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ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR ŠIAULIŲ 

MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 

 

Pristatydamas 2019 m. veiklą, pirmiausiai noriu padėkoti Savivaldybės administracijos 

darbuotojams, kurie man padeda vykdyti Savivaldybės misiją ir siekti užsibrėžtų tikslų. Taip pat esu 

dėkingas visiems, kurie palaiko, ir tiems, kurie išreiškia aštrią kritiką mano darbo atžvilgiu – Jūsų 

patarimai ir pastabos padeda tobulėti asmeniškai ir gerinti Savivaldybės administracijos veiklą bei 

teikiamas paslaugas.  

Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas pradėjau eiti nuo 2019 m. balandžio 9 d. 

Pradėjęs eiti naujas pareigas, pirmiausia siekiau užtikrinti, kad būtų nuosekliai įgyvendinami 

ilgalaikiuose Savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose numatyti tikslai ir uždaviniai ir po 

Savivaldybės tarybos rinkimų suformuotos valdančiosios daugumos programa. 2019 m. liepos mėn. 

buvo parengtas 2019–2023 m. valdančiosios daugumos programos įgyvendinimo priemonių planas, 

kuriame įvardintos  valdančiosios daugumos veiklos gairės visai kadencijai.  

 2019 m. tęsiau ankstesnėje kadencijoje pradėtus Savivaldybės administracijos darbus. 

Savivaldybės administracija aktyviai dirbo investicijų pritraukimo srityje. 2019 m. buvo pasirašyta 

10 projektų finansavimo sutarčių/papildomų susitarimų ir pritraukta 12 799,0 tūkst. Eur. Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Pasirašėme sutartis šiems projektams: ,,Viešųjų erdvių ir 

gyvenamosios aplinkos gerinimas teritorijoje, besiribojančioje su Draugystės prospektu, Vytauto 

gatve, P. Višinskio gatve ir Dubijos gatve“ (3 489,0 tūkst. Eur), ,,Aušros alėjos (nuo Žemaitės g. iki 

Varpo g.) viešųjų pastatų ir viešųjų erdvių prieigų rekonstrukcija“ ( 2 029,0 tūkst. Eur.), ,,Pakruojo 

gatvės rekonstrukcija“ (380,0 tūkst Eur), ,,Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo 

didinimas Šiaulių mieste“ (746,0 tūkst. Eur), ,,Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ (111,0 tūkst. Eur), ,,P. Višinskio gatvės viešųjų erdvių 

pritaikymas jaunimo poreikiams“ (878,0 tūkst. Eur), ,,Tilžės g. dviračių tako rekonstrukcija“ (229,0 

tūkst.Eur), ,,Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste“ (473,0 tūkst. Eur), ,,Kompleksinės 

paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje “ (174,0 tūkst. Eur), ,,Integrali pagalba į namus Šiaulių 

mieste “ (860,0 tūkst. Eur). Dar dvi projektų finansavimo sutartis pasirašė Savivaldybės įstaigos, tai  

projektai ,,Šiaulių miesto centrinio parko estrados modernizavimas ir pritaikymas visuomenės 

poreikiams“ (714,0 tūkst. Eur) bei ,,Šiaulių miesto savivaldybės BĮ koncertinės įstaigos ,,Saulė“ 

infrastruktūros modernizavimas ir išplėtimas, pritaikant ją visuomenės poreikiams“ (1 719,0 tūkst. 

Eur). 2019 m. pritrauktos Valstybės biudžeto lėšos projektų vykdymui Šiaulių mieste siekė 1 420,0 

tūkst. Eur. Lėšas gavome šiems projektams: ,,Šiaulių kultūros centro aktualizavimas“, ,,Šiaulių 

Medelyno progimnazijos pastato Šiauliuose, Birutės g. 40 rekonstravimas“, ,,Šiaulių sanatorinės 

mokyklos pastato, adresu K. Kalinausko g. 17, Šiauliai, modernizavimas“ ir ,,Šiaulių Rėkyvos 

progimnazijos Šiauliuose, Poilsio g. 1, pastato rekonstravimas ir priestato statyba“.  Atskiru Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės sprendimu Bačiūnų gatvei rekonstruoti skirta 950,0 tūkst. Eur.  

Siekiant savalaikio Šiaulių miesto integruotos teritorijų vystymo programos projektų 

įgyvendinimo, kartu su Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovais analizavome 

galimybes ir priėmėme sprendimus kaip efektyvinti veiklos planavimą ir investicinių projektų 

įgyvendinimą, atlikti investiciniuose projektuose suplanuotus darbus. Galiu pasidžiaugti, kad 

Administracijai pavyko sėkmingai suvaldyti situaciją ir laiku pasirašyti visas projektų finansavimo 

sutartis, dėl ko Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija, priešingai nei kitų didžiųjų miestų 

savivaldybėms, nesumažino ES ir valstybės paramos integruotų teritorijų vystymo programos 

įgyvendinimui. 

            2019 m. Statybos ir renovacijos skyrius atliko infrastruktūros pagerinimo darbų už 8 472,2 

tūkst. Eur, iš kurių už 3 852,6 tūkst. Eur. darbų atlikta mokslo paskirties įstaigose, už 752,3 tūkst. 

Eur. socialinės paskirties objektuose, už 1 951,5 tūkst. Eur. kultūros paskirties įstaigose, už 871,7 

tūkst. Eur. sporto paskirties objektuose ir už 1 047,1 tūkst. Eur. kituose objektuose. Užbaigti 
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irklavimo bazės Žvyro g. I etapo statybos ir   Rėkyvos ežero pakrantės pritaikymo jėgos aitvarų ir 

burlenčių turizmo I etapo statybos darbai, Medelyno progimnazijos pastato atnaujinimo 

(modernizavimo), Juventos progimnazijos pastato remonto, Didždvario gimnazijos senojo korpuso 

vandentiekio ir nuotekų sistemų keitimo, elektros instaliacijos ir apšvietimo sistemų keitimo, 

vėdinimo sistemų montavimo, apdailos darbai, keltuvų žmonėms su negalia įrengimas, sporto salės 

ir persirengimo kambarių remonto darbai,  1-osios muzikos mokyklos paprastojo remonto darbai, 

Šiaulių dainavimo mokyklos „Dagilėlis“ I ir II etapo remonto darbai, Socialinės globos centro „Goda“ 

pastato atnaujinimo – stogo, išorinių sienų apšiltinimo, inžinerinių sistemų keitimo, patalpų 

perplanavimo, apdailos darbai, keltuvų žmonėms su negalia įrengimas,  administracinės paskirties 

pastato Vasario 16-sios g. 62 dalies patalpų remonto darbai. Taip pat atlikti J. Janonio gimnazijos 

pastato rekonstravimo ir daugiafunkcinės aikštelės įrengimo darbai, vykdomi Kultūros centro pastato 

atnaujinimo darbai – stogo, išorinių sienų apšiltinimas, inžinerinių sistemų keitimas, patalpų 

perplanavimas, apdailos darbai, keltuvo ir liftų žmonėms su negalia įrengimas, Daušiškių kapinių 

įrengimo II etapo darbai – paviršinių nuotekų tinklų, vandentiekio, buitinių nuotekų, apšvietimo 

tinklų įrengimas, vidaus kelių, viešųjų san. mazgų ir t.t. įrengimas, taip pat 11- oje būstų gyvenamoji 

aplinka pritaikyta žmonėms, turintiems judėjimo negalią. Apšiltintos 3 lopšelių darželių „Bitė“, 

„Gluosnis“ ir „Saulutė“ išorinės sienos. Įgyvendinant pasirengimą atlikti rangos darbus 2020 m., 

buvo parengtas Šiaulių oro uosto kelio nuo Aviacijos g. iki sklypo Aviacijos g. 5  Šiauliuose įrengimo, 

riedėjimo tako B rekonstravimo, perono B ir inžinerinių tinklų statybos projektas, Šiaulių kultūros 

centro Rėkyvos skyriaus pastato fasado ir vidaus patalpų remonto, Šiaulių dailės galerijos pastato 

atnaujinimo, „Juventos“ progimnazijos krepšinio aikštelės, Rėkyvos progimnazijos pastato 

rekonstravimo ir kt. techniniai projektai. 

2019 m. Miesto ūkio ir aplinkos skyrius organizavo biudžetinių švietimo įstaigų kiemų 

remonto darbus. Sutvarkyti „Juventos“ progimnazijos, Sanatorinės mokyklos ir Jovaro progimnazijos 

kiemai, faktinė atliktų darbų suma - 83,8 tūkst. Eur.  

Atnaujinant miesto apšvietimo linijas, buvo iš viso atnaujinta 9,5 km. apšvietimo linijų 

(pakeistos elektros perdavimo kabelinės linijos, nutiesiant kabelius naujai įrengtuose apsauginiuose 

vamzdžiuose), vietoje senų juodo metalo atramų įrengtos 322 cinkuoto metalo atramos, vietoje natrio 

šviestuvų įrengti 287 LED šviestuvai, modernizuotos 7 apšvietimo valdymo spintos. Rekonstruota 

arba atnaujinta: 

- 5,037 km. apšvietimo linija abipus Tilžės g. nuo Aukštabalio iki Gardino g. ir nuo Gardino 

iki Gegužių g., rekonstrukcijos kaina 212,8 tūkst. Eur;  

- kabelizuota 0,967 km. oro linijų Donelaičio g. Rekonstrukcijos kaina 72,7 tūkst. Eur; 

- pradėta Bačiūnų g. apšvietimo rekonstrukcija, II -III etapas (nuo Vyturių iki Žaliasodžių). 

Rekonstruota 3,3 km. Atlikta darbų už 157,5 tūkst. Eur;  

- įrengtas naujas adaptyvus, valdomas videoradarų transporto detektoriais šviesoforas Baltų - 

Statybininkų g. Dabar sankryža stebima vaizdo stebėjimo kamera, šviesoforo postas įjungtas į bendrą 

stebėsenos ir valdymo sistemą ir gali būti valdomas nuotoliniu būdu. Atliktų darbų kaina 60,5 tūkst. 

Eur; 

- rekonstruotas Vytauto g. - Draugystės pr. šviesoforo postas, įrengtas adaptyvus, valdomas 

video detektoriais šviesoforų postas, sankryža stebima vaizdo stebėjimo kamera, šviesoforo postas 

įjungtas į bendrą stebėsenos ir valdymo sistemą ir gali būti valdomas nuotoliniu būdu. Atliktų darbų 

kaina 60,0 tūkst. Eur; 

            - atlikti (lopšelių-darželių) - „Ąžuoliukas“, „Bangelė“, „Eglutė“, „Pušelė“, „Salduvė“, 

„Gluosnis“, Saulutė“, „Gintarėlis“ ir „Voveraitė“ - teritorijų apšvietimo darbai. Įrengtos skverinės 

apšvietimo atramos ir įrengti šviestuvai su LED lempomis už 132,5 tūkst. Eur.  

 2019 m. užklotas naujas asfalto sluoksnis įrengiant naują žiedą Lyros - Gardino sankryžoje, 

Tilžės, J. Basanavičiaus, Lyros, Dainų, Aido, Stumbro ir Nuklono gatvėse, viso atlikta darbų už 
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857,22 tūkst. Eur. Suremontuota 1 827 m šaligatvių už 524,5 tūkst. Eur. Atlikta žvyruotų gatvių 

asfaltavimo darbų už 1 500,0 tūkst. Eur. 

 Kiekvienais metais yra remontuojami daugiabučių namų kiemai. 2019 m. suremontuotas 13 

602,54 kv. m. kiemų plotas, atlikta darbų už 364,0 tūkst. Eur. 

 Didelis iššūkis buvo įgyvendinti Šiaulių oro uosto infrastruktūros plėtrą. 2019 m. iki sklypo 

Aviacijos g. 5, Šiauliai, buvo atvesti elektros tinklai, dujotiekis, ryšių kabelis. Pagal 2019 m. vasario 

14 d. projektavimo darbų sutartį buvo parengtas „Kelio nuo Aviacijos gatvės iki sklypo Aviacijos g. 

5, Šiauliai, sklypo vidaus kelių statybos, riedėjimo tako „B“ rekonstravimo, perono „B“ ir inžinerinių 

tinklų statybos“ projektas. 2019 m. rugsėjo mėnesį pradėtas projekto įgyvendinimo rangos darbų 

pirkimas. 2020 m. numatomas intensyvus projekto įgyvendinimo rangos darbų vykdymas. 

