Dėl VšĮ „Respublikinės Šiaulių ligoninės“ projektų.
5. Dėl išblaivinimo įstaigos tikslingumo.
6. Dėl Žydų bendruomenės prašymo.
7. Dėl rengenodiagnostikos paslaugų teikimo.
8. Dėl plaukimo mokyklos „Delfinas“ vidaus audito ataskaitos.
2016 metais komitetas, spręsdamas miesto bendruomenės sveikatos priežiūros ir socialines
problemas, apsvarstė tokius svarbesnius klausimus:
1. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Integrali pagalba į namus Šiaulių mieste“.
2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo.
3. Dėl trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo maksimalaus dydžio.
4. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Aplinkos oro kokybės gerinimas Šiaulių mieste“.
5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų socialinės globos kainos patvirtinimo.
6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės globos namų ilgalaikės socialinės globos ir socialinės
priežiūros paslaugos kainos nustatymo.
7. Dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo funkcijos perėmimo iš Šiaulių rajono
savivaldybės.
8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų veiklos kiekybinių ir
kokybinių rodiklių vertinimo komisijos sudarymo.
9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų socialinės globos
skyriaus paslaugų kainų patvirtinimo.
10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos
kintamosios dalies nustatymo.
11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokamų kainų sąrašo
patvirtinimo.
12. Dėl Vienkartinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
13. Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo.
Komitetas išklausė ir pritarė visoms Sveikatos priežiūros įstaigų ataskaitoms.

2.4. Švietimo, kultūros ir sporto komiteto veikla
Komiteto pirmininkas – Artūras Kulikauskas
Komiteto pirmininko pavaduotoja – Goda Gargasaitė
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Komitetą iki 2016 m. gruodžio 1 d. sudarė 10 (dešimt) narių: Vladas Artūras Balsys,
Gediminas Beržinis Beržinskas, Goda Gargasaitė (pirmininko pavaduotoja), Angelė Kavaliauskienė,
Artūras Kulikauskas (pirmininkas), Aurimas Lankas, Juozas Pabrėža, Stasys Tumėnas, Jolanta
Žakarienė, Zina Žuklijienė.
2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-414 pasikeitė komiteto sudėtis. Komitetą sudarė 10
(dešimt) narių: Vladas Artūras Balsys, Gediminas Beržinis Beržinskas, Goda Gargasaitė (pirmininko
pavaduotoja), Angelė Kavaliauskienė, Artūras Kulikauskas (pirmininkas), Aurimas Lankas, Juozas
Pabrėža, Jolanta Žakarienė, Zina Žuklijienė, Aurimas Žvinys.
Per 2016 metus įvyko 27 komiteto posėdžiai, apsvarstyti 297 klausimai. Komitetas
išnagrinėjo 272 Tarybos sprendimų projektus; iš jų aštuoniems nepritarta bei 25 klausimus aktualius
švietimo, kultūros ir sporto srityje. Nepritarė 8 Tarybos sprendimo projektams. Pateikė 8 siūlymus ir
1 paklausimą Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, 1 siūlymą Tarybai dėl Tarybos sprendimo
projektų įtraukimo į Tarybos posėdžio darbotvarkę. Organizavo 2 išvažiuojamuosius posėdžius.
Švietimo, kultūros ir sporto komitetas sausio mėnesį organizavo išplėstinį posėdį, kuriame
buvo išklausytos Šiaulių miesto gimnazijų direktorių 2015 metų veiklos ataskaitos. Komiteto nariai
po diskusijos dėl švietimo įstaigų vadovų atsiskaitymo būdų ir formų nusprendė siūlyti
Administracijai organizuoti 2016 m. vasario 2 d. 15 val. suinteresuotų asmenų (Švietimo, kultūros ir
sporto komiteto narių, Administracijos atstovų, ugdymo įstaigų vadovų atstovų) bendrą diskusiją dėl
įstaigų vadovų metinių veiklos atsiskaitymo būdų ir formų. Taip pat komitetas apsvarstęs Edvardo
Kuviko, NVO tarybos nario pateiktą prašymą dėl 2016 metų nevyriausybinių organizacijų
finansavimo nusprendė siūlyti Administracijai numatyti 2016 metų Šiaulių miesto savivaldybės
biudžete 9600 eurų nevyriausybinių organizacijų projektams iš dalies finansuoti.
Kovo mėnesį komitetas apsvarstęs klausimą „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014
m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl ugdymo lėšų neformaliajam švietimui dydžių
nustatymo“ pakeitimo“ nusprendė siūlyti Švietimo skyriui išanalizuoti situaciją, o papildytą
sprendimo projektą teikti svarstyti į kitą Tarybos posėdį (balandžio mėnesio). Taip pat komitetas
nagrinėjo Šiaulių plaukimo mokyklos „Delfinas“ raštą dėl veteranams teikiamų paslaugų įkainio.
Komiteto nariai siūlė Kūno kultūros ir sporto skyriui bendradarbiauti su Šiaulių plaukimo mokyklos
,,Delfinas“ direktoriumi ir parengti tvarką, kurioje būtų apibrėžtos ne tik sąvokos, kas yra veteranas,
bet ir aptartos baseino naudojimosi sąlygos.
Komitetas balandžio mėnesį domėjosi viešosios įstaigos Šiaulių universiteto gimnazijos
perspektyvomis ir teisiniu statusu.
Komitetas

gegužės

mėnesį

organizavo

du

išvažiuojamuosius

posėdžius.

išvažiuojamasis komiteto posėdis vyko Šiaulių teniso mokykloje. Komiteto nariams buvo pristatyta
Teniso mokyklos veikla, Neformaliojo švietimo ir kitų mokamų paslaugų elektroninės apskaitos
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Šiaulių miesto savivaldybėje projektas, Šiaulių miesto sporto situacija ir perspektyva bei Lietuvos
olimpinės dienos programa Šiauliuose. Komiteto nariai domėjosi situacija dėl kultūros įstaigų
įsijungimo į bendrą neformaliojo švietimo įstaigų lankomumo sistemą. 2016 m. gegužės 23 d.
išvažiuojamasis komiteto posėdis vyko Šiaulių Lieporių gimnazijoje. Komiteto nariai svarstė
mokyklų vadovų asociacijos (LMVA) veiklos aspektus. Aptarė tokius klausimus: dėl švietimo
politikos savivaldybės lygmeniu įgyvendinimo bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, dėl
savivaldybės projektų ugdymo aplinkai modernizuoti, dėl projekto Šiauliuose įgyvendinimo
„Edukacinės erdvės, kuriančią asmenybę formuojanti aplinka“. Taip pat aptarė švietimo politikos
savivaldybės lygmeniu įgyvendinimą bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. Nuspręsta siūlyti
Merui sudaryti iš mokyklų vadovų asociacijos narių, Administracijos specialistų ir komiteto
deleguotų narių darbo grupę, kad iki lapkričio 1 d. išanalizuotų ir parengtų ugdymo įstaigų vadovų
ataskaitos formą ir skatinimo tvarką. Siūlyti pavesti darbo grupės koordinavimą mero pavaduotojui
Stasiui Tumėnui.
Rugsėjo mėnesį komitetas nagrinėjo Šiaulių apskrities futbolo federacijos kreipimąsi į
Tarybos narius, Merą ir Administracijos direktorių su futbolo bendruomene, mėgėjiškų futbolo klubų
ir veteranų prašymus rasti galimybę, nustatyti mažesnį nuomos įkainį futbolo aikštynams, kuriuos
eksploatuoja ir prižiūri Šiaulių futbolo akademija. Prašyme buvo akcentuota, kad šiuo metu futbolo
veteranams nėra vietos kur vykdyti varžybas, tenka važiuoti į kitus apskrities miestus. Komitetas
nusprendė siūlyti Administracijai papildyti ir parengti Tarybos sprendimo projektą dėl lengvatinių
tarifų suteikimo Šiaulių futbolo veteranams ir mėgėjams. Prašyti parengtą Tarybos sprendimo
projektą pristatyti komitetui bei teikti jį tvirtinti artimiausiam Tarybos posėdžiui.
Komitetas 2016 m. spalio 5 d. paruošė ir išsiuntė Šiaulių miesto savivaldybės administracijai
kreipimąsi „Dėl situacijos Šiaulių miesto sporto mokyklose“. Buvo prašyta informuoti:
1. Ar buvo ir kokių priemonių imtasi, kad BĮ „Šiaulių futbolo akademija“ nurodyti teisės
aktų pažeidimai ir kiti neatitikimai nesikartotų kitose įstaigose;
2. Ar (ir kaip) buvo kontroliuojama, kad įstaigos vadovai, gavę vidaus audito ataskaitą
ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų imtųsi priemonių dėl vidaus audito rekomendacijų
įgyvendinimo (kuravimo taisyklių 8.4 p.);
3. Ar ir kaip buvo analizuojama ir derinama sporto mokymo įstaigų veikla, etatai ir kiti
rodikliai, biudžeto ir specialiųjų programų sąmatos, analizuojamas šių lėšų panaudojimas, įvertinant
tikslingumą ir teisingumą (kuravimo taisyklių 18.1.7 p. , Kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėjo
pareigybės aprašymo 7.2.8 p.), kuruojama įstaigų sporto veikla (skyriaus nuostatų 7.11 p.). Jei vidaus
audito ataskaitoje nurodyta:
3.1. sporto mokykla „Dubysa“ į varžybas ir čempionatus neteisėtai siuntė ir Šiaulių
sporto gimnazijos auklėtinius (o gal auklėtiniai dubliuojami ir tarifikuojami abiejose mokyklose);
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3.2. BĮ „Šiaulių futbolo akademija“ ir sporto mokykla „Dubysa“

netinkamai

apskaitydavo surinktas lėšas, neužtikrino jų surinkimo kontrolės;
3.3. sporto mokykla „Dubysa“ neturėdama savininko sutikimo sudarė automobilio
veiklos sutartį ir tam naudojo lėšas;
3.4. sporto mokykla „Dubysa“ neefektyviai naudojo lėšas bokso salės nuomai (nors
Kūno kultūros ir sporto skyrius, vykdydamas nuostatų 7.17 p. nustato savivaldybės sporto įstaigų,
trenerių savaitinius darbo krūvius, tvirtina sporto mokymo grupių ir moksleivių skaičiaus struktūras,
įvertinant trenerių darbą ir mokomųjų grupių stabilumą).
4. Kūno kultūros ir sporto skyriaus nuostatų 7.13 p. nurodyta, kad skyrius atlieka kūno
kultūros ir sporto analizę bei analizuoja Kūno kultūros ir sporto bei Sporto klubų žaidimų komandų
plėtros programų, projektų veiklos ataskaitas; 7.12 p. – koordinuoja miesto kūno kultūros ir sporto
įstaigų, klubų asociacijų veiklą, tvirtina jų programas. Ar atliekant šias funkcijas buvo domėtasi
(žinoma), kokiose sporto bazėse šie klubai vykdo veiklą, treniruojasi? Ar Kūno kultūros ir sporto
skyriaus vedėjas nežinojo, kad naudojamasi savivaldybei priklausančių sporto mokyklų aikštelėmis
ar patalpomis? Ar (kada ir kur) šie klausimai buvo aptarti su sporto mokyklų vadovais?
Didžiąją veiklos dalį komitetas skyrė Tarybos sprendimų projektams švietimo, kultūros
ir sporto klausimams nagrinėti:


Dėl Mokinio krepšelio lėšų formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti
paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.