   2019 m. parengėme Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategiją 

(toliau-Strategija), kurioje aiškiai įvardinti Šiaulių miesto ekonomikos siekiai ir numatytos priemonės 

kaip jų pasiekti, identifikuotos Šiaulių miesto silpnosios pusės bei iššūkiai, kurie turės būti įveikti. 

Tai dokumentas, numatantis, kaip į miestą pritraukti daugiau naujų investicijų, skatinti jau esamo 

verslo plėtrą bei didinti miesto konkurencingumą. 2019 m. rugpjūčio 7 d. pasirašyta 

bendradarbiavimo deklaracija su Šiaulių miesto asocijuotomis verslo struktūromis, VšĮ Versli 

Lietuva, VšĮ Investuok Lietuvoje, Šiaulių miesto aukštosiomis mokyklomis, UAB „Šiaulių laisvoji 

ekonominė zona“ dėl bendrų ir koordinuotų veiksmų, skirtų Strategijos įgyvendinimui. Kalbant apie 

Strategijoje numatytų priemonių įgyvendinimą, yra numatytas labai konkretus įgyvendinimo proceso 

koordinavimo bei priežiūros mechanizmas: sudarytos Strategijos vykdymo ir Šiaulių ekonominės 

plėtros grupės.  

   2019 m. siekėme įtraukti Šiaulių miesto gyventojus į miesto biudžeto formavimo procesą. 

Tuo tikslu parengėme bendruomenės iniciatyvų gyvenamajai aplinkai gerinti pasiūlymų teikimo ir 

finansavimo tvarką. Taip pat parengėme ir įgyvendinome šios kampanijos viešinimo priemones, 

paskelbėme kvietimą teikti projektinių pasiūlymų paraiškas. Galiu pasidžiaugti aktyviu šiauliečių 

dalyvavimu teikiant pasiūlymus, kurių sulaukėme net 35. 2020 m. Savivaldybės administracijos 

laukia bendruomenių idėjų įgyvendinimo darbai. 

   Kad užtikrinti Savivaldybės biudžetinių įstaigų finansavimą, buvo parengtas ir patvirtintas 

lėšų, skiriamų iš Savivaldybės biudžeto biudžetinėms įstaigoms apskaičiavimo 2020 m. tvarkos 

aprašas. 

   2019 m. šiauliečius, susilaukusius šeimos pagausėjimo, pasiekė naujas ir kokybiškas 

Kūdikio kraitelis, o Savivaldybės tarybai pateikėme daug kontraversiškų reakcijų iš šiauliečių 

sukėlusius socialinės srities tarybos sprendimų projektus: pritarti laikino apgyvendinimo paslaugų, 

kurias teikia Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Laikinojo apgyvendinimo 

tarnyba, teikimui naujais adresais ( Tiesos g. ir Kauno g. ) bei sutikti perimti Šiaulių miesto 

savivaldybės nuosavybėn iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių vaikų globos namus 

„Šaltinis“. 

   Didelį dėmesį 2019 m. skyriau Savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų ir Šiaulių 

vaikų globos namų „Šaltinis“ reorganizacijos sujungimo būdu klausimui spręsti. Įkurti kompleksinių 

paslaugų namai „Alka“, kurie perėmė Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių 

namuose ir Šiaulių vaikų globos namuose „Šaltinis“ teiktas paslaugas.  

   Išskirtinį dėmesį skyriau Šiaulių miesto savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų 

buhalterinės apskaitos optimizavimui. Šiaulių miesto savivaldybės Tarybai priėmus sprendimą dėl 

biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos centralizacijos, procesas buvo padalytas į du etapus. 

Pirmajame etape nuspręsta nuo 2020 m. centralizuotai buhalterinę apskaitą  pradėti vykdyti 37 Šiaulių 

miesto savivaldybei pavaldžiose įstaigose, kurias sudaro 6 kultūros įstaigos, 3 socialinės paramos 

įstaigos, 2 sporto įstaigos, Municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija ir 25 švietimo įstaigos (iš jų – 4 

gimnazijos, 9 progimnazijos, 6 ikimokyklinio ugdymo įstaigos, 2 pradinės mokyklos ir 4 kitos 

švietimo įstaigos). Antrajame etape (nuo 2021 m.) centralizuoti likusias 52 švietimo įstaigas. Iš viso 

bus centralizuotos 89 pavaldžių įstaigų buhalterijos. Visi 2019 m. numatyti parengiamieji darbai- 
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darbuotojų atranka ir jų darbo vietų parengimas, programinės įrangos įsigijimas, patalpų paieška ir 

pritaikymas - buvo atlikti laiku.  

 Siekiant skatinti vietinį turizmą, aktyviai bendradarbiavome su Šiaulių miesto 

reprezentacinių renginių organizatoriais dėl renginių kokybės gerinimo ir patrauklių viešinimo 

priemonių naudojimo.  

Sėkmingai suburta kultūros, meno, švietimo, sporto bei turizmo atstovų grupė, kuri pateikė 

idėjas ir sėkmingai jas realizavo stiprinant Šiaulių miesto savivaldybės įvaizdį: miesto ženklo 

(šauliuko) atnaujinimas, registravimas, ženklo naudojimo vadovo sukūrimas ir jo naudojimo aprašo 

įforminimas,  viešinimo kampanijos parengimas ir realizavimas per Šiaulių miesto reprezentacinius 

švietimo, kultūros ir sporto renginius bei nacionalinę televiziją. Organizavome kūrybines dirbtuves 

miesto identiteto aktualizavimo ir  miesto prekės ženklo pristatymo klausimais. 

 2019 m. buvo toliau vykdomas projektas „Šiaulių kultūros centro aktualizavimas (Aušros al. 

31)“. Atlikta 92 proc. planuotų pastato kapitalinio išorės ir vidaus remonto darbų. Sukurtos naujos 

daugiafunkcės erdvės, pritaikytos išplėstoms kultūrinėms veikloms. Įrengtos keturios salės: Didžioji 

koncertų, Kamerinė, Konferencijų, pramogų salė„Maksas“. Įkurta garso įrašymo studija, perkusijos 

studija, sukurtos trys edukacinės erdvės ir kt. Sukurtos viešosios lankytojų zonos, įrengtos rūbinės, 

priimamasis, poilsio vietos, taip pat grimo patalpos atlikėjams. Sukurta istorinė Kultūros centro 

ilgalaikė ekspozicija, numatytos dar dvi ilgalaikės etnografinio ir interaktyvaus pobūdžio 

ekspozicijos. Įsigyta ir įdiegta 45 proc. integruotos technikos – įgarsinimo, apšvietimo, vaizdo 

atkūrimo sistemų, interaktyvių stendų, baldų sistemų ir kt. 

 Kad aktualizuotume Zubovų rūmų (Aušros al. 50) pritaikymą visuomenės kultūros ir 

švietimo poreikiams, inicijavome pokalbius ir diskusijas su meno ir kultūros bendruomene. 

Parengėme Menininkų kūrybos namų vystymo kryptis ir tarybos sprendimą dėl ketinimo perimti 

Zubovų rūmus (Aušros al. 50) Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn ir pritaikyti juos kultūros, 

švietimo bendruomenės ir miesto visuomenės poreikiams. 

   Kad užtikrinti efektyvų švietimo įstaigų valdymą ir racionalų valstybės ir Šiaulių miesto 

savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdymui, valdymui ir ugdymo(si) 

aplinkai išlaikyti, panaudojimą, parengėme ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklo pertvarkos plano 

projektą. Optimizuojant ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklą, planuojama pertvarkyti mažus, t. y. 5–

6 grupes formuojančius (iš viso 10), lopšelius-darželius, kurie vienas nuo kito nutolę ne didesniu nei 

1 km atstumu. Vykdant lopšelių-darželių reorganizaciją vieni iš jų būtų prijungiami prie kitų tokio 

pat dydžio ar didesnių lopšelių-darželių, o kiti, esantys miesto pakraščio mikrorajonuose (Zokniai, 

Rėkyva, Medelynas), po reorganizacijos taptų minėtuose mikrorajonuose įsikūrusių progimnazijų 

skyriais (lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ - Zoknių progimnazijos skyrius, lopšelis-darželis 

„Žilvitis“ - Medelyno progimnazijos skyrius, lopšelis-darželis „Bangelė“  - Rėkyvos progimnazijos 

skyrius). Ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklo pertvarkos planą parengėme 2020–2025 m. 

laikotarpiui, jo projektą pristatėme ikimokyklinio ugdymo vadovų asociacijai, įstaigų 

bendruomenėms, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariams. Dėl minėto plano įgyvendinimo 

pritarimo 2020 m. gegužės mėn. kreipsimės į Savivaldybės tarybą.             

   Stengėmės užtikrinti aukštesnę ugdymo kokybę ir įvairovę, todėl tęsėme inovatyvių 

švietimo srities programų ir projektų įgyvendinimą. 2019 m. įgyvendintos STEAM (46 programos, 1 

457 mokiniai) ir STEAM JUNIOR (28 programos, 788 mokiniai) programos, skirtos  bendrojo 

ugdymo mokyklų 1–12 klasių mokinių praktiniams gebėjimams ugdyti gamtos mokslų, informacinių 

technologijų ir inžinerijos srityse.  

   2019 m. Šiaulių universiteto patalpose (Stoties g. 11), kuriose kuriasi regioninis STEAM 

centras, savo veiklą pradėjo vykdyti ir neformaliojo vaikų švietimo mokykla – Šiaulių jaunųjų 

technikų centras. Minėta mokykla plėtoja veiklą STEAM kryptimi.  

   Finansavome 11 INOSTART programų, kurias įgyvendino Šiaulių aukštosios mokyklos ir 

įmonės. Šios programos skirtos informacinių technologijų programinių produktų inžinerinių 

sprendimų projektams parengti ir plėtoti. 2019 m. 12 bendrojo ugdymo mokyklų įdiegta ir taikyta 

skaitmeninė mokymosi aplinka „EDUKA KLASĖ“, visų bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams ir 
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mokytojams sudaryta galimybė naudotis elektronine biblioteka „Vyturys“. Išplėtota unikalaus 

Mokinių socialinių kompetencijų ugdymo bendrojo ugdymo mokyklose modelio (toliau – SKU 

modelis) veikla. SKU modelis sukurtas ir įgyvendinamas tik Šiauliuose, jo veikla orientuota į 

visuminį asmenybės ugdymą, socialinių ir lyderystės kompetencijų ugdymą, savanorystės skatinimą, 

įvairių užimtumo sričių pažinimą ir būsimos profesinės karjeros planavimą. 2019 m. sukurta SKU 

modelio įgyvendinimo elektroninė apskaitos sistema, išplėtotas socialinių partnerių tinklas, 

vienijantis 128 įvairias organizacijas, įmones, įstaigas.      

  2019 m. įgyvendinome priemonę „Kultūros krepšelis“, skirtą mokinių kultūros pažinimo 

įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti. „Kultūros krepšelio“ paslaugas teikė 21 teikėjas, 

vykdytos 105 programos, kuriose dalyvavo 12 542 bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai. 

  Organizuoti ir vykdyti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo renginiai – tobulintos 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų skaitmeninės kompetencijos (renginiams skirtas 10,0 tūkst. 

eurų finansavimas iš Savivaldybės biudžeto lėšų, mokymuose dalyvavo 275 pedagogai).    

  Tikiu, kad sėkmingai dirbti ir siekti mūsų užsibrėžtų tikslų galime tik veikdami kartu, tad 

nuoširdžiai kviečiu visus bendram darbui, kad 2020 m. galėtume pasiekti dar geresnių rezultatų nei 

2019 m. 

 

 

 

 

 

Savivaldybės administracijos direktorius     Antanas Bartulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGINIS PLANAVIMAS, INVESTICIJOS, BIUDŽETAS 

 

Strateginis planavimas. Šiaulių miesto savivaldybės (toliau-Savivaldybės) administracija 

šiuo metu vadovaujasi 2015–2024 m. Šiaulių miesto strateginiu plėtros planu (toliau – ŠSPP), 

patvirtintu 2016 m. rugpjūčio 25 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-325. 
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2019 m. Savivaldybės administracijos veikla buvo vykdoma vadovaujantis Savivaldybės 

tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-1 patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės 2019–2021 

metų strateginiu veiklos planu sudarytu iš 11 programų, kurių pagrindu parengta Strateginio veiklos 

plano įgyvendinimo ataskaita (1 priedas). Administracija atliko pagrindinių savivaldybės strateginio 

planavimo dokumentų - 2015–2024 m. Šiaulių miesto strateginiu plėtros ir 2019–2021 m.strateginio 

veiklos planų stebėseną ir parengė ataskaitas, kurias teikė svarstyti ir tvirtinti Savivaldybės tarybai. 

2019 m. Savivaldybės administracija siekė 3 strateginių tikslų, 11-oje programų buvo planuojama 

vykdyti 225 priemones (su  papriemonėmis). 2019 m. įvykdytų pagal planą priemonių buvo 151  (67,5 

proc.), iš dalies įvykdytos – 58 (25,8 proc.), neįvykdyta – 16 (7,1 proc.) (žr. 1 lentelę). 

 
1 lentelė. 2019–2021 m. SVP programų priemonių įvykdymas 2019 m. 

 

Programos pavadinimas 
Planuota 

iš viso 

Įvykdyta 

pagal 

planą 

Iš 

dalies 

įvykdy

ta 

Neįvyk-

dyta 

01 Miesto urbanistinės plėtros programa 11 5 3 3 

02 Kultūros plėtros programa 11 4 5 2 

03 Aplinkos apsaugos programa 21 13 6 2 

04 Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, 

modernizavimo ir plėtros programa 

23 12 7 4 

05 Miesto ekonominės plėtros programa 9 7 2  

06 Savivaldybės turto valdymo ir privatizavimo 

programa 

9 4 5  

07 Kūno kultūros ir sporto plėtros programa 13 7 6  

08 Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo 

programa 

30 22 8  

09 Bendruomenės sveikatinimo programa 19 15 3 1 

10 Socialinės paramos įgyvendinimo programa 41 34 5 2 

11 Savivaldybės veiklos programa 38 28 8 2 

Iš viso: 225 151 58 16 

 

Palyginimui pateikiama informacija apie SVP priemonių įvykdymą 2017 m., 2018 m. ir 2019 

m. procentais (žr. 1 diagramą). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. SVP priemonių įvykdymo 2017 m., 2018 m. ir 2019 m. palyginimas 
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Biudžetas. Šiaulių miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtintas pajamų planas sudarė 

156 566,0 tūkst. Eur, patikslintas planas –  152 356,0 tūkst. Eur.  

 
2 pav. 2017‒2019 m. Savivaldybės biudžeto palyginimas tūkst. Eur. 

 

 

  

 2017–2019 m. Šiaulių m. savivaldybės biudžetas buvo vykdomas ir viršijamas. Vertinant 

biudžetų augimą trijų metų bėgyje, didžiausias pokytis, lyginant su pirminiu biudžeto projektu buvo 

2017 m. Tais metais biudžetas augo 21 procentu.  

 2019 m. planinis biudžetas 16,4 proc. viršija 2018 m. faktinį biudžetą. Grafinis vaizdas 

atspindi 2016–2019 m. savivaldybės biudžeto dinamiką (2 paveikslas). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 pav. 2017–2019 m. Savivaldybės biudžeto vykdymo ir planinio 2020 m. (tūkst. Eur) biudžeto dinamika 
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     Pagrindinė biudžeto augimo priežastis – savivaldybės biudžeto pajamų iš gyventojų pajamų 

mokesčio augimas ir pajamų iš dotacijų didėjimas. Detali informacija pateikiama  2 lentelėje. 

 

114402,6

134238,0

150948,7

154074,6

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.
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2 lentelė. Savivaldybės biudžeto pajamų 2017–2019 m. faktas ir 2020 m. planas tūkst. Eur 

 

Pajamos 2017 m. 2018 m. 2019 m.  

 

2020 m.  

planas 

Mokesčiai 55 326,3 64 283,7 67 889,1 67 243,0 

Gyventojų pajamų mokestis 47 869,8 56 797,7 60 031,7 59 044,0 

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių  

išlaidų struktūros skirtumams išlyginti 
x x x x 

Turto mokesčiai,  3 988,3 3 796,9 3 717,5 4 025,0 

iš jų: žemės mokestis 361,8 333,1 362,2 353,0 

         paveldimo turto mokestis 89,6 56,3 59,7 59,0 

        nekilnojamojo turto mokestis 3 536,9 3 407,5 3 295,6 3 613,0 

Mokestis už aplinkos teršimą 155,5 171,0 162,6 181,0 

Valstybės rinkliavos 76,4 71,6 79,4 71,0 

Vietinės rinkliavos 3 236,3 3 446,5 3 897,9 3 922,0 

Dotacijos 38 717,7 42 828,7 56 855,1 60 493,4 

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) 

funkcijoms atlikti 
2 727,4 3 142,5 3 834,7 4 039,4 

Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms 

finansuoti 
23 702,5 25 309,3 28 702,3 31 779,1 

Kita tikslinė dotacija 8 329,9 8 826,9 9 497,4 8 608,6 

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos, 

kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos, 

Valstybės investicijos programoje numatytiems 

projektams vykdyti 

3 957,9 5 550,0 14 820,7 16 066,3 

Kitos pajamos 7 278,0 7 802,5 7 249,3 6 690,5 

Dividendai, palūkanos 781,3 712,3 252,3 101,0 

Palūkanos už paskolas   4,3  

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir 

valstybinio vidaus vandenų fondo vandens 

telkinius 

1 118,7 992,6 849,0 1 000,0 

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 108,5 94,5 114,5 100,0 

Pajamos iš patalpų nuomos 308,5 381,1 420,4 355,2 

Biudžetinių įstaigų pajamos už atsitiktines 

paslaugas 
1 368,8 1 450,2 1 604,0 1 393,8 

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės 

apsaugos ir kitose įstaigose 
3 154,6 3 206,1 3 362,6 3 090,5 

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos 245,1 263,1 317,0 250,0 

Kitos neišvardytos pajamos 192,5 702,6 352,2 400,0 

Materialiojo ir nematerialiojo turto 

realizavimo pajamos 
185,7 282,0 472,4 325,0 
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 Savivaldybės kreditinis įsiskolinimas ir paskolos. Šiaulių m. savivaldybės biudžeto 

kreditinis įsiskolinimas 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė   9 749,2 tūkst. Eur, iš jų: paskolos – 8 665,0 

tūkst. Eur, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo skolos – 149,4 tūkst. Eur (t. sk. 108,5 tūkst. Eur 

įsiskolinimas vykdant teisės aktų nuostatas dėl darbo užmokesčio valstybės tarnautojams 

kompensavimo), įsiskolinimas už prekes ir paslaugas – 367,9 tūkst. Eur, įsiskolinimas už socialines 

išmokas – 358,7 tūkst. Eur, įsiskolinimas už turto įsigijimo išlaidas – 108,6 tūkst. Eur. Šiaulių m. 

savivaldybės biudžeto kreditinis įsiskolinimas 2019 m. gruodžio 31 d., palyginus su 2018 m. gruodžio 

31 d.  sumažėjo 604,3  tūkst. Eur. Trumpalaikės skolos (be paskolų) lyginant su 2018 m. gruodžio 31 

d. duomenimis sumažėjo 562,3 tūkst. Eur.  

   2019 m. savivaldybė skolinosi 2 500 tūkst. Eur investicinių projektų vykdymui. 2019 m. 

gruodžio 31 d. savivaldybė turėjo 5-ias paskolų sutartis, likutis sudaro – 8665,0 tūkst. Eur. 2018 m. 

gruodžio 31 d. savivaldybė turėjo 4-ias paskolų sutartis, likutis sudarė – 8707,0 tūkst. Eur. 2017 m. 

gruodžio 31 d. savivaldybė turėjo įsipareigojimų pagal 5-ias paskolų sutartis, likutis sudarė – 8705,7 

tūkst. Eur. Paskolos pagal nustatytus grafikus bus grąžinamos iki 2026-09-30. Palūkanų sumokėta: 

2017 m. – 60,2 tūkst. Eur, 2018 m. – 52,6 tūkst. Eur, 2018 m. – 67,2 tūkst. Eur. 

 
    4 pav. 2017–2019 m. Savivaldybės mokėtinų sumų dinamika tūkst. Eur 

 

 
 

 
  

 

 

 

8705,7

8707,0

8665,0

9988,3

10353,5

9749,2

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Iš  viso skolos

Iš jų paskolos

Iš viso pajamų: mokesčiai, dotacijos ir kitos 

pajamos 
101 507,7 115 196,9 132 465,9 134 751,9 

Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas 

kapitalas 
x x 846,9 175,0 

Metų pradžios likutis 11 091,8 16 541,1 14 835,9 15 647,7 

Paskolų lėšos investiciniams projektams  1 803,1 2 500,0 2 800,0 3 500,0 

IŠ VISO: 114 402,6 134 238,0 150 948,7 154 074,6 
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        3 lentelė. 2017–2019 m. Savivaldybės biudžeto asignavimai pagal struktūrą ir valstybės funkcijas 

 

Valstybės 

funkcija 

2017 m. 2018 m. 2019 m. 
Planas 

(tūkst. 

Eur.) 

stru

ktū

ra, 

% 

Faktas 

(tūkst. 

Eur.) 

plano 

vyk 

dymas, 

% 

Planas 

(tūkst. 

Eur.) 

strukt

ūra, 

% 

Faktas 

(tūkst. 

Eur.) 

plano 

vyk 

dymas, 

% 

Planas 

(tūkst. 

Eur.) 

stru

ktūr

a, % 

Faktas 

(tūkst. 

Eur.) 

plano 

vyk 

dymas, 

% 

Bendros 

valstybės 

paslaugos 

5353,7 4,8 4423,7 -17,4 5753,9 3,9 4765,4 -17,2 6789,3 4,5 5942,6 -12.5 

Gynyba 53,3 0,0 53,3 0,0 49,7 0,0 49,7 0,0 54,3 0,0 54,3 0.0 

Viešoji 

tvarka ir 

visuomenė

s apsauga 

50,0 0,0 46,4 -7,2 70,8 0,0 65,2 -7,9 35,0 0,0 35,0 0.0 

Ekonomik

a 
7477 6,7 4862,6 -35,0 13218,7 9,1 9256,1 -30,0 19120,6 12.6 14474,2 -24.3 

Aplinkos 

apsauga 
6520,5 5,9 5322,7 -18,4 8058,0 5,5 6837,2 -15,2 7617,3 5.0 6364,5 -16.4 

Būstas ir 

komunalin

is ūkis 

5418,5 4,9 3847,6 -29,0 20840,3 14,3 9099,2 -56,3 16098,6 10.6 11517,6 -28.5 

Sveikatos 

apsauga 
1720,0 1,5 1696,6 -1,4 2030,7 1,4 1952,0 -3,9 2715,2 1.8 2374,8 -12.5 

Poilsis, 

kultūra ir 

religija 

6161,4 5,5 4761,2 -22,7 10339,2 7,1 7923,8 -23,4 14686,3 9.6 13661,9 -7.0 

Švietimas 61477,0 55,3 59957 -2,5 67111,3 45,9 63135,4 -5,9 65351,2 42.9 63307,7 -3.1 

Socialinė 

apsauga 
14344,0 12,9 10483,8 -26,9 16081,5 11,0 13632,7 -15,2 16975,3 11.1 14661,9 -13.6 

Iš viso 

išlaidų 
108574,0 97,7 95454,9 -12,1 143554,1 98,2 116716,7 -18,7 149443,1 98.1 132394,5 -11.4 

Finansinių 

įsipareigoj

imų 

vykdymas 

(paskolų 

grąžinima

s) 

2589,5 2,3 2539,3 -1,9 2575,4 1,8 2551,3 -0,9 2913,0 1.9 2909,2 -0.1 

Iš viso 

išlaidų 
111164,0 100 97994,2 -11,8 146129,5 100,0 119268,0 -18,4 152356,1 100 135303,7 -11.2 

 

 Apskaita. Savivaldybės administracijos buhalterinė apskaita yra tvarkoma vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymais ir nutarimais, LR finansų ministro įsakymais, kitais 

Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos darbą.  

 2019 m. parengti ir pateikti 2018 m. metinės bei 2019 m. ketvirčių Savivaldybės 

administracijos finansinės atskaitomybės, sujungtos į bendrą Administracijos finansinių ataskaitų 

rinkinį kartu su  Socialinių išmokų ir kompensacijų bei Socialinių paslaugų skyrių pateiktomis 

ataskaitomis, rinkiniai.  Finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir  ataskaitų konsolidavimo   

informacinėje sistemoje (VSAKIS) laiku, pagal nustatytą konsolidavimo kalendorių, pateikta 

Savivaldybės administracijos tarpusavio operacijų derinimo su kitais viešojo sektoriaus subjektais 

informacija bei Administracijos 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio konsolidavimui skirta 

informacija.  