Dėl Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo
tvarkos aprašo patvirtinimo.



Dėl pritarimo Šiaulių miesto savivaldybės ir Lietuvos mokslų akademijos bendradarbiavimo
sutarčiai.



Dėl Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo
patvirtinimo.



Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Lopšelio-darželio „Kregždutė“ modernizavimas“.



Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl
atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės įstaigose teikiamą neformalųjį vaikų švietimą
dydžio nustatymo“ pakeitimo.



Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-13 „Dėl Šiaulių
miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo.



Dėl lėšų skyrimo viešajai įstaigai Šiaulių Jėzuitų mokyklai.



Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-272 „Dėl
mokamų paslaugų įkainių“ pakeitimo.
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Dėl Šiaulių lopšelių-darželių ir Šiaulių Petro Avižonio regos centro nuostatų patvirtinimo.



Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-59 „Dėl
priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio pagal
vykdomas ugdymo programas nustatymo bendrojo ugdymo mokyklose 2016–2017 mokslo
metais“ pakeitimo.



Dėl pritarimo Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių universiteto bendradarbiavimo kuriant
gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos
atviros prieigos centrą Šiaulių regione sutarčiai.



Dėl vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas,
vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo
patvirtinimo.



Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus atleidimo.



Dėl Šiaulių Zoknių progimnazijos direktoriaus atleidimo.



Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl 2016
metais Šiaulių miesto savivaldybei skirtų 6 procentų mokinio krepšelio lėšų mokymo
reikmėms tenkinti paskirstymo“ pakeitimo.



Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktoriaus skyrimo.



Dėl priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo
patvirtinimo.



Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020
metų bendrojo plano patvirtinimo.



Dėl Šiaulių lopšelių-darželių nuostatų patvirtinimo.



Dėl Šiaulių logopedinės ir „Ringuvos“ specialiosios mokyklų nuostatų patvirtinimo.



Dėl lėšų skyrimo viešajai įstaigai Šiaulių universiteto gimnazija.



Dėl Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.



Dėl Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017
metų veiksmų plano ir koordinatoriaus patvirtinimo.



Dėl Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi
programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos
aprašo patvirtinimo.
Komiteto nariai dalyvavo įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje. Komitetas dirbo sutelktai

ir kompetentingai, visi jo nariai aktyviai dalyvavo problemų svarstymuose, išreiškė savo nuomonę ir
teikė pasiūlymus.
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2.5. Kontrolės komiteto veikla
Komiteto pirmininkas – Andrius Šedžius
Komiteto pirmininko pavaduotojas – Gintautas Lukošaitis
2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-152 komitetą sudarė – Vladas Artūras Balsys,
Angelė Kavaliauskienė, Artūras Kulikauskas, Gintautas Lukošaitis (pirmininko pavaduotojas),
Andrius Šedžius (pirmininkas), Gedeminas Vyšniauskas.
Per 2016 metus įvyko 13 komiteto posėdžių, apsvarstyti 22 klausimai. Savivaldybės kontrolės
ir audito tarnybai bei Administracijai dėl informacijos, dokumentų pateikimo pateikė: 3 prašymus,
vieną siūlymą ir pavedimą, 4 rekomendacijas.
Kontrolės komitetas svarstė tokius klausimus:
Dėl Savivaldybės įmonės Šiaulių oro uostas finansinės būklės.
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės kontrolieriaus Arvydo Ušecko valstybės tarnybos pratęsimo.
Dėl AB „Šiaulių energija“ 2015 metų finansinės veiklos ataskaitos.
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo.
Dėl Aukštabalio multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo sutarties ir
jos vykdymo priežiūros.
Dėl Šiaulių futbolo akademijos 2015 metų veiklos ir finansinės ataskaitos.
Dėl UAB „Busturas“ 2015 metų veiklos ir finansinės ataskaitos.
Dėl Kontrolės komiteto veiklos programos.
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos ataskaitos.
Dėl Centralizuoto vidaus audito skyriaus atliekamo vidaus audito, susijusio su Šiaulių futbolo
akademijos veikla.
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinio
(teisėtumo) audito ataskaitos.
Dėl audito metu nustatytų klaidų, pažeidimų bei neatitikimų Socialinių paslaugų centre.
Dėl koncesijos sutarties.
Dėl atliktos Šiaulių sporto mokyklos „Dubysa“ veiklos ir vidaus kontrolės veikimo vertinimo
vidaus audito ataskaitos.
Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų III - ketvirčio veiklos ataskaitos
svarstymo.
Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projekto svarstymas ir
pasiūlymų dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo teikimas.
Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos planui vykdyti
reikalingų asignavimų įvertinimo ir išvados teikimas Savivaldybės tarybai.
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Dėl socialinio būsto skyrimo tvarkos.
Kontrolės komitetas sausio mėnesį svarstė klausimą „Dėl Savivaldybės įmonės Šiaulių
oro uostas finansinės būklės“. Komiteto nariai apžvelgė įmonės padėtį, prašė pateikti bendrą
informaciją su visais įsiskolinimais (bendras sąnaudas, bendras pajamas, visas skolas ir bendrą
galutinę situaciją),
analizavo ir diskutavo dėl pateiktų įmonės paskaičiavimų. Komitetas nusprendė siūlyti
Administracijos direktoriui inicijuoti, kad būtų atliktas Savivaldybės įmonės Šiaulių oro uostas 2015
metų nepriklausomas finansinis ir veiklos auditas. Taip pat apsvarstė klausimus, susijusius su Šiaulių
miesto savivaldybės kontrolieriaus Arvydo Ušecko valstybės tarnybos pratęsimu ir AB „Šiaulių
energija“ 2015 metų finansinėmis veiklos ataskaitomis.
Sausio 26 dieną komitetas apsvarstė ir nepritarė Tarybos sprendimo projektui „Dėl
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“.
Komiteto metu buvo aptarti klausimai susiję su Aukštabalio multifunkcinio komplekso
eksploatavimo koncesijos suteikimo sutartimi ir jos vykdymo priežiūra. Buvo pasiūlyta pirmiausia
sulaukti informacijos iš Administracijos direktoriaus dėl Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybos pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo, o susipažinus su informacija dėl
rekomendacijų įgyvendinimo, kreiptis į Administracijos direktorių su prašymu pateikti veiksmų planą
dėl turto paieškos, sutarties pakeitimo bei jos vykdymo bei trūkstamų lėšų išieškojimo.
Kontrolės komitetas vasario mėnesį nagrinėjo Šiaulių futbolo akademijos 2015 metų
veiklos ir finansines ataskaitas. Komiteto nariai, pasidomėję bendradarbiavimo sutarčių pasirašymo
sąlygomis, Šiaulių futbolo akademijos sporto infrastruktūros disponavimo ir administravimo tvarka,
nusprendė prašyti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pateikti išvadas dėl Šiaulių futbolo
akademijos 2015 metų veiklos ir finansines ataskaitos. Taip pat prašyti Šiaulių futbolo akademijos
vadovo ir Kūno kultūros ir sporto skyriaus pateikti:
a) bendradarbiavimo sutartį su VšĮ Šiaulių futbolo klubu;
b) informaciją, kas yra VšĮ Šiaulių futbolo klubo dalininkai;
c) detalią informaciją apie Šiaulių futbolo akademijos 2015 metais gautas pajamas;
d) detalią informaciją apie Šiaulių futbolo akademijos 2015 metais patirtas išlaidas: ugdymui, ūkinei
veiklai, investicijoms;
e) informaciją apie Šiaulių futbolo akademijos darbuotojų gaunamą darbo užmokestį.
Vasario 24 dieną komitetas svarstė UAB „Busturas“ 2015 metų veiklos ir finansines
ataskaitas. Komiteto nariai diskutavo dėl elektroninio bilieto galutinio įdiegimo ir jo administravimo
kainų. Nusprendė rekomenduoti Administracijos direktoriui kreiptis į UAB „Busturas“ administraciją