 Administracijos 2019  m. ketvirtiniai biudžeto ataskaitų rinkiniai buvo pateikiami kiekvieną 

ketvirtį išanalizuojant mokėtinų sumų padidėjimo ar sumažėjimo priežastis, programų biudžeto 

išlaidų sąmatų vykdymo nukrypimus. Pasibaigus ataskaitinių metų kiekvienam ketvirčiui buvo 

suformuotos ir duomenų saugykloje „Debesis“ įkeltos „Programų įgyvendinimo ataskaitos“ 
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(informacija apie 2019-2021 m. Strateginiame veiklos plane pagal kiekvieną programą ir priemonę 

bei finansavimo šaltinius patvirtintus, panaudotus ir likusius nepanaudotus asignavimus) dėl 

priemonių vykdytojų nevykdymo priežasčių surašymo. Kas ketvirtį buvo organizuojamas biudžeto 

vykdymo aptarimas su Savivaldybės administracijos direktoriumi. Po aptarimų, buvo perpaskirstomi  

priemonių sutaupyti asignavimai, kad metų pabaigoje neliktų įsiskolinimų. 

  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius 2019 metais vykdė Šiaulių 

miesto savivaldybės tarybos 2019 metų vasario 7 d. sprendimu Nr. T-2 patvirtinto biudžeto su 

vėlesniais pakeitimais priskirtų asignavimų valdytojui, Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, 

programų biudžeto išlaidų apskaitą. 

  
 4 lentelė.  2019 m. Apskaitos skyriaus asignavimų panaudojimas pagal finansavimo šaltinius tūkst. Eur 

                                                                                                                                

Finansavimo šaltiniai Patvirtinta sąmata Panaudota Sąmatos likutis 

Europos Sąjungos lėšos                     18 660,8 12 091,8 6 569,0 

Valstybės biudžeto lėšos                     9 004,8 8 655,7 349,1 

Savivaldybės biudžeto lėšos              45 556,1 37 159,9 8 396,2 

Specialiosios lėšos                                           83,8 1,7 82,1 

Iš viso: 73 305,5 57 909,1 15 396,5 

           

 Investicijos. 2019 m. Šiaulių m. savivaldybė pateikė 13 projektinių pasiūlymų, pasirašyta 

11  finansavimo sutarčių, pritraukta 12 799,0 tūkst. Eur  Europos Sąjungos ir Valstybė biudžeto lėšų. 

Dar pagal 4 pasirašytas sutartis gautas 1 420,0 tūkst. Eur. finansavimas iš Valstybės biudžeto. 

 
5 lentelė. 2017-2019 m. pateiktų projektinių pasiūlymų skaičius ir pritrauktų lėšų sumos 

 

 Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojami projektai Valstybės lėšomis 

finansuojami projektai 

Pateikti projektiniai 

pasiūlymai/ 

paraiškos 

Pasirašytos finansavimo 

sutartys.  

(Pritrauktos ES/VB lėšos) 

Objektų, dėl kurių sudarytos 

finansavimo sutartys skaičius 

(Pritrauktos VB lėšos) 

2017 m. 18 16 (20 870,0 tūkst.   Eur) 7 (3 500,0 tūkst. Eur.) 

2018 m.  14 9 (11 170,0 tūkst.  Eur) 4 (1 890,0 tūkst. Eur) 

2019 m.  13 10 (10 369,0 tūkst.  Eur.) 4 (1 420,0 tūkst. Eur) 

 

 Dar 2 finansavimo sutartis pasirašė Šiaulių m. savivaldybės įstaigos BĮ Kultūros centras ir 

koncertinė įstaiga “Saulė”. Pritrauktas ES finansavimas siekia  2 430,0  tūkst. Eur.  

 2019 m. Šiaulių miesto savivaldybė pilna apimtimi (t.y. pateikė galutines projektų 

įgyvendinimo ataskaitas)  užbaigė įgyvendinti du Europos Sąjungos lėšomis bendrai finansuojamus 

projektus t. y. „Šiaulių miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ (bendras projekto 

biudžetas 2 717,0 tūkst. Eur, Šiaulių miesto savivaldybės dalis – 2 309,5 tūkst. Eur) ir ,,Aplinkos 

rizikos valdymo sistemos gerinimas Latvijos ir Lietuvos pasienio regione“ (bendras projekto 

biudžetas – 1 160,3 tūkst. Eur, Šiaulių miesto savivaldybės dalis – 224,3 tūkst. Eur).   

 
 6 lentelė. Projektai dėl kurių finansavimo 2019 m. buvo pasirašytos sutartys/papildomi susitarimai 

 

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Pritrauktos ES lėšos, tūkst. Eur 

1.  Viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimas 

teritorijoje, besiribojančioje su Draugystės prospektu, 

Vytauto gatve, P. Višinskio gatve ir Dubijos gatve 

3 489,0 
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2. Aušros alėjos (nuo Žemaitės g. iki Varpo g.) viešųjų 

pastatų ir viešųjų erdvių prieigų rekonstrukcija 

2 029,0 

3. Pakruojo gatvės rekonstrukcija 1 380,0 

4. Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos 

efektyvumo didinimas Šiaulių mieste 

746,0 

5. Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 

111,0 

6. P. Višinskio gatvės viešųjų erdvių pritaikymas jaunimo 

poreikiams 

878,0 

7. Tilžės g. dviračių tako rekonstrukcija  229,0 

8. Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste 473,0 

9. Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto 

savivaldybėje 

174,0 

10. Integrali pagalba į namus Šiaulių mieste 860,0 

 

 2019 m. pritrauktos Valstybės biudžeto lėšos 1 426,0 tūkst. Eur. gautos šiems projektams: 

,,Šiaulių kultūros centro aktualizavimas“ (860,0 ūkst. Eur), ,,Šiaulių Medelyno progimnazijos pastato 

Šiauliuose, Birutės g. 40 rekonstravimas“ (500,0 tūkst. Eur), ,,Šiaulių sanatorinės mokyklos pastato, 

adresu K. Kalinausko g. 17, Šiauliai, modernizavimas “ (16,0 tūkst. Eur) ir ,,Šiaulių Rėkyvos 

progimnazijos Šiauliuose, Poilsio g. 1, pastato rekonstravimas ir priestato statyba“ (50,0 tūkst. Eur). 

Taip pat Bačiūnų gatvei rekonstruoti skirta 950,0  tūkst. Eur.  

 2019 m. parengtos trijų projektų (1. „Vaikų socialinės integracijos skatinimas Jelgavos ir 

Šiaulių miestuose“ 2. „Viešųjų paslaugų kokybės gerinimas Jelgavos ir Šiaulių miestuose stiprinant 

skaitmeninius gebėjimus ir diegiant inovatyvius sprendimus“ 3. „Bendradarbiavimas pasienio 

regione siekiant užtikrinti saugumą ir viešųjų paslaugų efektyvumą“) paraiškos, kuriems siekiama 

gauti finansavimą iš Interreg V-A programos lėšų. Bendra Šiaulių miestui prašoma paramos suma  

viršija 600,0 tūkst. Eur.  

        

PERSONALO VALDYMAS 

 

 Savivaldybės administracijos organizacinė struktūra. Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos struktūra patvirtinta 2018 m. birželio 7 d. Savivaldybės administracijoje buvo 4 

departamentai: Strateginės plėtros ir ekonomikos, Urbanistinės plėtros ir ūkio, Socialinių reikalų, 

Švietimo, kultūros ir sporto bei padaliniai, neįeinantys į departamentų sudėtį: Bendrųjų reikalų 

skyrius, Centralizuotas vidaus audito skyrius, Sveikatos skyrius, Teisės skyrius, Civilinės saugos, 

viešosios tvarkos ir sanitarijos skyrius, Projektų valdymo skyrius, Savivaldybės administracijos 

filialai – Medelyno ir Rėkyvos seniūnijos, atskiri struktūriniai vienetai – vyriausiasis specialistas 

(tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius) ir vyriausiasis specialistas (nevyriausybinių 

organizacijų koordinatorius). 2019 m. birželio 6 d. buvo pakeista Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos struktūra – iš 4 departamentų patvirtinti 3: Švietimo, kultūros ir sporto departamentas 

sujungtas su Socialinių reikalų departamentu ir pavadintas Žmonių gerovės ir ugdymo departamentu. 

Žmonių gerovės ir ugdymo departamentą sudaro 6 skyriai: Socialinių paslaugų, Socialinių išmokų ir 

kompensacijų, Civilinės metrikacijos, Kultūros, Sporto ir Švietimo. Atsižvelgiant į tai, kad Šiaulių 

miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta 1 savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojo pareigybė, struktūroje atitinkamai palikta viena direktoriaus pavaduotojo pareigybė. 

Laikantis teisės aktų reikalavimų, vyriausiojo specialisto (jaunimo reikalų koordinatoriaus) pareigybė 

atskirta nuo Kultūros skyriaus ir įsteigta kaip atskiras struktūrinis vienetas, kuris pavaldus 

Administracijos direktoriui. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos sporto įstatymo nuostatas pakeistas 

Kūno kultūros ir sporto skyriaus pavadinimas į Sporto skyrių.   
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 2019 m. lapkričio 7 d. buvo pakeista Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūra 

– įkurtas naujas Miesto koordinavimo skyrius. Funkcijos, susijusios su gyventojų informavimu, 

miesto priežiūra ir tvarkymu, avarinių situacijų valdymu bei skambučių peradresavimu, perkeltos iš 

Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyriaus, Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus bei 

Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio. Perskirsčius funkcijas Civilinės 

saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyrius pervadintas į Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrių. 

Miesto koordinavimo skyrius pradėjo veikti nuo 2020 m. sausio 1 d.  

 Savivaldybės administracijos žmogiškieji ištekliai. Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir 

gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, (toliau – darbuotojas) amžiaus vidurkis 2019 

m. yra 47 metai: 6 procentai nuo 20 iki 29 metų, 22 procentai nuo 30 iki 39 metų, 25 procentai nuo 

40 iki 49 metų, 30 procentų nuo 50 iki 59 metų, 17 procentų – 60 metų ir daugiau. Savivaldybės 

administracijoje 2019 m. dirbo 81 procentas moterų ir 19 procentų vyrų. Lyginant su 2018 m. – 3 

procentais padaugėjo vyrų. Lyginant su 2017 m. ir 2018 m., darbuotojų amžiaus vidurkis nesikeitė ir 

sudaro 47 metus. 2019 m. lyginant su 2018 m. pareigybių skaičius nesikeitė, išliko 256 pareigybės 

(2017 m. – 287), 171 valstybės tarnautojo pareigybė ir 85 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 

pareigybės. 

 Nuo 2019 m. sausio 1 d. Lietuvos karjeros valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių 

tarnautojų atrankas centralizuotai vykdo Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų 

ministerijos. Pagal naująją – centralizuotą – valstybės tarnautojų atrankos sistemą atskiras išankstinis 

bendrųjų gebėjimų patikrinimas nebeatliekamas. Bendrieji gebėjimai ir kompetencijos tikrinami 

vertinimo atrankos komisijoje metu. Bendrųjų reikalų skyrius laiku pasiruošė ir įsigijo tinkamą 

įrangą, tai suteikė galimybę vykdyti konkursus nuotoliniu būdu. Konkursų pagal naują atrankos 

sistemą trūkumas tas, kad konkursai vyksta pakankamai ilgai - apie 3 mėnesius ir tai trukdo 

sklandžiam įstaigos darbui. 

 2019 m. į valstybės tarnautojo pareigas suorganizuota 16 konkursų daugiau palyginus su 

2018 m. Didžiausia valstybės tarnautojų kaita vyko Civilinės saugos ir teisėtvarkos, Architektūros, 

urbanistikos ir paveldosaugos skyriuose.  

Vidaus kontrolė ir vertinimai. 2019 m. nebuvo poreikio atlikti nei vieno tarnybinio 

nusižengimo tyrimo. 2018 m. buvo atlikti 6 tarnybinių nusižengimo tyrimai: 2 įstaigų vadovams ir 4 

valstybės tarnautojams, 2017 m. taip pat 6 tarnybinių nusižengimų tyrimai: 3 įstaigų vadovams ir 3 

valstybės tarnautojams. Lyginant su ankstesniais metais akivaizdu, kad Savivaldybės administracijoje 

ir jai pavaldžiose įstaigose sėkmingai patobulintos ir sukurtos efektyvios vidaus kontrolės procedūros.  

Kvalifikacijos kėlimas. 2019 m. Savivaldybės administracijos tarnautojų ir darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos kėlimui buvo skirta 28,50  tūkst. Eur, tai yra 0,6 procento 

nuo darbo užmokesčiui skirtų asignavimų.  

Suorganizuoti mokymai atskiroms darbuotojų grupėms atsižvelgiant į valstybės tarnautojų 

kvalifikacijos tobulinimo prioritetų sąrašą. 

 Įgyvendinant Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategijos 

priemonių planą, suorganizuota 60 akademinių valandų anglų kalbos mokymų Savivaldybės 

administracijos tarnautojams. 

Per 2019 m. mokymuose dalyvavo 290 darbuotojų. 

 

 

 

 

ŠVIETIMAS 

 

 Švietimo įstaigų tinklas. Šiaulių miesto savivaldybė yra 73 švietimo įstaigų – 32 bendrojo 

ugdymo ir 8 neformaliojo vaikų švietimo mokyklų, 31 ikimokyklinio ugdymo įstaigų, Pedagoginės 

psichologinės tarnybos ir Švietimo centro – steigėja. Savivaldybei pavaldžių mokyklų (bendrojo ir 
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ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo) skaičius 2019 m. nekito, nebuvo vykdomi ir jų 

pertvarkymai. 

2019 m. bendrojo ugdymo mokyklose fiksuotas mokinių skaičiaus didėjimas (+122 mok.), 

o ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdytinių skaičius (-61 vaikas) ir neformaliojo vaikų švietimo 

mokyklose mokinių skaičius (– 15 mok.) sumažėjo. 
 

 5 pav. Vaikų/mokinių/švietimo įstaigų situacija (2019 m. rugsėjo 1 d. duomenys) 

 

 
Pastaba. Bendrojo ugdymo mokyklose mokinių skaičius nurodomas su priešmokyklinio ugdymo grupių vaikais 

ir suaugusiais mokiniais. 
 

2019 m., kaip ir 2018 m. bei 2017 m., mieste veikė septynios Savivaldybės mokyklos, 

kurioms iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skiriamos mokymo lėšos ir ūkio lėšos šalies 

(regiono) mokiniams – Logopedinė mokykla, „Ringuvos“ specialioji mokykla, Sanatorinė mokykla, 

Specialiojo ugdymo centras, Medelyno progimnazijos ligoninės klasės, Sporto gimnazija ir 

Suaugusiųjų mokyklos Tardymo izoliatoriaus skyrius. 

Bendrojo ugdymo mokyklų 2019 m. situacija vertinta pagal Šiaulių miesto savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrajame plane numatytus rodiklius 

(toliau – tinklo pertvarkos rodikliai). 2019 m. mokyklų situacija vertinta pagal 21 rodiklį (2018 m. – 

20), suskirstytų į keturias grupes. 2019 m. dalis rodiklių, atsižvelgiant į pasikeitusią švietimo situaciją 

ir rodiklių stebėsenos rezultatus, buvo pakeisti Savivaldybės tarybos sprendimu. Bendra miesto 

mokyklų situacija pagal rodiklius pakito (žr. 2 pav.).  
 

 6 pav. Rodiklių, atitinkančių 2020 m. siekinius, dalis 

 

 Rodiklių grupės „Gerėja ugdymo kokybė“ rezultatai žemiausi, lyginant su kitų rodiklių 

grupėmis, nes 2019 m. daugiau miesto mokyklų matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo ir brandos egzaminų rezultatai žemesni nei šalies vidurkiai. 

2019 m. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pradėjo vykdyti nacionalinį projektą 

„Mokinių pasiekimų gerinimas įgyvendinant kokybės krepšelį“. Iš Šiaulių miesto savivaldybės į 

projektą įtrauktos 6 mokyklos: trys turinčios stiprią Geros mokyklos raišką – J. Janonio ir „Romuvos“ 

13271

4710
3730

13223

4813
3790

13345

4752
3775

Bendojo ugdymo mokyklos Ikimokyklinio ugdymo
įstaigos

Neformaliojo vaikų švietimo
mokyklos

2017 m. 2018 m. 2019 m.

32 Įstaigų skaičius

323232

31 83131 88

93
77,6

63,8

95,3

Savivaldybės mokyklų
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Užtikrinamos lygios
galimybės

Gerėja ugdymo
kokybė

Moderni ugdymo(si)
aplinka
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gimnazijos, Dainų progimnazija – ir trys turinčios silpną Geros mokyklos raišką – „Santarvės“ 

gimnazija, V. Kudirkos ir „Rasos“ progimnazijos.  

Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinis ugdymas vykdytas 31 lopšelyje-darželyje ir 2 

specialiosiose įstaigose (Logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriuje ir Specialiojo 

ugdymo centre).  

2019 m. lopšeliuose-darželiuose ir specialiosiose įstaigose veikė 238 ikimokyklinio ugdymo 

grupės. Iš jų: 67 grupės  nuo gimimo iki 3 metų vaikams, 171 grupė nuo 3 iki 6 metų. Iš minėtų grupių 

4 savaitinės ir 23 specialiosios. Jose buvo ugdomi 4 208 vaikai. 

2019 m. įsteigta viena lopšelio grupė lopšelyje-darželyje „Drugelis“. Siekiant tenkinti 

ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo lopšeliuose-darželiuose poreikį, nuo 2019 m. 

rugsėjo 1 d. priešmokyklinio ugdymo grupių neformavo 9 lopšeliai-darželiai. 

Savivaldybė skiria 70 eurų vieno mėnesio ugdymo reikmėms kiekvienam vaikui, kurio tėvai 

(globėjai) sudarė mokymo sutartį su Šiaulių miesto nevalstybine švietimo įstaiga (toliau – VšĮ) ar 

laisvuoju mokytoju. 2019 m. septynias VšĮ lankė 276 vaikai, 22 vaikais daugiau nei 2018 m. ir  

norinčių lankyti VšĮ daugėja (žr. 7 lentelę). 

 
7 lentelė. Šiaulių miesto nevalstybinės švietimo įstaigos, kurioms skirtas Savivaldybės finansavimas, 

įgyvendinančios ikimokyklinio ugdymo programas  

 

Metai VšĮ skaičius Vaikų, kuriems skirtas 

Savivaldybės finansavimas, 

skaičius (metų pabaigoje) 

Skirta lėšų iš 

Savivaldybės 

biudžeto, tūkst. Eur 

2017 m. 7 207 156,8 

2018 m. 6 254 207,1 

2019 m. 7 276 226,8 
 

Priešmokyklinis ugdymas. 2019 m. priešmokyklinis ugdymas vykdytas 22 lopšeliuose-

darželiuose (2018 m. – 26), 13 bendrojo ugdymo mokyklų ir 2 specialiosiose mokyklose. Siekiant 

lopšeliuose-darželiuose tenkinti ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo poreikį, nuo 2019 

m. rugsėjo 1 d. Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose suformuota  daugiau  priešmokyklinio 

ugdymo grupių (toliau – PUG), o lopšeliuose darželiuose mažiau:  2019 m.  rugsėjo 1 d. suformuotos 

57  priešmokyklinio ugdymo grupės: 29 – lopšeliuose-darželiuose (2018 m. – 40), 24 – bendrojo 

ugdymo mokyklose ir 4 specialiosiose mokyklose (2018 m. – 22). Minėtose grupėse buvo ugdomi 

1019 vaikų (2018 m. – 1137) – 118 vaikų mažiau nei ankstesniais metais. 
 

7 pav. 2018-2019 m. Savivaldybės vaikų skaičius priešmokyklinio ugdymo grupėse pagal įstaigų tipą 
 

 
 

 

Bendrasis ugdymas. Šiaulių miesto savivaldybės mokyklos dalyvavo Nacionalinio 

egzaminų centro (toliau – NEC)  vykdomame nacionaliniame 2, 4 ir 6 klasių mokinių pasiekimų 

patikrinime.  

2019 m. Savivaldybės antrokų visi procentiniai rodikliai pagal mokomuosius dalykus 

aukštesni už dalyvavusių savivaldybių ir visų NMPP 2019 m. dalyvavusių savivaldybių (žr. 8 pav.), 

722
579

415 440

2018 m. 2019 m.

Lopšelis-darželis Bendrojo ugdymo mokykla



18 

 

 

 

 

tačiau, lyginant su 2017, 2018 m. rezultatais, matematikos ir rašymo rezultatai pablogėjo. Skaitymo 

rezultatai paskutinius trejus metus augo. 
 

8 pav. 2019 m. savivaldybės 2 klasės mokinių procentinis rodiklis pagal mokomuosius dalykus 
 

 
 

Ketvirtokų matematikos rodiklis nežymiai mažesnis už dalyvavusių savivaldybių rodiklius, 

tačiau gerokai didesnis nei šalies vidurkis. Ketvirtokų skaitymo, rašymo ir pasaulio pažinimo 

procentiniai rodikliai aukštesni ir už dalyvavusių savivaldybių ir už šalies rodiklius (žr. 9 pav.). 2019 

m., lyginant su 2017, 2018 m., skaitymo, rašymo ir pasaulio pažinimo rezultatai augo, o matematikos 

pamažėjo. 
 

 9 pav. 2019 m. Savivaldybės 4 klasės procentinis rodiklis pagal mokomuosius dalykus 

 

 
 

Šeštokų matematikos ir rašymo rodikliai mažesni už visų dalyvavusių savivaldybių rodiklius 

tačiau gerokai didesni nei šalies vidurkis, skaitymo rodikliai aukštesni ir už dalyvavusių savivaldybių  

ir šalies vidurkius (žr. 10 pav.). 2019 m., lyginant su 2017, 2018 m., skaitymo ir rašymo rezultatai 

augo, tik matematikos pamažėjo. 
 

 10 pav. 6 klasės procentinis rodiklis pagal mokomuosius dalykus 
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 2017–2019 m. NMPP Šiaulių miesto savivaldybės 2, 4 ir 6 klasių mokiniams geriausiai 

sekėsi skaitymas, o blogiausiai – matematika. 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas. 2019 m. apie 1 030 pagrindinio ugdymo 

programos baigiamųjų klasių mokinių (10 ir II gimn. klasės) iš 14 Savivaldybės mokyklų, Šiaulių 

profesinio rengimo centro ir S. Sondeckio menų gimnazijos dalyvavo pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinime. Mokinių, dalyvavusių patikrinime, vidutiniai pažymiai 2019 m. aukštesni nei 2018 m. 

(žr. 8 lentelę) 
 

    8 lentelė. 2017-2019 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai 
 

Eil. 

Nr. 

Mokomasis 

dalykas 

Savivaldybės mokinių, 

dalyvavusių PUPP patikrinime, 

vidutinis pažymys  

Šalies mokinių, dalyvavusių PUPP 

patikrinime, vidutinis pažymys 

2017 m. 2018 m. 2019 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

1. Lietuvių kalba 6,5 6,35 6,38 6,49 6,26 6,28 

2. Matematika 6,0 4,8 5,39 5,84 4,74 5,29 

 

2019 m. patikrinimo metu nemaža dalis mokinių gavo nuo 1 iki 3 balų (neigiami 

įvertinimai): lietuvių kalba – 7,18 proc. (šalies vidurkis – 7,56 proc.); matematika – 22,96 proc. (šalies 

vidurkis – 21,12 proc.). 2018 m. situacija atitinkamai buvo lietuvių kalba – 7,4 proc. ir 7,25 proc.; 

matematika – 31 proc. ir 28,7 proc. 

Nors Savivaldybės mokyklų mokinių, 2019 m. dalyvavusių PUPP patikrinime, vidutinis 

pažymys yra didesnis nei šalies vidurkis, tačiau mokinių, per matematikos patikrinimą gavusių 

neigiamus įvertinimus, dalis yra didesnė nei šalies vidurkis. Tokiam rezultatui įtakos turėjo 

Suaugusiųjų mokyklos Tardymo izoliatoriaus skyriaus mokinių rezultatai. 

2019 m. pagrindinį išsilavinimą įgijo 95,3 proc. (2017 m. – 96,7, 2018 m. – 96,2) 10 ir II 

gimn. klasės mokinių. 