18
su prašymu pateikti pasiūlymus dėl galimybės įdiegti buhalterinę programą su įkainiais bei įdiegimo
terminais, taip pat apsvarstyti galimybę dėl vienos nuotolinės darbo vietos įkūrimo.
Komiteto pirmininkas prašė Administracijos direktoriaus pateikti informaciją apie Šiaulių
miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą dėl
Aukštabalio multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo sutarties ir jos vykdymo
priežiūros.
Administracijos direktorius informavo komiteto narius apie pateiktą Administracijos
atsakymą į gautą Kontrolės komiteto siūlymą dėl Savivaldybės įmonės Šiaulių oro uosto 2015 metų
nepriklausomo finansinio ir veiklos audito atlikimo.
Kovo mėnesį Komitetas kartu su teisininkais aptarė Kontrolės komiteto veiklą.
Komiteto metu buvo akcentuota, kad Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas yra
pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis Kontrolės komiteto veiklą, išvardintas baigtinis funkcijų
sąrašas. Svarstyta Šiaulių miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos
ataskaita. Komiteto nariai aptarę įgyvendinamą Elektros įrenginių prijungimo ir rekonstrukcijos
projektą, nusprendė prašyti Administracijos direktoriaus raštu kreiptis į AB „ESO“, kad jie pateiktų
informaciją, kokią sumą lėšų Savivaldybė turės sumokėti už Šiaulių LEZ teritorijoje statomą Zoknių
transformatorinę pastotę.
Kontrolės komitetas susipažinęs su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Centralizuoto vidaus audito skyriaus atlikta ir pristatyta Šiaulių futbolo akademijos veiklos ir vidaus
audito ataskaita, nusprendė rekomenduoti Savivaldybės administracijai kreiptis į Finansinių
nusikaltimų tyrimų tarnybą ar Šiaulių apygardos prokuratūrą dėl Šiaulių futbolo akademijos veiklos
ir vidaus audito ataskaitoje nustatytų pažeidimų.
Kontrolės komitetas rugsėjo mėnesį svarstė Šiaulių miesto savivaldybės 2015 metų
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinio (teisėtumo) audito ataskaitas. Taip pat audito metu
nustatytas klaidas, pažeidimus, neatitikimus Socialinių paslaugų centre bei atliktą Šiaulių sporto
mokyklos „Dubysa“ veiklos ir vidaus kontrolės veikimo vertinimo vidaus audito ataskaitą.
Lapkričio mėnesį komitetas apsvarstė ir pritarė Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016
metų III - ketvirčio veiklos ataskaitai ir pavedė Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti
analizę ir peržiūrėti biudžetinių lėšų panaudojimo pagrįstumą. T. y., ar viešajai įstaigai „Vilniaus
verslo konsultavimo centras“ lėšos buvo sumokėtos pagrįstai. Rekomendavo Savivaldybės kontrolės
ir audito tarnybai dėl Savivaldybės lėšų panaudojimo skaidrumo užtikrinimo pasitelkti
bendradarbiavimą su valstybinėmis institucijomis. Komitetas, svarstydamas Savivaldybės kontrolės
ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą, susipažino su pateikta Šiaulių miesto savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybos 2016 m atlikto strateginio tyrimo ataskaita. Komitetas pritarė, kad
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planuojant 2017 m. biudžeto pajamas, Administracijai reikėtų atkreipti dėmesį į galimą kitų veiksnių
įtaką:
1. Seimui priėmus Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengto Savivaldybių biudžetų
pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 3 straipsnio, trečiojo skirsnio ir 10, 12 straipsnių
pakeitimo įstatymo projektą (2016-10-17 Nr. XIIP-4791), įsigalios esminės naujovės – savivaldybių
pajamų išlyginimas bus atliekamas ne pagal faktinius, o pagal prognozuojamus duomenis,
savivaldybėms priklausančios gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) įplaukos (išskyrus
pajamas už verslo liudijimus) pateks į VMI surenkamąją sąskaitą, iš kurios lėšos savivaldybei bus
pervedamos pagal apskaičiuotą konkrečios savivaldybės dalį „bendrame katile“, pritaikius GPM
pajamų išlyginimo ir išlaidų struktūrų skirtumo išlyginimo mechanizmus. Šio pakeitimo padariniai:
•

visos savivaldybės vienodu procentu arba negaus prognozuotų pajamų iš GPM, arba

gaus viršplanines GPM pajamas;
•

gali nukentėti savivaldybių motyvacija skatinti ūkinę veiklą, siekiant metų eigoje gauti

daugiau viršplaninių pajamų.
2.

Seimui priėmus Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengto Lietuvos

Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo
projektą (2016-10-17 Nr. XIIIP-4794), ženkliai pasikeistų GPM įtakojantys rodikliai:
•

neapmokestinamasis pajamų dydis nuo 200 Eur padidės (55%) ir sieks 310 Eur;

•

papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis (taikomas už kiekvieną auginamą vaiką

nuolatiniams Lietuvos gyventojams (tėvams arba įtėviams), auginantiems vaikus (įvaikius) iki 18
metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas grupinio
mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi
forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais) nuo 120 Eur padidės 80 Eur
(arba 66.7%) ir sieks 200 Eur. Jau vien dėl pirmojo rodiklio augimo (2017 m. lyginant su 2016 m.)
darbuotojo, kurio darbo užmokestis lygus minimaliai mėnesinei algai, metinis GPM sumažės 180,18
Eur (306,18 - 126,0 Eur) (arba 58,8%). Kadangi didelės dalies Šiaulių miesto įmonių darbuotojų
atlyginimas prilygsta minimaliai mėnesinei algai, todėl tikėtina, kad sumažės ir į Šiaulių miesto
savivaldybės biudžetą pervedama GPM suma. Kyla rizika, kad biudžeto pajamų iš GPM surinkimo
plano nevykdymo atveju bus nepagrįstai padidinti lūkesčiai didesniam biudžeto programų
finansavimui per kitus biudžetinius laikotarpius.
Komitetas rekomendavo Savivaldybės administracijos direktoriui:
1. Rengiant 2017 m. savivaldybės biudžeto projektą, įvertinti Lietuvos Respublikos
Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 3 straipsnio, trečiojo
skirsnio ir 10, 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (2016-10-17 Nr. XIIP-4791) ir Lietuvos
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Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo
projekto (2016-10-17 Nr. XIIIP-4794) nuostatas.
2. Teikti Savivaldybės tarybos komitetams svarstyti pasiūlymą numatyti 2017 m. savivaldybės
biudžeto išlaidų projekte ne mažesnį kaip 2 proc. nepaskirstytą rezervą, jo sudarymo ir panaudojimo
principus, numatant Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006-03-30 sprendimu Nr. T-67 (2016-0331 sprendimo Nr. T-133 redakcija) patvirtintame Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto asignavimų
administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos apraše.
3. Esant sėkmingam 2017 m. pajamų iš GPM plano vykdymui, spręsti dėl rezervo paskirstymo
ne anksčiau kaip 2017 m. II pusmetį.
Komitetas dirbo principingai ir atsakingai, visi komiteto nariai aktyviai dalyvavo
svarstymuose, reiškė savo nuomonę ir teikė pasiūlymus.
3. KOMISIJŲ IR TARYBŲ VEIKLA
3.1. Etikos komisija
2016 metais įvyko 10 Etikos komisijos posėdžių, kurių metu buvo svarstyti
Savivaldybės tarybos narių posėdžių lankomumo klausimai, pareiškėjų raštiški pareiškimai dėl
savivaldybės politikų galimo elgesio pažeidimų, kiti komisijos veiklos darbiniai klausimai.
Buvo vykdytas 1 tyrimas pagal Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2016-08-04
raštą Nr. S-10929-(1.5) „Dėl pavedimo atlikti tyrimą dėl Artūro Visocko elgesio“, kuriuo pavesta
atlikti tyrimą ir jo metu nustatyti, ar Šiaulių miesto savivaldybės meras Artūras Visockas pažeidė
(nepažeidė) Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1 dalies
1 ir 6 punktų reikalavimus, įpareigojančius nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines
pareigas bei nesinaudoti ir neleisti naudotis jokiu valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne
tarnybinei veiklai, pagal „Šiaulių krašto publikacijose „Prizas – pietūs su meru“ ir „Kas pravalgo
šiauliečių pinigus“ nurodytą informaciją, jog kavinėje „Arkos“ pietaujantys su meru dažnai matomi
ne tik oficialūs asmenys, bet ir kiti (ne oficialūs) asmenys ir Artūro Visocko sutuoktinė, bei pagal
straipsniuose nurodytą informaciją, jog žurnalistams aiškinantis biudžeto lėšomis apmokamų pietų
svečius, atsirado neatitikimų, o oficialūs asmenys, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
apskaitos dokumentuose užfiksuoti kaip pietavę su meru, tai neigia.
2016 metais Etikos Komisija priėmė 1 sprendimą:
- 2016 m. rugsėjo 28 d. sprendimą Nr. VT-55 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero
Artūro Visocko“, kuriuo komisija nusprendė pripažinti, kad Šiaulių miesto savivaldybės meras
Artūras Visockas nepažeidė LR Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo
3 straipsnio 1 dalies 1 ir 6 punktų reikalavimų.

21
2016 metais Etikos komisijos priimtas sprendimas yra paskelbtas Šiaulių miesto
savivaldybės interneto svetainėje (http://edem.siauliai.lt/lit/iauliu-miesto-savivaldybes-tarybosetikos-komisija/479).
3.2. Antikorupcinė komisija
Laikotarpyje nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 įvyko trys Antikorupcijos komisijos
posėdžiai kuriuose buvo svarstomi klausimai dėl korupcijos prevencijos programos 2016-2018
metų ir priemonių plano 2016-2018 m. koregavimo bei kiti aktualus klausimai.
Kaip ir kiekvienais metais III-čiame ketvirtyje atliktas

korupcijos tikimybės

pasireiškimas. Analizuotas korupcijos tikimybės pasireiškimas Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos Sporto skyriuje vykdant kontroles funkcijas per laikotarpį nuo 2015 metų III
ketvirčio iki 2016 metų III ketvirčio imtinai. Korupcijos tikimybės analizė atlikta vadovaujantis
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų metodika.
2016 m. gegužės 20 dieną vyko Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Šiaulių miesto savivaldybėje
rengtas seminaras-diskusija „Antikorupcijos komisijos: veikla ir problemos“.
Pranešimus skaitė Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas
Vitalijus Gailius, STT Korupcijos prevencijos valdybos Antikorupcinio vertinimo skyriaus
viršininkas Audrius Bereišis, STT Korupcijos prevencijos valdybos Korupcijos rizikos skyriaus
viršininkas Vidmantas Mečkauskas, STT Šiaulių valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio
viršininkė Rita Šikšnienė. Seminare-diskusijoje savo patirtimi taip pat dalijosi visų Šiaulių regiono
savivaldybių antikorupcijos komisijų pirmininkai ir komisijos nariai.
2016 m. gruodžio 9 d. Vykdant švietėjišką veiklą korupcijos nepakantumui, kartu su
Šiaulių miesto moksleiviais

Šiaulių miesto savivaldybėje buvo suorganizuotas renginys

Antikorupcijos dienai paminėti, kuriame dalyvavo savivaldybės atstovai ir antikorupcijos komisijos
nariai. Šioje akcijoje kuri vyko Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžiu salėje dalyvavo
komandos iš Simono Daukanto, Didždvario, Juliaus Janonio, „Saulėtekio“, Stasio Šalkauskio ir
kitų gimnazijų. Į akciją susirinkusį jaunimą pasveikino miesto vicemeras Domas Griškevičius, apie
korupcijos paplitimo mastus ir šio reiškinio neigiamą reikšmę valstybei bei jos piliečiams kalbėjo
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys, Antikorupcijos komisijos narys Gediminas
Beržinis Beržinskas , o LR STT Šiaulių valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė Rita
Šikšnienė supažindino su korupcijos ištakomis, papasakojo apie jau istorijoje likusias bei šių laikų
priemones kovai su korupcija.
Per aukščiau nurodytą laikotarpį skundų dėl korupcinio pobūdžio veikų gauta nebuvo.
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3.3. Administracinė komisija prie Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
Administracinė komisija prie Šiaulių miesto savivaldybės tarybos (toliau –
Administracinė

komisija)

-

kolegialus

organas,

nagrinėjantis

Lietuvos

Respublikos

administracinių teisės pažeidimų kodekso jos kompetencijai priskirtas administracinių teisės
pažeidimų bylas. 2016 m. įvyko 17 Administracinės komisijos prie Šiaulių miesto savivaldybės
tarybos (toliau – Administracinė komisija) posėdžių. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e.paslaugų poskyrio vedėjas vykdė Administracinės
komisijos atsakingojo sekretoriaus funkciją ir buvo atsakingas už komisijos darbo organizavimą.
Administracinės komisijos posėdžio metu išsprendžiami prašymai, išklausomi byloje
dalyvaujantys

asmenys

ir

ištiriami

įrodymai. Administracinė

komisija,

nagrinėdama

administracinių teisės pažeidimų bylas, išsiaiškina: ar buvo padarytas administracinis teisės
pažeidimas, ar administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo dėl to kaltas, ar jis trauktinas
administracinėn atsakomybėn, ar yra atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių, ar
padaryta turtinė žala (nuostolis), taip pat išsiaiškina kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai
teisingai išspręsti. Išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą, Administracinė komisija
priima vieną iš tokių nutarimų: skirti administracinę nuobaudą, nutraukti bylą, motyvuotai
perduoti bylos nagrinėjimą kitam įgaliotam nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą
organui (pareigūnui).
2016 m. išnagrinėta 141 administracinių teisės pažeidimų

byla ir paskirtos 115

administracinių nuobaudų: 4 įspėjimai ir 111 piniginių baudų, kurių suma sudarė 4384 Eur. 6
administracinio teisės pažeidimo bylos nutrauktos nustačius aplinkybes, dėl kurių administracinio
teisės pažeidimo bylos teisena negalima. 18 administracinio teisės pažeidimo bylų
nutraukta, pasibaigus

teisena

administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimui numatytiems

terminams, 2 bylos motyvuotai grąžintos įgaliotam organui (pareigūnui) papildomam tyrimui.
Pagal Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsnių
nomenklatūrą buvo nagrinėtos tokios bylos:


pagal 110 str. Gyvūnų įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, gabenimo ir prekybos
jais taisyklių bei atskirų rūšių gyvūnų registravimo gyvenamosiose vietovėse taisyklių
pažeidimas - 14 bylų;



pagal 124-5 str. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis
vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo
tvarkos pažeidimas – 108 bylos;



pagal 142 str. Važiavimas be bilieto arba
nuolaida,

važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su

tačiau nepateikus reikiamų dokumentų,

patvirtinančių teisę į transporto
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lengvatas, arba tokių keleivių ar

neapmokėto bagažo vežimas keleivinėmis

kelių

transporto priemonėmis, arba atsisakymas sumokėti už važiavimą taksi - 1 byla;


pagal 161 str. Miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimas
– 6 bylos;



pagal 167 str. Prekybos viešosiose vietose taisyklių pažeidimas – 4 bylos;



pagal 188 str. Savavaldžiavimas - 8 bylos.
Administracinių teisės pažeidimų byloje dalyvaujantys asmenys turi teisę apskųsti

Administracinės komisijos nutarimus Šiaulių apylinkės teismui, kuris patikrina priimtų nutarimų
teisėtumą ir pagrįstumą. Per ataskaitinį laikotarpį Šiaulių apylinkės teisme buvo nagrinėti 5
skundai dėl Administracinės komisijos nutarimų: 3 nutarimai administracinio teisės pažeidimo
bylose palikti nepakeisti ir skundai nepatenkinti, 1 nutarimas pakeistas, paskiriant mažesnę nei
kodekso numatytą nuobaudą, 1 nutarimas panaikintas ir administracinio teisės pažeidimo byla
nutraukta.
3.4. Šiaulių miesto savivaldybės trišalė taryba
2016-01-25
1. SVARSTYTA. Pirmininkavimo Trišalėje taryboje teisių perdavimas.
Pranešėjas – Artūras Visockas, Trišalės tarybos pirmininkas.
NUTARTA. Vadovaujantis 2008 m. lapkričio 20 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T-367 patvirtintų Trišalės tarybos nuostatų 9 punktu, Trišalės tarybos
pirmininkavimo teisės 2016 m. perduodamos profesinėms sąjungoms.
2. SVARSTYTA. Šiaulių miesto Trišalės tarybos nuostatų pakeitimas.
Pranešėjas – Artūras Visockas, Trišalės tarybos pirmininkas.
NUTARTA. Bendru sutarimu Trišalės tarybos nuostatų pakeitimą svarstyti po mėnesio.
3. SVARSTYTA. Kiti klausimai. Trišalės tarybos nariai pasiūlė kitą Trišalės tarybos posėdį
organizuoti 2016 m. kovo 1 d. 16.30 val.
Šiam pasiūlymui pritarta.

2016-03-01
Profesinių sąjungų atstovai informavo, kad Trišalės tarybos pirmininke išrinkta Rasa Jasmontienė.
1.SVARSTYTA. Šiaulių miesto Trišalės tarybos nuostatų keitimas.
Klausimą pristatė Rasa Jasmontienė, Trišalės tarybos pirmininkė.
NUTARTA:
1. Bendru sutarimu pritarti patikslintiems nuostatams.
2. Teikti Savivaldybės tarybai tvirtinti patikslintus Šiaulių miesto Trišalės tarybos nuostatus.
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2. SVARSTYTA. Kiti klausimai. Rasa Jasmontienė informavo Trišalės tarybos narius apie situaciją
Šiaulių miesto mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykstant pedagogų streikui.
Informacija išklausyta.
2016 m. kovo 31 d. priimtas sprendimas Nr. T-151 “Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008
m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-367 “Dėl šiaulių miesto trišalės tarybos nuostatų” pakeitimo”.

2016-05-02
1. SVARSTYTA. Šiaulių miesto Trišalės tarybos nuostatų patvirtinimas.
Klausimą pristatė Kamilė Sakalauskaitė, savivaldybės mero padėjėja.
NUTARTA. Bendru sutarimu patvirtinti Šiaulių miesto Trišalės tarybos nuostatus
2. SVARSTYTA. Šiaulių miesto švietimo įstaigų tinklo situacija.
Klausimą pristatė Violeta Damskienė, Švietimo skyriaus vedėja ir Rimas Marcinkus, Švietimo
skyriaus Formaliojo ugdymo poskyrio vedėjas.
NUTARTA. Informacija išklausyta.
3. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
Rasa Jasmontienė pasiūlė padiskutuoti apie miesto rekreacinių zonų situaciją.
Diskusijos metu buvo teikiami pasiūlymai, klausimai, svarstomos ateities vizijos.
3. 5. Jaunimo reikalų tarybos veikla
2016 m. įvyko 6 Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (toliau – SJRT)
posėdžiai, vienas iš jų el. posėdis, dėl pritarimo daliniam Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos
„Apskritasis stalas“ (toliau – ŠJOA „Apskritasis stalas“) finansavimui. Posėdžių metu svarstyti 24
klausimai, parengti 8 raštai: 6 – Savivaldybės administracijai dėl įvairių, jaunimo iškeltų problemų
sprendimo, 1 – ŠJOA „Apskritasis stalas“ ir 1 – JRD. Kadangi nagrinėjami klausimai yra aktualūs
jaunimui, todėl Savivaldybės administracijai 2016 m. buvo rekomenduojama įrengti apšvietimą prie
Jaunimo centro (2016 m. apšvietimas įrengtas), keisti Jaunimo centro langus (2017 m. biudžete
numatyta 18 tūkst. eurų), įrengti saugias laužavietes miesto parkuose, riedučių parką pietinėje miesto
dalyje, rasti galimybę skirti papildomus 4,5 tūkst. eurų Jaunimo centro poilsio erdvės įkūrimui, rasti
galimybę įrengti apšvietimą prie mokyklų (sąrašą parengė Didždvario gimnazijos savanorės).
Palaikant Jaunųjų gamtininkų centro savanorių iniciatyvą įrengti mini zoologijos parką egzotiniams
gyvūnams, surengtas atitinkamų Savivaldybės administracijos skyrių specialistų ir Tarybos narių
susitikimas dėl sąmatos sudarymo ir planuojamų lėšų poreikio aptarimo
SJRT posėdžiai yra atviri, juose dalyvauja daug JO ir jaunimo atstovų, taip pat kviesti
asmenys, Savivaldybės administracijos atitinkamų skyrių specialistai, kitų įstaigų ir organizacijų
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atstovai. Jaunimas kreipiasi į SJRT tiek žodžiu tiek ir raštu. Rugsėjo ir gruodžio mėn. ŠJOA
„Apskritasis stalas“ pateikė pasiūlymus raštu dėl jaunimui aktualių problemų sprendimo.
Įgyvendinta jaunimo iniciatyvų rėmimo programa, kuriai skirta 5800 eurų. Programai
pateikta 16 projektų paraiškų, finansuota – 14. Lėšų poreikis buvo 13938,70 eurų.
Įgyvendinta Jaunimo verslumo skatinimo programa, kuriai Savivaldybės taryba skyrė
43400 eurų. Vykdoma ši veikla: verslumo mokymo ir verslo informacinės sklaidos renginių
organizavimas (seminarai ir mokymai jauniems žmonėms); moksleivių ekonomikos ir lyderystės
mokyklėlė; Verslo dienos renginiai, „Jaunimo verslo akademija“, Verslo plano turnyras, HUB’o ir
„Jaunimo verslo inkubatoriaus“ veikla.
Atliktas Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimas už 2012—
2014 m. Vyko 3 darbo grupės posėdžiai, surinkta ir susisteminta informacija pateikta Jaunimo
reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai. Bendras įvertinimas 4 balai (iš 5 galimų balų).
Pagal SADM ir JRD teisės aktus ir rekomendacijas atliktas Jaunimo problematikos
savivaldybėje tyrimas. Apklausta per 400 jaunimo atstovų, informacija pateikta JRD.
2016 m. kovo mėn. vykusio keturių šalių (JRD, LiJOT, ŠJOA „Apskritasis stalas“ ir
Šiaulių miesto savivaldybė) susitikimo metu pasirašytas keturšalis susitarimas dėl jaunimo politikos
įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybėje.
Rugsėjo 2–4 d. dalyvauta renginyje ,,Jaunimo vasaros akademija“ Akmenės rajone,
Balsių kaime (Šiaulių komandos vadovė – Goda Katkutė).
Jaunimo reikalų tarybos nariai ar jaunimo organizacijų atstovai deleguoti į
formuojamas savivaldybės darbo grupes ar komisijas (Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių
organizacijų taryba, Jaunimo metodinė taryba prie Šiaulių teritorinės darbo biržos, Šiaulių miesto
2015-2024 metų strateginio plėtros plano rengimo darbo grupės).
SJRT nariai dalyvavo jaunimo renginiuose, projektinėje veikloje, konsultuotos jaunimo
organizacijos ir jaunimo atstovai įvairiais klausimais tiek el. paštu, žodžiu ar telefonu, socialiniame
tinkle „Facebook“, savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt.