Brandos egzaminai. 2019 m. apie 1 400 abiturientų (2017 m. – 1 459, 2018 m. – 1 400) 

pareiškė norą dalyvauti 13 valstybinių ir 5 mokykliniuose brandos egzaminuose. 2019 m. brandos 

egzaminus mieste laikė 1 329 abiturientai (2017 m. – 1 394, 2018 m. – 1 316).  

Miesto mokinių valstybinių brandos egzaminų rezultatai: 

– 3 mokomųjų dalykų (užsienio (rusų ir vokiečių) kalbų, chemijos) valstybiniai brandos 

egzaminai išlaikyti 100 proc. (2017 m. – 4, 2018 m. – 3); 

42,2

51,1

42,4

51,7

64,8

55,8
51

65,8

55,3

Matematika Skaitymas Rašymas

Šalies Dalyvavusių savivaldybių Šiaulių miesto sav.
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– 4 mokomųjų dalykų (užsienio (vokiečių, rusų) kalbos, istorijos, fizikos) valstybinių 

brandos egzaminų išlaikymo rezultatas 2019 m. aukštesnis už 2018 m. brandos egzaminų išlaikymo 

rezultatą (2017 m. – 7, 2018 m. – 3); 

– 8 mokomųjų dalykų (lietuvių k. ir literatūros, informacinių technologijų, geografijos, 

biologijos, vokiečių k., anglų k., rusų k., fizikos) valstybinių brandos egzaminų išlaikymo vidurkis 

2019 m. aukštesnis už šalies brandos egzaminų išlaikymo vidurkį (2017 m. – 10, 2018 m. – 10); 

– gauti 93 šimto balų įvertinimai (2017 m. – 103, 2018 m. – 130) pagal mokomuosius 

dalykus. 

Tačiau 7 mokomųjų dalykų (lietuvių kalbos ir literatūros, anglų k., informacinių 

technologijų, matematikos, biologijos, chemijos, geografijos). valstybinių brandos egzaminų 

išlaikymo rezultatai 2019 m. žemesni už 2018 m. brandos egzaminų išlaikymo rezultatus. 

Vidurinį išsilavinimą 2019 m. įgijo 97,8 proc. (2017 m. – 98,6 proc., 2018 m. – 97,4 proc.,) 

abiturientų. 

Neformalusis ugdymas ir švietimas. Švietimo informacinės sistemos  duomenimis 72,74 

proc. miesto 1-12 klasių mokinių lanko neformaliojo švietimo būrelius Savivaldybės pavaldumo 

bendrojo ugdymo mokyklose ir dalyvauja neformaliojo vaikų švietimo programose.  

Mieste veikia 8 neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) mokyklos. 2019 m. NVŠ 

mokyklų ugdytiniai respublikinėse ir tarptautinėse varžybose, konkursuose laimėjo 106 pirmąsias, 90 

antrąsias ir 83 trečiąsias vietas. 

Nuo 2016 m. savivaldybė dalyvauja įgyvendinant nacionalinį projektą „Neformaliojo vaikų 

švietimo paslaugų plėtra“. 2019 m. įgyvendinant minėtą projektą didžiausias NVŠ teikėjų skaičius 

(per mėnesį) buvo 31 (2017 m. – 46, 2018 m. – 47), programų – 35 (2017 m. – 62, 2018 m. – 56), 

mokinių, dalyvavusių NVŠ teikėjų vykdomose programose –  2224 (2017 m. – 3592, 2018 m. – 

2778). Dėl iškilusių finansavimo ir administravimo problemų dalis NVŠ teikėjų atsisakė toliau 

dalyvauti projekte. 

Įgyvendinant Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programą, vykdyta priemonė 

,,Kultūros krepšelis edukaciniams užsiėmimams Šiaulių regiono muziejuose ir kitose kultūros 

įstaigose“. Iš Savivaldybės biudžeto lėšų 31 bendrojo ugdymo mokyklos ir 2 viešųjų įstaigų (Jėzuitų 

mokykla ir „Smalsieji pabiručiai“) 12 542 mokiniams skirta po 5 eurus „kultūros krepšeliui“. Visos 

įstaigos rinkosi edukacijas iš Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinto Šiaulių 

miesto savivaldybės kultūros krepšelio paslaugų rinkinio.  

2019 m. vykdyti 5 Šiaulių miesto reprezentaciniai švietimo renginiai, kuriuose dalyvavo apie 

14 000 dalyvių ir apie 34 000 žiūrovų. 

2019 m. buvo koordinuotas 36 vaikų vasaros užimtumo programų, finansuojamų iš 

Savivaldybės biudžeto lėšų, įgyvendinimas. Didždvario gimnazija organizavo gabių mokinių vasaros 

užimtumo programą „Mokslo virusas 4“. Joje dalyvavo 70 Šiaulių miesto dalykinių olimpiadų 

(miesto turo) nugalėtojų. 2019 m. įvairaus tipo vaikų vasaros užimtumo programose (meninėse, 

sportinėse, keliaujančiose ir kt.) dalyvavo 1,5 tūkst. 1–12  klasių mokinių (2017 m. – 24 programos, 

1,2 tūkst. mok., 2018 m. – 23 programos, 1,5 tūkst. mok.). 

Švietimo įstaigos dalyvavo VII labdaros-paramos akcijoje „Laimės keksiukai“, skirtoje 

paremti onkologine liga sergančių vaikų ir jų šeimų socialinės aplinkos gerinimui. Akcijoje dalyvavo 

59 švietimo įstaigos. Akcijos metu surinkti 26 700,0 tūkst. Eur paramos.  

2019 m. organizuotas neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų konkursas, finansuotas 

Savivaldybės biudžeto lėšomis. Konkurso būdu buvo atrinkta 13 programų (2018 m. – 15), kurias 

vykdė viešosios įstaigos, neformaliojo švietimo mokyklos ir kiti švietimo teikėjai. Klausytojai rinkosi 

Trečiojo amžiaus universiteto, anglų kalbos, meninės ir judesio išraiškos programas. 

2019 m. buvo tęsiamas Mokinių socialinių kompetencijų ugdymo Šiaulių miesto 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose modelio (toliau – SKU modelis) įgyvendinimas. Tai 

kryptinga veikla, orientuota į visuminį asmenybės ugdymą, padedanti pažinti įvairias užimtumo sritis 

ir karjeros galimybes, planuotis būsimą karjerą. SKU modelį 2019 m. įgyvendino 32 Savivaldybės 

pavaldumo bendrojo ugdymo  mokyklos (2018 m. – 26, 2017 m. – 25). 2019 m. prie SKU modelio 
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įgyvendinimo prisijungė dar 27 Savivaldybės įstaigos, įmonės ir organizacijos, iš viso 128 (2017 m. 

– 83, 2018 m. – 101).  

2019 m. pradėta kurti SKU modelio įgyvendinimo elektroninė apskaitos sistema.  

Siekiant užtikrinti mokiniams kokybiškas profesinio orientavimo paslaugas, 2019 m. 27 

bendrojo ugdymo mokyklose (2018 m. – 26) Savivaldybės biudžeto lėšomis buvo finansuojama 

karjeros specialisto pareigybė. 2019 m. ypač išaugo intensyvaus profesinio veiklinimo renginių, 

patyriminių ir pažintinių vizitų į įvairias Šiaulių miesto įmones ir įstaigas skaičius (žr. 9 lentelę). 

           
9 lentelė. 2017-2019 m. mokinių profesinis orientavimas ir veiklinimas 

 

 

Metai 

Mokinių, dalyvavusių veiklose, skaičius 

Intensyvaus profesinis 

veiklinimas 

Patyriminis vizitas Pažintinis vizitas 

2017 m. 386 - 6 284 

2018 m. 500 - 7 677 

2019 m. 634 3 598 6 008 

 

Pastabos: 

1. Intensyvus profesinis veiklinimas – tai veikla/praktika, kurioje mokiniai tam tikrose 

įmonėse/įstaigose/organizacijose atlieka profesines veiklas apie kurias sužino patirtinio vizito metu 

arba neformaliuoju/savaiminiu būdu (dviejų dienų arba ilgesnės mokinio profesinės veiklos, 10–12  

klasių mokiniams);  

2. patirtinis (patyriminis) vizitas – mokinio bendradarbiavimas su tam tikros srities 

specialistu pasirinktoje įmonėje/įstaigoje/organizacijoje ir dalyvavimas/asistavimas padedant atlikti 

leistinas pagal amžių ir darbų specifiką profesines veiklas; 

3. pažintinis vizitas – mokinių supažindinimas ir susipažinimas su kasdieniu 

įmonės/įstaigos/organizacijos darbu, pagrindinėmis veiklomis bei vidaus tvarka. 

Bendradarbiaujant su Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmais, 2019 m. suorganizuotas 

Jaunimo verslumo skatinimo renginys ,,Makeathon“, kuriame savo verslo kūrimo istorijomis dalijosi 

jauni ir sėkmingi verslininkai. 

2019 m. Savivaldybės administracijos Švietimo ir Projektų valdymo skyriai, 

bendradarbiaudami su miesto bendrojo ugdymo mokyklomis, parengė „Erasmus+“ programos 

projektą „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklose“, ir gavo finansavimą iš Europos Sąjungos socialinio fondo. Projekto trukmė – 2 metai.  

2019 m. „Sandoros“ progimnazijoje vykdytas pilotinis projektas dėl atsiskaitymo mokyklos 

valgykloje, naudojantis EMP (be grynųjų pinigų). 

2019 m. buvo tęsiamas Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje veikiančių aukštųjų mokyklų, 

Šiaulių profesinio rengimo centro, verslo įmonių ir švietimo įstaigų bendradarbiavimo programų 

(toliau – Programa), finansuojamų Savivaldybės biudžeto lėšomis, vykdymas. 2019 m. Programoje 

buvo vykdomos tokios priemonės: STEAM, STEAM JUNIOR ir INOSTART programų 

įgyvendinimas; aukštos kvalifikacijos dėstytojų, atvykstančių į Šiaulių miesto teritorijoje veikiančias 

aukštąsias mokyklas dėstyti pagal inžinerijos ir informatikos mokslų krypties studijų programas 

vizitų finansavimas; Botanikos sodo projektas „Gamtos mokslų ugdymas augalų apsuptyje“; studijų 

Šiaulių mieste parama; viešųjų ryšių akcija „Šiauliai – sėkmingos karjeros miestas“.  

2019 m. finansuotos 4 bendradarbiavimo programos: Šiaulių valstybinės kolegijos programa 

„Šiaulių miesto mokinių socialinių kompetencijų ugdymo modelio informacinės sistemos 

sukūrimas“, Šiaulių valstybinės kolegijos programa „Šiaulių Garbės CV“, Šiaulių universiteto 

programa „Gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menai, matematika (STEAM): ugdymas 

lyderystei“ , Šiaulių universiteto programa „Visuomenės informavimas apie invazinių augalų 

paplitimą ir grėsmes Šiauliuose“. 2017 m. ir 2018 m. taip pat finansuotos 4 programos. 

Siekiant Šiaulių mieste plėtoti inžinerijos ir informatikos mokslų srities profesinį mokymą 
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ir aukštąjį mokslą, 2019 m. buvo įgyvendinamos STEAM JUNIOR (skirta 1-4 klasių mokiniams), 

STEAM (skirta 5-12 klasių mokiniams) ir INOSTART (skirta studentams) programos. 

Vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtintais teisės aktais, konkurso būdu buvo atrinktos 

28 STEAM JUNIOR, 46 STEAM (2017 m. – 21, 2018 m. –31) ir 11 INOSTART (2017 m. – 9, 2018 

m. – 11) programų. STEAM JUNIOR, STEAM programos finansuotos Savivaldybės biudžeto 

lėšomis. Jas vykdė Šiaulių universitetas, Šiaulių valstybinė kolegija, Šiaulių profesinio rengimo 

centras, Jaunųjų technikų centras, UAB ,,Euromanai“, VšĮ ,,Eduplius“, UAB „Nord Robotics“ ir 

UAB „Nord HR“. 

2019 m. STEAM JUNIOR programose dalyvavo 788 Šiaulių miesto pradinių klasių  

mokiniai, pagal STEAM programas – 1 457 Šiaulių miesto gimnazijų ir progimnazijų mokiniai (2017 

m. – 414 mokinių, 2018 m. – 1 269 mokiniai). 

 2019 m. finansuota 11 INOSTART programų (2018 m. – 11 programų, 2017 m. – 9 

programos). Programas įgyvendino Šiaulių universiteto, Šiaulių valstybinės kolegijos studentai, 

mokslininkai bei miesto įmonės. 