4.

MERO POTVARKIU SUDARYTOS DARBO GRUPĖS

Remiantis Vietos savivaldos įstatymu, meras savo kompetencijos klausimais gali sudaryti darbo grupes
iš savivaldybės tarybos narių šių sutikimu, savivaldybės administracijos direktoriaus deleguotų savivaldybės
administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kitų savivaldybės teritorijoje
veikiančių asmenų ir visuomenės atstovų. Darbo grupės sudaromos siekiant užtikrinti ir praplėsti įvairių
iniciatyvų, akcijų ar probleminių klausimų sprendimo galimybes. 2016 mero potvarkiais buvo sudarytos dvi
naujos darbo grupės, o įvykdžiusios joms iškeltas užduotis, darbą baigė – penkios darbo grupės.
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4.1. 2016 m. sudarytos darbo grupės
4.1.a. Darbo grupė dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą
nuostatų ir metodikos parengimo
Šiaulių miesto savivaldybė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-04-20 nutarimu Nr. 384
patvirtintų Rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių (toliau - Taisyklės) įgyvendinimui 2016-08-29 Mero potvarkiu
M-58 buvo sudariusi darbo grupę, kuri parengė ir 2016-12-09 protokolu Nr. VM-52 patvirtino Šiaulių
miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą
nuostatų ir Šiaulių miesto savivaldybės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų
ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos dokumentų projektus .
Darbo grupės parengti dokumentai atitinka Taisyklių reikalavimus, t. y. nustatyta dvinarė
rinkliava, susidedanti iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų ir numatyta, jog pastoviąją įmokos
dalį moka visi nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys. Tačiau nustatant
vietinės rinkliavos mokėjimo pareigą visiems nekilnojamojo turto objektų savininkams pagal objekto
paskirtį būtų iš esmės keičiama Šiaulių regiono, o tuo pačiu ir Šiaulių miesto vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą sistema, pagal kurią šiuo metu rinkliavą moka
gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektų savininkai pagal būste deklaruotų gyventojų
skaičių ir visi juridiniai asmenys pagal jų vykdomos veiklos pobūdį (pagal nustatytas galinčių
susidaryti tokio pobūdžio veikloje atliekų susikaupimo normas darbuotojui).
Darbo grupėje parengtų rinkliavos nuostatų projektas buvo pristatytas Šiaulių miesto verslo
asociacijų atstovams, kurie išreiškė abejonę dėl teisingumo apmokestinant ne juridinius asmenis,
kaip galioja šiuo metu, o nekilnojamojo turto savininkus.
Šiuo metu regione veikianti sistema turi tiesiogines sąsajas su galinčiu susidaryti atliekų
kiekiu ir įgyvendina principą „teršėjas moka“: atliekas kuria subjektai (atliekų turėtojai – fiziniai
asmenys ir juridiniai asmenys dėl darbuotojų veiklos).
Įvertindami rizikas dėl naujo vietinės rinkliavos reglamentavimo, Šiaulių regiono plėtros
tarybos 2016-11-30 posėdyje nuspręsta kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę bei Lietuvos
Respublikos Seimą, siūlant pakeisti Taisyklių nuostatas dėl teisės akto taikymo, prašant terminus
atidėti vieneriems metams. Kreipimasis visų Šiaulių apskrities savivaldybių merų yra pasirašytas ir
2016-12-06 raštu išsiųstas Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei Lietuvos Respublikos Seimui
(pridedama).
Lietuvos savivaldybių asociacija kartu su Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų
asociacija 2016-12-16 raštu Nr. (6)-SD-836 taip pat kreipėsi į LR Vyriausybę bei Aplinkos ministeriją

27
su prašymu pakeisti Atliekų tvarkymo įstatymą ir atidėti Taisyklių įgyvendinimo pradžią,
pakoreguojant teisinį reglamentavimą taip, kad dvinarės rinkliavos įgyvendinimas būtų realus ir
efektyvus.

4.1.b. Darbo grupė dėl Šiaulių miesto aukštųjų mokyklų rėmimo programos sukūrimo
Darbo grupė buvo sudaryta 2016 m. spalio 19 d. mero potvarkiu, siekiant sukurti Šiaulių
miesto aukštųjų mokyklų rėmimo programą, kurios pagrindu šioms įstaigoms būtų sudarytos
vienodos sąlygos gauti finansinę Šiaulių miesto savivaldybės paramą projektinei veiklai. Darbo
grupės veiklos rezultatas – parengtas ir sausio 10 d. miesto tarybos posėdyje patvirtintas Šiaulių
miesto savivaldybės ir Šiaulių miesto teritorijoje veikiančių aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo
programų finansavimo tvarkos aprašas. Remiantis juo, bus skatinamas Savivaldybės ir mieste
veikiančių aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas, įgyvendinat Šiaulių miesto strategiją, sprendžiant
aktualias Šiaulių miesto problemas ir skleidžiant Šiaulių miesto visuomenei mokslo ir technologijų
pasiekimus ir galimybes.
Konkurso būdu lėšos bus skiriamos Šiaulių miesto įvaizdžio (identiteto) stiprinimo,
gabių studentų skatinimo, aukštųjų technologijų ir kitos techninės ir technologinės pažangos kūrimo,
tyrimų organizavimo ir vykdymo, aukštųjų mokyklų mokslinio potencialo stiprinimo, mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės rezultatų komercializacijos programoms finansuoti.
4.2. 2016 m. darbą baigusios darbo grupės
1. Dėl Šiaulių miesto įvaizdžio darbo grupės sudarymo
2. Dėl darbo grupės metalinių garažų eksploatavimo problemoms spręsti sudarymo
3. Dėl darbo grupės Chaimo Frenkelio atminimui Šiauliuose įamžinti sudarymo
4. Dėl darbo grupės pasiūlymams VĮ Šiaulių regiono plėtros agentūra parengti sudarymo
5. Dėl darbo grupės daugiabučių namų modernizavimo problemoms spręsti sudarymo
Per 2016 metus meras pasirašė –


96 potvarkius bendrais klausimais (M);



potvarkius kadrų klausimais (MP) - 134;



potvarkius atostogų ir komandiruočių klausimais (MA) - 332.
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5. 2016 M. ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS

Vertinant

administracinės

naštos

mažinimo

priemonių

įgyvendinimą

Savivaldybės

administracijoje ir siekiant užtikrinti tinkamą Administracinės naštos mažinimo įstatymo (Įstatymo)
nuostatų laikymąsi, 2016-02-17 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-207 buvo
patvirtintas Administracinės naštos mažinimo 2016–2018 metais priemonių planas, jame numatytos
konkrečios administracinės naštos mažinimo priemonės, šių priemonių įvykdymo terminai ir
atsakingi vykdytojai.
Įvertinus Administracinės naštos mažinimo 2016–2018 metais priemonių įgyvendinimą,
nustatyta, kad 2016 metais buvo įgyvendinta 81,5 proc. šiame plane numatytų priemonių. Dalis
priemonių įgyvendinta iš dalies, nes po 7,4 proc. sudarė nuolat vykdomų priemonių įgyvendinimas ir
priemonių, kurių įgyvendinimas dėl pasikeitusio teisinio reglamentavimo, tapo nebeaktualus. Viena
2016 m. planuota įgyvendinti priemonė, kuri sudarė 3,7 proc. visų 2016 m. minėtame plane numatytų
įgyvendinti priemonių, buvo neįgyvendinta.
Detalesnė informacija apie Administracinės naštos mažinimo 2016–2018 metais priemonių plane
2016 metams numatytų priemonių įgyvendinimą pateikta lentelėje.
Informacija apie Administracinės naštos mažinimo 2016–2018 metais priemonių plane
2016 metais numatytų priemonių įgyvendinimą
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Įvykdymo
terminas

Atsakingi
vykdytojai

1.

Organizuoti administracinės naštos
nustatymą ir įvertinimą pagal Lietuvos
Respublikos Vyriausybės patvirtintas
metodikas.

Nuolat

Savivaldybės
tarybos ir mero
sekretoriatas,
Kanceliarija

2.

Pakeisti biudžeto lėšų naudojimo
sutarčių ataskaitų teikimo reikalavimus,
siekiant atsisakyti reikalavimo teikti
ataskaitas su originaliais parašais bei
nustatyti, kad ketvirtinės, metinės
ataskaitos gali būti teikiamos skenuotos
elektroniniu būdu.

2016 m.
II ketvirtis

Padaliniai,
atsakingi už
biudžeto lėšų
naudojimo
sutartis

Įgyvendinimo rezultatas
Nuolat vykdoma priemonė
Šiaulių miesto savivaldybės
tarybos ir mero sekretoriatas
Teisės aktų projektų,
numatančių naujų, naikinančių
ir (ar) keičiančių galiojančius
informacinius įpareigojimus
ūkio
subjektams, kurie
galėtų sukelti administracinę
naštą ūkio subjektams, 2016 m.
nebuvo pateikta, todėl pagal
LR Vyriausybės patvirtintą
metodiką, nebuvo ir vertinta.
Įgyvendinta
Projektų valdymo skyrius ir
Apskaitos skyrius
Biudžetinės įstaigos ataskaitas
pagal biudžeto lėšų naudojimo
sutartis teikia pasirašytas
elektroniniu parašu per e.
pristatymo sistemą. Šios
ataskaitos registruojamos
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3.

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2015 m.
sausio 5 d. įsakymą Nr. A-3 ,,Dėl
aplinkosaugos projektams įgyvendinti
reikalingų dokumentų formų
patvirtinimo“ ir nustatyti, kad paraiškas
projektams įgyvendinti pareiškėjai gali
teikti skenuotas elektroniniu paštu, o ne
pateikti pasirašytas originalias paraiškas
(2 egz.) kaip nustatyta galiojančiame
teisės akte.

2016 m.
I ketvirtis

Aplinkos
skyrius

Savivaldybės administracijos
dokumentų valdymo sistemoje
„Avilys“ (toliau – DVS
Avilys).
Civilinės saugos ir viešosios
tvarkos ir sanitarijos skyrius
„Aplinkos apsaugos“
programos vykdytojai
(tikslinių programų projektų
biudžeto lėšų panaudojimo
ataskaitas ir programų
įgyvendinimo ataskaitas) teikė
rašytines, skenuotas,
elektroniniu paštu ir
pasirašytas elektroniniu parašu.
Miesto ūkio ir aplinkos
skyrius
Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2015 m. gruodžio 11 d.
įsakymo Nr. A-1613
patvirtintos Savivaldybės
biudžeto lėšų naudojimo
sutarties 4.9.1. punkte
reglamentuota galimybė
Aplinkosauginio švietimo
projekto biudžeto lėšų
panaudojimo ataskaitas teikti
rašytines arba skenuotas,
siunčiant elektroniniu paštu.
Aplinkosauginio švietimo
projektų ataskaitas galima
teikti ir pasirašytas elektroniniu
parašu per elektroninį
pristatymą.
Kūno kultūros ir sporto
skyrius
Savivaldybės lėšas gaunančios
organizacijos informuotos apie
galimybę Biudžeto lėšų
panaudojimo ataskaitas
(ketvirtines, metines) teikti
skenuotas elektroniniu būdu.
Įgyvendinta
Miesto ūkio ir aplinkos
skyrius
1. Savivaldybės
administracijos direktoriaus
2015 m. gruodžio 11 d.
įsakymo Nr. A-1613 1 punktu
patvirtintos Savivaldybės
biudžeto lėšų naudojimo
sutarties 4.9. punkto 4.9.1.
papunktyje reglamentuota, kad
Aplinkosauginio švietimo
projekto įgyvendinimo
ataskaitą galima teikti rašytinę
arba skenuotą, siunčiant
elektroniniu paštu.
2. To paties įsakymo 2 punktu
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4.

5.

6.

Apskaitos registrus (balansinių sąskaitų
istorijas, trumpalaikio ir ilgalaikio turto
apyvartos žiniaraščius) formuoti,
saugoti bei teikti apskaitos dokumentų
informacijos naudotojams
skaitmeninėje laikmenoje.
Finansų kontrolės vykdymui
informaciją apie Administracijos
veiklos plane numatytoms programoms
skirtų asignavimų panaudojimą, skolas
tiekėjams ir kitą informaciją programų
vykdytojams teikti elektroniniu paštu,
atsisakant spausdintų ataskaitų
pateikimo.

Pakeisti NVO projektų finansavimo
programos ketvirtinės ataskaitos (Forma
Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d.
įsakymu Nr. 1K-465) apimtį nuo 9 lapų
iki 1 lapo.

2016 m.
I ketvirtis

Apskaitos
skyrius

2016 m.
II ketvirtis

Apskaitos
skyrius

2016 m.
I ketvirtis

Apskaitos
skyrius
Kultūros
skyrius
Kūno kultūros
ir sporto
skyrius,
Sveikatos
skyrius
Viešųjų ryšių
skyrius

Savivaldybės administracijos
direktoriaus 2015 m. sausio 5
d. įsakymas Nr. A-3 ,,Dėl
aplinkosaugos projektams
įgyvendinti reikalingų
dokumentų formų
patvirtinimo“ pripažintas
netekusiu galios.
3. Aplinkosauginio švietimo
projektų paraiškas bei visas
ataskaitas galima teikti
pasirašytas saugiu elektroniniu
parašu per elektroninį
pristatymą.
Įgyvendinta
Apskaitos registrai formuojami
skaitmeninėje laikmenoje.

Įgyvendinta
Biudžeto išlaidų sąmatos
vykdymo ataskaitos (forma Nr.
2) skelbiamos Šiaulių miesto
savivaldybės internetiniame
puslapyje „Intranetas“
(Biudžeto vykdymo
ataskaitos). Kas ketvirtį (pagal
poreikį ir dažniau) programų
vykdytojams elektroniniu paštu
teikiami atsiskaitymų
žiniaraščiai (skolos tiekėjams).
Įgyvendinta
Apskaitos skyrius
Programų vykdytojai teikia
sutrumpintas (spausdinamos
tik užpildytos eilutės) Biudžeto
išlaidų sąmatos vykdymo
ataskaitas (Forma Nr. 2).
Civilinės saugos ir viešosios
tvarkos ir sanitarijos skyrius
„Aplinkos apsaugos“
programos Biudžeto išlaidų
sąmatos vykdymo ataskaitos
(Forma Nr. 2) apimtis
sumažinta nuo 9 iki 1 lapo.
Kultūros skyrius
Teikiamų NVO projektų
finansavimo programos
ketvirtinės ataskaitos (Forma
Nr. 2) apimtis sutrumpinta nuo
9 iki 1 lapo.
Kūno kultūros ir sporto
skyrius
Teikiamos sutrumpintos NVO
projektų finansavimo
programos ketvirtinės
ataskaitos (Forma Nr. 2).
Sveikatos skyrius
Šiaulių miesto savivaldybės
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7.

Įgyvendinti Šiaulių miesto išorinės
vaizdinės reklamos įrengimo pagal
specialųjį planą programą ir skelbti
konkretizuotą informaciją apie esamas
reklamines vietas Savivaldybės
interneto svetainėje; organizuoti
konkursus vietoms, jeigu to prireiks
atsiradus keliems norintiems į vieną
vietą, arba išrašyti ilgalaikius leidimus
esant vienam norinčiam.

2016 m.
I ketvirtis

Architektūros
ir urbanistikos
skyrius,
Informatikos
skyrius,
Ekonomikos
skyrius,
Kanceliarija

8.

Pakeisti prašymų priėmimo ir
paskirstymo Savivaldybės
priimamajame tvarką, kad tiksliniai ir
pagal tipinę formą pateikiami prašymai
dėl specialiųjų architektūrinių
reikalavimų išdavimo būtų tiesiogiai
nukreipiami Statinių architektūros ir
paveldosaugos poskyrio vedėjui.

2016 m.
I ketvirtis

Architektūros
ir urbanistikos
skyrius

administracijos direktoriaus
2016 m. kovo 10 d. įsakymu
Nr. A-317 ,,Dėl Bendruomenės
sveikatinimo programos lėšų
naudojimo sutarties formos
patvirtinimo“ patvirtinta
Bendruomenės sveikatinimo
programos lėšų naudojimo
sutarties forma, kurios 5.6.1
papunktyje nurodyta, kad turi
būti pateikiama sutrumpinta
minėtos ataskaitos forma.
Sveikatinimo projektų
sutrumpinta ataskaitos forma
vykdytojams išsiųsta el. paštu.
Įgyvendinta
Architektūros, urbanistikos ir
paveldosaugos skyrius
Šiaulių miesto savivaldybės
interneto svetainėje yra
interaktyvus ir nuolat
atnaujinamas reklamos leidimų
žemėlapis
Ekonomikos ir investicijų
skyrius ir
Bendrųjų reikalų skyriaus
Aptarnavimo ir e. paslaugų
poskyris
Parengtas Rinkliavos už
leidimo išorinei vaizdinei
reklamai išdavimą skaičiuoklės
(pagal reklamos rūšis)
projektas. Bendradarbiaujant
su Aptarnavimo ir e-paslaugų
poskyriu, skaičiuoklė paskelbta
Savivaldybės interneto
svetainėje ir šiuo metu
naudojama, kaip priemonė,
mažinanti administracinę naštą
verslininkams.
Ekonomikos skyriaus
specialistė D.K. dalyvauja
nuolatinės Teisės naudotis
reklamine vieta suteikimo
komisijos darbe,
nagrinėjant gautus reklaminės
veiklos subjektų prašymus
suteikti teisę įrengti išorinę
vaizdinę reklamą.
Įgyvendinta. Nuo 2016 m.
spalio 1 d. neteko aktualumo.
Architektūros, urbanistikos ir
paveldosaugos skyrius
Numatyta priemonė buvo
įgyvendinama 2016 m. I-III
ketvirčiais, tačiau 2016 m.
sausio 28 d. Šiaulių miesto
savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T-31, nuo 2016
m. spalio 1 d. įsigaliojus
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Organizuoti Nuolatinės statybos
komisijos darbą antradieniais nuo 14
val. Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos salėje, nes tai patogu
projektuotojams (vienoje vietoje
randami beveik visų projektus
derinančių institucijų atstovai, su
kuriais galima konsultuotis ir taip
išvengti nederinimo per IS Infostatybą
ar TPDRIS, kuruojamą AM, ar
ŽPDRIS, kuruojamą ŽŪM).
Pritaikyti DVS „Avilys“ kvalifikuoto
elektroninio parašo naudojimui.