2019 m. Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotas vienas užsieniečio dėstytojo vizitas 

(2018 m. – 2 vizitai, 2017 m. – 2 vizitai), skirta parama vienam kviestiniam dėstytojui, atvykusiam 

dėstyti į Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje veikiančias aukštąsias mokyklas (2018 m. – 2 

dėstytojams). 

2019 m. vienam inžinerijos ir informatikos mokslų krypties bakalauro ir magistrantūros 

studijų programų labai gerai ir gerai besimokančiam ir aktyviai dalyvaujančiam mokslinėje, 

tiriamojoje, visuomeninėje veikloje studentui konkurso būdu buvo skirta skatinamoji stipendija (2018 

m. – 7 studentams). 

2019 m. toliau įgyvendinama Studijų Šiaulių mieste parama. Studijų paramos gavėjai – 

pažangūs  Savivaldybės teritorijoje veikiančiose aukštosiose mokyklose studijuojantys bakalauro ir 

magistro  studijų pakopų studentai ir Šiaulių profesinio rengimo centre (toliau – ŠPRC) besimokantys 

mokiniai, turintys susitarimą su Šiaulių miesto savivaldybės  teritorijoje veikiančia įmone ar įstaiga 

dėl įdarbinimo ne trumpiau kaip 3 metams pagal įgytą specialybę. 2019 m. studijų paramą gavo 34 

studentai, iš jų: 28 iš Šiaulių universiteto, 4 iš Šiaulių valstybinės kolegijos, 2 iš ŠPRC. 2018 m.  

minėtą paramą gavo 42 studentai. 

2019 m. pradėta įgyvendinti priemonė „Erdvės pritaikymo integruotam gamtos mokslų 

ugdymui finansavimas“, skirta aktyvinti edukacinių gamtos mokslų erdvių kūrimą ir jų naudojimą 

ugdymo(si) procesui organizuoti, užtikrinant visuomenės švietimą ir ugdymą gamtos tausojimo 

dvasia ir skatinant darnų vystymąsi, atskleidžiant biologinės ir kultūrinės įvairovių sąsajas. 

Finansavimas iš Savivaldybės biudžeto buvo skirtas konkurso būdu atrinktai Šiaulių universiteto 

programai „Gamtos mokslų ugdymas augalų apsuptyje“ 

Bendradarbiaujant su miesto aukštosiomis mokyklomis, verslo įmonėmis, visuomenės 

veikėjais 2019 m. buvo tęsiama viešųjų ryšių akcija „Šiauliai – sėkmingos karjeros miestas“: 

koordinuota  Facebook paskyros „Šiauliai – karjeros miestas“ veikla, suorganizuotas Šiaulių miesto 

STEAM programos pristatymas ir konferencija mokytojams Šiaulių arenoje, sukurti STEAM 

programos ir profesinio veiklinimo Šiaulių mieste video pristatymai.  

Švietimo skyrius koordinuoja dviejų mieste veikiančių savivaldybės biudžetinių pagalbos 

mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų veiklą – Pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – 

Tarnyba) ir Švietimo centro. 

2019 m. ženkliai išaugo Tarnyboje įvertintų ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų 

skaičius (žr. 10 lentelę). 

 
 10 lentelė. 2017-2019 m. pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vertintų vaikų skaičius 

 

 Ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius  
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Metai  nelankantys 

ugdymo įstaigų 

lankantys 

ikimokyklinę 

įstaigą 

 

iš viso 

Mokyklinio 

amžiaus vaikų 

skaičius 

Iš viso 

2017 32 632 664 334 998 

2018 66 705 771 369 1 140 

2019 25 794 819 404 1 223 
 

Pagal negalių, sutrikimų ir mokymosi sunkumų skaičių daugiausia, kaip ir ankstesniais 

metais,  kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių vaikų – 654 (2018 m. – 587; 2017 m. – 508), po jų 

seka vaikai, turintys kompleksinių sutrikimų – 163 (2018 m. – 179; 2017 m. – 146), negalią, 

sutrikimą, mokymosi sutrikimą – 91 (2018 m. – 102; 2017 m. – 110 ) ir mokymosi sunkumų – 91 

(2017 m. – 62; 2017 m. – 61).  

Tarnyboje įgyvendinta Ankstyvosios intervencijos programa, skirta nepilnamečiams nuo 14 

metų, siekiant užtikrinti psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją. Programoje dalyvavo 15 

rizikingos elgsenos nepilnamečių, kurie eksperimentavo ar nereguliariai vartojo psichoaktyvias 

medžiagas.  

Švietimo įstaigose dirbantiems kolegoms Tarnybos specialistai teikė metodinę, dalykinę 

pagalbą – organizuoti 664  (2018 m. – 546; 2017 m. – 541) renginiai. 

2019 m. Tarnybos specialistai dalinosi savo patirtimi su Mažeikių, Kazachijos, Uzbekijos, 

Tadžikijos, Armėnijos švietimo institucijų atstovais.  

Tarnybos, kartu su VšĮ „Vaikų linija“, parengtos reagavimo į patyčias mokykloje 

rekomendacijos išleistos atskiru leidiniu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

lėšomis. 

2019 m. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras (toliau – Švietimo centras) 

suorganizavo 347 kvalifikacijos tobulinimo renginius (2018 m. – 321, 2017 m. – 305) (žr. 11 pav.), 

kuriuose dalyvavo 9 013 klausytojų (2018 m. – 8 838, 2017 m. – 8 772). 
 

11 pav. 2017-2019 m. Švietimo centro organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginiai  

 

Už Savivaldybės skirtas lėšas Švietimo centras organizavo mokymus tema „IKT mokymai 

Šiaulių miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogams“, kuriuose dalyvavo 275 miesto 

pedagogai. 

Švietimo centras organizavo miesto 3-12 klasių mokinių dalykines olimpiadas ir konkursus, 

mokinių dalyvavimą šalies etapuose kuriuose 2019 m. dalyvavo 1 215 mokinių (2018 m. – 1 239,0 

2017 m. – 1 254 mokiniai). Į 21 olimpiadų ir konkursų šalies etapus vyko 82 mokiniai (2018 m. – 96 

mokiniai, 2017 m. – 96 mokiniai).  

2019 m. Švietimo centro vykdyti projektai:  

1. ES finansuojamas projektas „Lyderių laikas 3“, kuris įgyvendinamas pagal 2014-2020 

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioritetą „Visuomenės švietimas ir 

Seminarai Konferencijos Kursai Stažuotės Parodos Diskusijos
Metodinės

dienos
Kiti renginiai

2017 165 37 31 3 7 10 16 36

2018 148 41 64 0 11 7 12 34

2019 217 36 18 8 16 14 16 22

2017 2018 2019
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žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ NR. 09.4.2-ESFA-V-715, „Stažuotės Lietuvoje“. Buvo 

suorganizuotos 8 stažuotės, kuriose kvalifikaciją tobulino 88 pedagogai iš įvairių šalies savivaldybių. 

2. Švietimo centras su partneriais vykdė ERASMUS+ suaugusiųjų švietimo programos 

projektą „Pedagogų darbo sistema ugdant vaikų skaitymo raštingumą“ (“Work system for 

pedagogues to develop children's reading literacy”), Nr. 2019-1-LV01-KA201-060438-P1. Projekto 

trukmė - 15 mėn.  

Nuo 2013 m. Švietimo centras kartu su Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų 

skyriumi organizuoja gyventojų visuomenei naudingą veiklą. Miesto gyventojai už gautas socialines 

išmokas atlieka įvairius darbus. 2019 m. Visuomenei naudingos veiklos organizavimo skyriaus 

specialistai registravo 1002 asmenų (2017 m. – 1430, 2018 m. – 1230), o su 890 (2017 m. – 1356, 

2018 m. – 1030) sudarė sutartis dėl visuomenei naudingos veiklos atlikimo.  

2019 m. Švietimo centras atliko miesto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos 

centralizavimo I etapo parengiamuosius darbus.  

 Pasiekimai ir laimėjimai 2019 m.: 

1. Ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus vaikų, pareiškusių norą lankyti Savivaldybės 

pavaldumo ikimokyklinio ugdymo įstaigas, ugdymo poreikis patenkintas 98,9 proc. (2017 m. – 96 

proc., 2018 m. – 96 proc.); 

2. ikimokyklinio ugdymo įstaigos taiko vienodą vaikų pasiekimų vertinimo sistemą. 

Vertinimo rezultatai parodo vaikų ūgtį per mokslo metus; 

3. 2019 m. 18 Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų (58%) prisijungė prie 

respublikinio STEAM mokyklų tinklo: 15 patvirtintos kandidatėmis, 3 – STEAM tinklo narėmis;  

4. 2019 m. inicijuojant 4 ikimokyklinio ugdymo įstaigose įsteigtos tyrinėjimų laboratorijos, 

7 įstaigose – tyrinėjimų erdvės, iš jų 4 lauko erdvės, 3 išmaniosios bibliotekos; 

5. daugėja nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas, ugdomų vaikų; 

6. Savivaldybės biudžeto lėšomis 12542  mokiniai dalyvavo „Kultūros krepšelio“ 

edukacijose; 

7. į Savivaldybė parengto SKU modelio įgyvendinimą įsijungė 128 miesto įmonės, 

organizacijos ir įstaigos; 

8. sėkmingai įgyvendintas švietimo įstaigų bendradarbiavimas su mieste veikiančias sporto 

centrais: sporto treneriai organizavo kūno kultūros užsiėmimus švietimo įstaigose, kūno kultūros 

pamokos bendrojo ugdymo mokiniams buvo organizuojamos sporto centruose; 

9. aukšti miesto mokinių akademiniai pasiekimai: 

9.1. 3 mokomųjų dalykų (užsienio (rusų ir vokiečių) kalbų, chemijos) valstybiniai brandos 

egzaminai išlaikyti 100 proc; 

9.2. 8 mokomųjų dalykų (lietuvių k. ir literatūros, informacinių technologijų, geografijos, 

biologijos, vokiečių k., anglų k., rusų k., fizikos) valstybinių brandos egzaminų išlaikymo vidurkis 

2019 m. aukštesnis už šalies brandos egzaminų išlaikymo vidurkį; 

9.3. gauti 93 šimto balų įvertinimai pagal mokomuosius dalykus; 

9.4. tris metus iš eilės NMPP Šiaulių miesto savivaldybės 2, 4 ir 6 klasių mokinių skaitymo  

rezultatai auga; 

9.5. Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų šalies etapuose 25 šiauliečiai tapo  

nugalėtojais: laimėtos 4 pirmosios vietos; 4 – antrosios; 13 – trečiųjų. Vienas mokinys tapo laureatu. 

20 mokiniai gavo Švietimo ir mokslo ministerijos pagyrimo raštus; 

10. NVŠ mokyklų ugdytiniai respublikinėse ir tarptautinėse varžybose, konkursuose  laimėjo 

106 pirmąsias, 90 antrąsias ir 83 trečiąsias vietas;  

11. Savivaldybės ir valstybės lėšomis modernizuota švietimo įstaigų ugdymo aplinka:  

11.1. apšiltintos 3 ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų sienos; 

11.2. atlikta dalis Medelyno progimnazijos vidaus patalpų modernizavimo darbų; 

11.3. sutvarkyta 2 švietimo įstaigų kiemų danga; 

11.4. užbaigti Juliaus Janonio gimnazijos pastato modernizavimo darbai; 
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11.5. atnaujintos ir naujai aptverta 96,2 proc. švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio, 

pradinio, pagrindinio ugdymo 1 dalies, specialiojo ugdymo programas; 

11.6. atnaujintas pastatų apšvietimas 9 ikimokyklinio ugdymo įstaigose; 

11.7. modernizuotos vidaus patalpos ir atnaujinta mokymo įranga „Juventos“ 

progimnazijoje, Didždvario gimnazijoje, „Dagilėlio“ dainavimo mokykloje ir 1-je muzikos 

mokykloje. 

 

JAUNIMAS, NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS (NVO) 

 

 Jaunimas. 2019 m. buvo įgyvendinamos nacionaliniu mastu išskirtos prioritetinės veiklos 

sritys: 

 1. Jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimas. 

 Jaunimo savanoriška tarnyba – tai intensyvi 6 mėn. trukmės programa jauniems žmonėms 

nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai 40 val./ mėnesį savanoriauja pasirinktoje akredituotoje 

priimančioje organizacijoje, kartą per mėnesį susitinka su savanorišką veiklą organizuojančios 

organizacijos paskirtu mentoriumi ir mokosi įveikti sunkumus, ugdo bendrąsias kompetencijas. 