Nuolat

Architektūros
ir urbanistikos
skyrius

2016 m.
I ketvirtis

Informatikos
skyrius,
Kanceliarija

11.

Įrengti Savivaldybės priimamajame
kompiuterizuotą darbo vietą klientams.

2016 m.
I ketvirtis

Informatikos
skyrius,
Kanceliarija

12.

Pakeisti Savivaldybės teikiamų
administracinių paslaugų informacinio
pobūdžio aprašymus, pateikti išsamią
informaciją konkrečių veiksmų
informaciniams įsipareigojimams
vykdyti, atsisakyti gyventojams
neaktualių paslaugų aprašymų laukų.

2016 metų
IV
ketvirtis

Informatikos
skyrius,
Kanceliarija

9.

10.

Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos struktūrai,
buvo panaikinta Statinių
architektūros ir paveldosaugos
poskyrio vedėjo pareigybė,
todėl minėta priemonė neteko
aktualumo.
Nuolat vykdoma priemonė.
Architektūros, urbanistikos ir
paveldosaugos skyrius
Nuolatinės statybos komisija
dirba antradieniais nuo 14 val.
Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos salėje.

Įgyvendinta
Bendrųjų reikalų skyriaus
Aptarnavimo ir e. paslaugų
poskyris
2016 m. I ketvirtyje DVS
Avilys pritaikytas pažangaus
elektroninio parašo
naudojimui. DVS Avilys taip
pat integruota e.pristatymo
sistema ir e.paslaugų modulis.
Savivaldybės administracijos
direktoriaus 2016 m. liepos 8
d. įsakymu Nr. A-856 Šiaulių
miesto savivaldybės
biudžetinių ir viešųjų įstaigų
vadovai nuo 2016 m. rugpjūčio
1 d. įpareigoti teikti Šiaulių
miesto savivaldybei tik
elektroniniu parašu pasirašytus
dokumentus per e.pristatymo
sistemą.
Įgyvendinta
Bendrųjų reikalų skyriaus
Aptarnavimo ir e. paslaugų
poskyris
Savivaldybės
priimamajame įrengta
kompiuterizuota darbo vieta
klientams.
Įgyvendinta
Bendrųjų reikalų skyriaus
Aptarnavimo ir e. paslaugų
poskyris
Savivaldybės administracijos
direktoriaus 2016 m. balandžio
5 d. įsakymu Nr. A-421
pakeista paslaugos teikimo
aprašymo forma ir jos
turinio reikalavimai. Už
paslaugų teikimą atsakingų
padalinių vadovai įpareigoti,
atsiradus naujai paslaugai arba
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13.

Pakeisti 2015 m. birželio 5 d. Šiaulių
miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu Nr. A-741
patvirtinto Biudžetinių įstaigų
asignavimų valdymo vertinimo
procedūrų aprašo 3 punktą ir nustatyti,
kad biudžetinės įstaigos kiekvienais
metais iki spalio 15 dienos pateiktų
informaciją apie darbo užmokestį.

2016 m.
I ketvirtis

Finansų
skyrius

pakeitus senąją, per 10 darbo
dienų inicijuoti paslaugos
aprašymą ar jo pakeitimą.
Siekiant užtikrinti
nekokybiškai aprašytų
paslaugų padarinių šalinimą ir
jų galimos žalos interesantui
mažinimą, numatyta galimybė
interesantui Šiaulių miesto
savivaldybės interneto
svetainės skyriuje „Pranešk
apie klaidą“ pateikti pranešimą
dėl paslaugos aprašymo
kokybės.
Įgyvendinta
Strateginio planavimo ir
finansų skyrius
Savivaldybės administracijos
direktoriaus 2016 m. vasario 2
d. įsakymu Nr. A-149
patvirtino Biudžetinių įstaigų
asignavimų valdymo vertinimo
procedūrų aprašą. Šio aprašo 3
punkte reglamentuota prievolė
biudžetinėms įstaigoms
kiekvienais metais iki spalio 15
d. elektroniniu paštu, pagal
pateiktą priedą teikti Šiaulių
miesto savivaldybės
administracijos Finansų
skyriui* informaciją apie
devynių mėnesių darbo
užmokestį.
*Pastaba. Nuo 2016-10-01
Strateginio planavimo ir finansų
skyrius.

14.

Atsisakyti popierinių Pažymų dėl
finansavimo sumų. Duomenys bus
pateikiami biudžeto programoje.

2016 m.
II ketvirtis

Finansų
skyrius

15.

Nustatyti, kad Savivaldybės padalinių
susirašinėjimo su Savivaldybės
vadovais, Savivaldybės administracijos
vadovais ir su kitais padaliniais
dokumentuose rezoliucijos, derinimo,
vizavimo, pasirašymo ir susipažinimo
procedūros, jei kiti teisės aktai
nenustato kitaip, atliktos DVS „Avilys“,
prilyginamos parašo rekvizitui ir turi
minėtų procedūrų teisinę galią, bei
atsisakyti tokių dokumentų popierinio
varianto.

2016 m.
I ketvirtis

Kanceliarija

Įgyvendinta
Strateginio planavimo ir
finansų skyrius
Nuo 2016 m. III ketvirčio
Strateginio planavimo ir
finansų skyrius nebereikalauja
iš pavaldžių įstaigų teikti
rašytinės Pažymų dėl
finansavimo sumų formos.
Duomenys pateikiami tik UAB
„Nevda“ programoje
„Biudžetas VS“.
Įgyvendinta
Bendrųjų reikalų skyriaus
Aptarnavimo ir e. paslaugų
poskyris
2016 m. gegužės 16 d.
Administracijos
direktoriaus įsakymu Nr. A641 nustatyta,
kad visi trumpai saugomi
(saugojimo terminas iki 10
metų) ir neperduodami kitiems
fiziniams ar
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juridiniams asmenims Šiaulių
miesto savivaldybėje parengti
veiklos dokumentai (išskyrus
teisės aktus) gali būti sudaromi
ne pagal Lietuvos
vyriausiojo archyvaro
patvirtintas ar su juo suderintas
elektroninio dokumento
specifikacijas ir pasirašomi
DVS „Avilys“
nekvalifikuotu elektroniniu
parašu.
Įgyvendinta
Šiaulių miesto savivaldybės
tarybos 2016 m. gruodžio 1 d.
sprendimu Nr. T-403, pakeitus
Šiaulių miesto savivaldybės
tarybos 2012 m. rugpjūčio 30
d. sprendimą Nr. T-223 „Dėl
Kultūros projektų finansavimo
konkurso nuostatų
patvirtinimo“, Kultūros
projektų finansavimo konkurso
nuostatai išdėstyti nauja
redakcija, kurios 10 punkto
10.1. papunktyje
reglamentuota, kad paraiškos
gali būti teikiamos
elektroninėmis priemonėmis
(pasirašytos saugiu
elektroniniu parašu).
Įgyvendinta
2016 m. įsakymo kopija dėl
įgytos sporto trenerio ir
Lietuvos sporto trenerio
kvalifikacinės kategorijos per 3
darbo dienas po Šiaulių miesto
tarifikacijos, kvalifikacijos ir
kategorijų suteikimo komisijos
sprendimo priėmimo buvo
siunčiama elektroniniu paštu.

16.

Pakeisti Kultūros projektų finansavimo
konkurso nuostatų, patvirtintų Šiaulių
miesto savivaldybės tarybos 2012 m.
rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-223,
10 punktą, ir sudaryti papildomą
galimybę pareiškėjams teikti paraiškas
Kultūros projektų finansavimo
konkursui elektroniniu būdu. Jei
paraiška teikiama popierine forma,
atsisakyti reikalavimo teikti paraiškos
kopiją.

2016 m.
I ketvirtis

Kultūros
skyrius

17.

Pakeisti administracinės paslaugos
„Įsakymo kopijos dėl sporto trenerio ir
Lietuvos sporto trenerio kvalifikacines
kategorijos suteikimo treneriui
išdavimas“ 4 punktą ir nustatyti, kad
įsakymas dėl įgytos sporto trenerio ir
Lietuvos sporto trenerio kvalifikacinės
kategorijos išsiunčiamas elektroniniu
paštu per 3 darbo dienas po Šiaulių
miesto tarifikacijos, kvalifikacijos ir
kategorijų suteikimo komisijos
sprendimo priėmimo.
Pakeisti administracinės paslaugos
„Tarpininkavimo dokumento ir išrašo iš
protokolo dėl nacionalinio sporto
trenerio ar tarptautinės kategorijos
trenerio kvalifikacinių kategorijų
suteikimo treneriui išdavimas“ 6 punktą
ir atsisakyti dokumento, patvirtinančio,
kad treneris sportininką treniravo:
norėdamas įgyti tarptautinės kategorijos
trenerio kvalifikacinę kategoriją - 4
metus;
norėdamas įgyti nacionalinio sporto
trenerio kvalifikacinę kategoriją-2
metus.
Bus pasinaudota esamos duomenų
bazės dokumentais.
Pakeisti 2012 m. lapkričio 13 d. Šiaulių

2016 m.
II ketvirtis

Kūno kultūros
ir sporto
skyrius

2016 m.
III ketvirtis

Kūno kultūros
ir sporto
skyrius

Įgyvendinta
2016 metais buvo atsisakyta
dokumento, patvirtinančio, kad
treneris, norėdamas įgyti
tarptautinės kategorijos ir
nacionalinio sporto trenerio
kvalifikacinę kategoriją,
sportininką treniravo tam tikrą
laiką, nes buvo naudojamasi
esamos duomenų bazės
dokumentais.

2016 m.

Medelyno ir

Įgyvendinta

18.

19.
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20.

21.

22.

23.

miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu Nr. A-1226
patvirtintą Viešųjų darbų organizavimo
tvarkos aprašo 13.12 punktą ir nustatyti,
kad viešųjų darbų įvykdymo ataskaitos
būtų teikiamos kas pusmetį, o ne kas
ketvirtį kaip nustatyta galiojančiame
teisės akte.
Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės
tarybos 2014 m. rugpjūčio 29 d.
sprendimu Nr. T-208 patvirtinto
„Kreipimosi dėl socialinės paramos
mokiniams ir šios paramos skyrimo
tvarkos aprašo“ 26 punktą ir numatyti
sprendimą (be išvadų) per 3 darbo
dienas perduoti mokykloms
elektroniniu paštu (atsisakant popierinio
varianto).

III ketvirtis

Rėkyvos
seniūnijos

Viešųjų darbų įvykdymo
ataskaitos teikiamos kas
pusmetį.

2016 m.
III ketvirtis

Socialinės
paramos
skyrius

Pakeisti Nenaudojamų, naudojamų ne
pagal paskirtį arba neprižiūrimų statinių
ir patalpų nustatymo, sąrašo sudarymo
ir keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto
Šiaulių miesto savivaldybės 2013 m.
birželio 27 d. sprendimu Nr.T-154, 9
punktą ir nustatyti, kad patvirtintas
Sąrašas skelbiamas tik Savivaldybės
interneto svetainėje, atsisakant jo
skelbimo dienraščiuose „Šiaulių
kraštas“ ir „Šiaulių naujienos“.
Atsisakyti reikalavimo, kad kiekvienas
nekilnojamojo turto savininkas apie jo
pastato (ų) įtraukimą į Sąrašą
informuojamas raštu asmeniškai kaip
nustatyta galiojančiame teisės akte.
Suteikti galimybę Šiaulių miesto
savivaldybės visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios programos
priemonių projektų finansavimo
konkursui paraiškas pildyti ir Sveikatos
skyriui pateikti elektroniniu būdu.

2016 m.
II ketvirtis

Statybos
skyrius

Įgyvendinta
Socialinių išmokų ir
kompensacijų skyrius
2016 m. birželio 30 d. Šiaulių
miesto savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T-287 pakeistas
Šiaulių miesto savivaldybės
tarybos 2014 m. rugpjūčio 29
d. sprendimu Nr. T-208
patvirtintas „Kreipimosi dėl
socialinės paramos mokiniams
ir šios paramos skyrimo
tvarkos aprašas“, kurio 26 p.
reglamentuota, kad „<..>
sprendimas kartu su išvadomis
dėl kiekvieno pareiškėjo teisės
į socialinę paramą mokiniams
ne vėliau kaip per 3 darbo
dienas nuo sprendimo
priėmimo dienos perduodamas
mokyklai elektroniniu paštu.
<...>“.
Neteko aktualumo
Statybos ir renovacijos skyrius
2016-05-20 Savivaldybės
administracijos direktoriaus
įsakymu Nr. A-658
Administracinės naštos
mažinimo 2016–2018 metais
priemonių plano 29 punktą
pripažinus netekusiu galios,
šiame punkte numatyta
priemonė neteko aktualumo.

2016 m.
I ketvirtis

Sveikatos
skyrius

Sudaryti galimybę asmenims gauti
viešojo nuomos konkurso sąlygas ir

2016 m.
I ketvirtis

Turto valdymo
skyrius

Įgyvendinta
Vadovaujantis Šiaulių miesto
savivaldybės tarybos 2014 m.
rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T297 patvirtintų Šiaulių miesto
savivaldybės visuomenės
sveikatos rėmimo specialiosios
programos rengimo ir
įgyvendinimo taisyklių 20
punktu užpildytos paraiškos
Sveikatos skyriui gali būti
teikiamos ir elektroniniu paštu.
Įgyvendinta
Ekonomikos ir investicijų
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dokumentus elektroniniu būdu.

24.

Šiaulių miesto savivaldybei
priklausančio nekilnojamojo,
kilnojamojo, nurašyto turto pardavimas,
akcijų privatizavimas elektroniniu
aukciono būdu.

2016 m.
II ketvirtis

Turto valdymo
skyrius

25.

Sudaryti galimybę asmenims teikti
prašymus paramai gauti elektroniniu
būdu.

2016 m.
III ketvirtis

Turto valdymo
skyrius

26.

Pakeisti galiojančią tvarką, pagal kurią
Šiaulių miesto vaikų dienos centrai
kiekvieną ketvirtį teikdavo Vaiko teisių
apsaugos skyriui veiklos ataskaitas, ir
nustatyti, kad ataskaitos būtų teikiamos
kartą per metus.

2016 m.
I ketvirtis

Vaiko teisių
apsaugos
skyrius

27.

Pakeisti galiojančią tvarką, pagal kurią
Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių
paslaugų centras kiekvieną ketvirtį
teikdavo Vaiko teisių apsaugos skyriui
Socialinės rizikos šeimų, auginančių
vaikus, šeimų pokyčių aktus ir nustatyti,
kad aktai būtų teikiami kartą per metus.

2016 metų
I ketvirtis

Vaiko teisių
apsaugos
skyrius

skyriaus Turto valdymo
poskyris
Nuo 2016 m. visi dokumentai,
susiję su viešojo nuomos
konkurso vykdymu skelbiami
Šiaulių miesto savivaldybės
interneto svetainės skyriuje
,,Skelbimai“. Šiame skyriuje
pateikiama prašymo forma,
sutarties projektas, nuomos
konkurso sąlygos ir kita su
nuomos konkurso vykdymu
susijusi informacija.
Įgyvendinta
Ekonomikos ir investicijų
skyriaus Turto valdymo
poskyris
Šiaulių miesto savivaldybei
priklausančio nekilnojamojo
turto elektroniniai aukcionai
vykdomi nuo 2016 m. IV
ketvirčio. Visa informacija
teikiama interneto svetainėje
adresu www. evarzytines.lt.
Neįgyvendinta
Socialinių išmokų ir
kompensacijų skyriaus
Socialinio būsto poskyris
Sudaryti galimybę teikti
prašymus teisei į paramą
nustatyti elektroniniu būdu
neįgyvendintas, nes Socialinės
paramos šeimai informacinėje
sistemoje neįdiegtas planuotas
funkcionalumas, t.y. prašymų
būstui įsigyti ar išsinuomoti
teikimas elektroniniu būdu,
neįdiegtas. Šį funkcionalumą
įdiegti turėtų Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija.
Įgyvendinta
2016 metais, pasirašant Šiaulių
miesto savivaldybės biudžeto
lėšų naudojimo sutartis su
Šiaulių miesto vaikų dienos
centrais, buvo pakeistas minėtų
sutarčių 5.6.3. punktas,
nurodantis, kad Savivaldybės
administracijos Vaiko teisių
apsaugos skyriui veiklos
ataskaitos būtų pateiktos per
mėnesį po projekto įvykdymo.
Įgyvendinta
Pasitarimo metu su Socialinių
paslaugų centro direktore,
susitarta, kad nuo 2016 metų
Šiaulių miesto savivaldybės
Socialinių paslaugų centras
socialinės rizikos šeimų,
auginančių vaikus, šeimų
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pokyčių aktus Šiaulių miesto
savivaldybės Vaiko teisių
apsaugos skyriui teikia tik
kartą per metus.

IŠVADOS DĖL ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ
ĮGYVENDINIMO
Administracinės naštos mažinimo 2016–2018 metais priemonių plane numatytos priemonės,
kurių įgyvendinimo terminas 2016 m., įgyvendintos iš dalies, nes:


Dvidešimt dvi (2-8, 10-20, 22-24, 26-27) iš dvidešimt septynių 2016 m. planuojamų įgyvendinti
priemonių įgyvendintos;



Dvi (1 ir 9) numatytos nuolat vykdyti priemonės 2016 m. buvo įgyvendintos.



Dvi (8 ir 21) 2016 m. numatytos įgyvendinti priemonės neteko aktualumo, nes:
o Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus 2016 m. I ketvirtyje planuotos
priemonės „Pakeisti prašymų priėmimo ir paskirstymo Savivaldybės priimamajame
tvarką, kad tiksliniai ir pagal tipinę formą pateikiami prašymai dėl specialiųjų
architektūrinių reikalavimų išdavimo būtų tiesiogiai nukreipiami Statinių architektūros
ir paveldosaugos poskyrio vedėjui“ įgyvendinimas tapo nebeaktualus, nes 2016 m.
sausio 28 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-31 nuo 2016 m. spalio
1 d. įsigaliojus Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūrai, Statinių
architektūros ir paveldosaugos poskyrio vedėjo pareigybė buvo panaikinta.
o 2016-05-20

Savivaldybės

administracijos

direktoriaus

įsakymu

Nr.

A-658

Administracinės naštos mažinimo 2016–2018 metais priemonių plano 29 punktą
pripažinus netekusiu galios, šiame punkte numatyta priemonė neteko aktualumo.


Viena (25) Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinio būsto
poskyrio 2016 m. III ketvirtyje planuota įgyvendinti priemonė „Sudaryti galimybę asmenims
teikti prašymus paramai gauti elektroniniu būdu“ neįgyvendinta dėl LR Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje neįdiegto planuoto
funkcionalumo.

38
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymu, šią 2016 m. tarybos veiklos
ataskaitą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos vardu teikia Šiaulių miesto savivaldybės meras
Artūras Visockas.