 1.1. Stiprinamos jaunimo savanorius priimančias organizacijos: 

 Priimančios organizacijos (toliau – PO) buvo raginamos akredituotis susitikimų metu, raštu 

ir žodžiu. Suorganizuoti 2 susitikimai su PO dėl akreditacijos sąlygų aptarimo. Informacija apie 

organizacijų, norinčių priimti savanorius, akreditaciją nuolat buvo viešinama el. paštu socialinėms, 

kultūros ir švietimo įstaigoms, jaunimo organizacijoms, bibliotekoms, vaikų dienos centrams. Per 

metus naujai akredituotos 4 jaunimo savanorius priimančios organizacijos (paraiškas akreditacijai 

gauti pateikė 6 organizacijos, iš jų: 1 laukianti (VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ ir 1 

nesuteikta akreditacija (VšĮ Šiaulių letenėlė). Bendras 2018–2019 m. akredituotų jaunimo savanorius 

priimančių organizacijų skaičius – 10.  

 1.2. Stiprinamos jaunimo savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos: 

 Suorganizuoti 2 susitikimai Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančioms organizacijoms 

(toliau – SVO) arba galinčioms tokiomis tapti, aptartos galimybės organizuoti savanorišką veiklą 

mieste. Suorganizuotas 1 Šiaulių apskrities jaunimo SVO ir jaunimo reikalų koordinatorių susitikimas 

Šiauliuose dėl bendros paraiškos savanoriškai tarnybai Šiaulių apskrityje įgyvendinti teikimo. 

 1.3. Skatinamas jaunimo dalyvavimas savanoriškoje veikloje: 

 Įvyko 3 renginiai, skatinantys jaunimo savanorystę, renginiuose dalyvavo 190 jaunuolių: 

 Eurodesk Lietuva atstovybė Šiauliuose kartu su Šiaulių savanorių centru, Šiaulių jaunimo 

centru, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ ir Savanorių ambasadorių tinklu 

Lietuvoje vykdė projektą „Pasimatuok savanorystę – savanoris 2 savaitėms“ („Skink savanorystę, 

šiaulieti“ pagrindu), skirtą informuoti jaunus žmones apie savanorystę ir savanoriškos veiklos 

galimybes Šiauliuose, Lietuvoje ir pasaulyje. Suorganizuota spaudos konferencija Savivaldybėje, 

renginys paviešintas Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt ir socialiniuose tinkluose. 

 Šiaulių arenoje vykusiame galimybių festivalyje „Tavo Pin Kodas“ suorganizuotas viešas 

renginys „Savanoriauk!“, jaunimas buvo pakviestas interaktyviam pašnekesiui apie esmines 

jaunuolių problemas, apie jaunų žmonių požiūrį į smurtą, alkoholio vartojimą, aptarta, kaip 

savanorystė galėtų padėti sprendžiant šias problemas. 

 Bendradarbiaujant su organizacija „Social Breeze“ suorganizuotas renginys – filmo „Last 

fisherman“ peržiūra ir diskusija tema „Ar savanoriška veikla aktuali mūsų miestui?“ 

 2019 m. savanoriškoje tarnyboje dalyvavo 6 šiauliečiai; dalyvauti 2020 m. – I etape 

užsiregistravo 19 jaunų žmonių. 

 
 11  lentelė. 2018-2019 m. duomenys apie savanorišką veiklą  
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Metai 

Priimančių 

organizacijų (PO) 

skaičius 

Jaunimo savanorišką veiklą 

organizuojančių organizacijų 

(SVO) skaičius 

Savanoriškoje tarnyboje 

dalyvaujančių jaunuolių 

skaičius 

2018 6 - - 

2019 4 2 6 

  

 Esminis pokytis: Savivaldybėje įgyvendinamas savanoriškos tarnybos modelis, 2020 m. 

Jaunimo savanoriška tarnybos programa užtikrina galimybę įgyti 0,25 stojamojo balo į Lietuvos 

aukštąsias mokyklas.  

 2. Darbo su jaunimu formų plėtros ir kokybės užtikrinimas: 

 2.1. Sudarytos sąlygos atvirojo jaunimo centro veiklai ir jos plėtrai, užtikrinta teikiamų 

paslaugų įvairovė ir kokybė: 

 2019 m. atvirajam jaunimo centrui skirtas papildomas 40 tūkst. Eur finansavimas, iš kurių 5 

tūkst. Eur skirti įsigyti priemones veiklai vykdyti 35 tūkst. Eur suma paskirta remontui. Atvirajame 

jaunimo centre (toliau – AJC) sukuriama saugi aplinka jaunimui, o, įsigijus tam tikras priemones, 

užtikrinama įvairesnė veikla. Siekiant užtikrinti atvirojo jaunimo centro / atvirųjų jaunimo erdvių 

teikiamų paslaugų įvairovę ir kokybę, parengtas ir Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas 

Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašas, 

nustatantis atvirojo jaunimo centro ir atvirųjų jaunimo erdvių, veikiančių Šiaulių miesto savivaldybės 

teritorijoje, veiklos kokybės nuostatas. Savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuotas AJC 

projektas (skirta 0,850 tūkst. Eur), pravesti 38 individualūs jogos užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 15 

jaunuolių nuo 14 iki 29 m.  

 Užtikrinama atvirojo centro teikiamų paslaugų įvairovė: per 2019 m. AJC vykdyti 26 sričių 

(muzikos, šokio, fotografijos, psichologijos, jogos, kino, užsienio kalbų mokymo, savanorystės, 

multimedijos ir kt.) nuolatiniai užsiėmimai, lankėsi 82 mažiau galimybių turintys, mažiau motyvuoti 

jaunuoliai. 2019 m. bendras AJC lankytojų skaičius buvo 1 256 jaunuoliai, unikalių AJC lankytojų 

skaičius – 353, nuolatinių lankytojų skaičius (lankytojai, kurie lankosi bent 1 kartą per savaitę) – 145, 

jaunimo inicijuotų / suorganizuotų veiklų skaičius – 189. 

 AJC veiklos kryptys: 

 1.  Saugus laisvalaikio užimtumas. Suteikiama saugi erdvė, kurioje jauni žmonės pozityviai, 

prasmingai leistų laiką, turėtų galimybę realizuoti save. AJC pastoviai vyksta kino filmų peržiūros; 

žaidžiamas pulas, stalo tenisas, įvairūs stalo žaidimai; vyksta pokalbiai prie arbatos; meniniai 

užsiėmimai; organizuojami žygiai ir orientacinės varžybos ir kiti vieši renginiai. 

 2. Prevencinė veikla. Paskaitų, pokalbių, įvairių užsiėmimų organizavimas jaunimui 

aktualiomis temomis (smurtas, žalingi įpročiai, mokyklos nelankymas). 

 3. Jaunimo iniciatyvų skatinimas. Jauni žmonės erdvėse  su specialistų pagalba gali 

įgyvendinti jiems svarbias idėjas. 

 4. Individualus konsultavimas. Jaunuoliams, kurie sprendžia sudėtingas paauglystėje 

iškilusias situacijas, teikiame konsultacijas (socialines, psichologines). Jaunuoliai, kurie turi 

sunkumų, kuriems reikia asmeninio palaikymo ir pagalbos organizuojami individualūs susitikimai. 

 2.2. Sudaryti sąlygas darbo su jaunimo gatvėje veiklai jos plėtrai. 

 Suorganizuoti 2 susitikimai – konsultacijos: sausio mėn. AJC suorganizuotas susitikimas su 

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais ir galimais šios 

paslaugos teikėjais, aptartos darbo su jaunimu gatvėje galimybės Šiaulių mieste., lapkričio mėn. 

suorganizuotas susitikimas – konsultacija Jaunimo reikalų departamente prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos ir VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinio centro Vaikų ir jaunimo padalinyje dėl darbo 

su jaunimu gatvėje įgyvendinimo. 

 Iš Savivaldybės biudžeto jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkurso lėšų VšĮ 

Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biurui skirtas 1,36 tūkst. Eur finansavimas projekto 

„(Ne)pasiekiami?“, kurio tikslas – darbas su jaunimu gatvėje, įgyvendinimui. Atlikta darbo su 

jaunimu gatvėje aplinkos, kur galėtų vykti darbas su jaunimu gatvėje analizė, bendradarbiaujant su 
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organizacija parengtas ir suderintas probleminių vietų žemėlapis, įvykdyta jaunimo el. apklausa apie 

miesto problemas, „karštuosius“ taškus ir jų sprendimo galimybes. Gruodžio mėn. suorganizuotas 

susitikimas su Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariais, mero pavaduotoju, 

Socialinių paslaugų skyriaus atstovais, atvirojo jaunimo centro darbuotojomis, projekto „Judam“ 

koordinatore. Susitikimo metu aptartos esamos jaunimo problemos ir galimi sprendimo būdai. 

Pristatyta darbo su jaunimo gatvėje strategija.  

 Išvada: Jauniems žmonėms neužtenka vienos atvirosios erdvės centre, būtų tikslinga įrengti 

atvirąją jaunimo erdvę pietinėje miesto dalyje.   

 3. Jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę veiklą galimybių kūrimas ir plėtra. 

 3.1. Skatinamas jaunų žmonių aktyvumas ir dalyvavimas jaunimo, jaunimo organizacijų 

veikloje. 

 
 12 lentelė. 2017–2019 m.  jaunimo iniciatyvų projektų įgyvendinimas  

 2019 m. įgyvendinti 9 projektai: į projektų veiklas įtraukti 1 798 jaunuoliai; sudarytos 32 

sutartys su savanoriais; įgyvendinta 70 veiklų, iš jų: 17 jaunimo diskusijų klubų/forumų; 1 foto 

paroda; sukurti 2 vaizdo klipai apie Šiaulius; 38 individualūs jogos užsiėmimai; 1 konferencija; 2 

orientacinės varžybos; 6 renginiai – mokymai; 2 socialinės akcijos; elektroninė apklausa „Jaunimo 

(14–29 m.) iššūkiai Šiaulių mieste“; 1 savanorystę skatinantis renginys. 

 3.2. Užtikrintas jaunų žmonių interesų atstovavimas, sprendžiant savivaldybės jaunimo 

politikos klausimus. 

 2019 m. įvertinta Savivaldybėje registruota Savivaldybės jaunimo organizacijų taryba 

(Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“), vienijanti 15 organizacijų, iš jų – 13 

jaunimo organizacijų, 2 – su jaunimu dirbančias organizacijas; 9 organizacijos turi nario stebėtojo 

statusą. Surinkti ir patikrinti organizacijos dokumentai, užpildytos identifikavimo formos ir pateiktos 

Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

 2019 m. Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veikla: 

 Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau – SJRT) yra visuomeniniais 

pagrindais prie Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veikiantis kolegialus organas, turintis nuolatinės 

komisijos statusą, kurios tikslas – dalyvauti koordinuojant, inicijuojant ir formuojant jaunimo veiklą 

bei teikti patariamojo pobūdžio siūlymus miesto savivaldybės tarybai, administracijai, savivaldybės 

tarnautojams, kitoms institucijoms dėl jaunimo ir jaunimo organizacijų reikmes atitinkančios jaunimo 

politikos įgyvendinimo. 

 Parengti ir 2019 m. patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai, 

patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtis, patvirtintas Šiaulių miesto 

savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbo reglamentas. 

 SJRT sudaro 12 narių (4 Savivaldybės tarybos nariai, 2 Savivaldybės administracijos 

darbuotojai, 6 Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ deleguoti nariai (14–29 

m. amžiaus). 

 Parengti 2 straipsniai apie SJRT priimtus sprendimus ir paviešinti miesto dienraštyje 

„Šiaulių kraštas“ ir Savivaldybės interneto svetainėje, parengta ir pateikta Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybai 2019 m. SJRT veiklos ataskaita bei paviešinta Savivaldybės interneto svetainėje. 

 3.3. Jaunimo dalyvavimas.   

Metai 

Skirta 

lėšų, 

tūkst. 

Eur 

Lėšų 

poreikis,  

tūkst. Eur 

Pateikta 

paraiškų 

Sudaryta 

sutarčių 

Panaudotos 

lėšos,  tūkst. 

Eur  

Dalyvių sk. 

(planuotas/faktinis) 

2017 6,00 21,40 21 11 5,85 800/3 819 

2018 10,00 26,32 16 11 8,13 1 000/6 185 

2019 9,10 12,51 11 10 8,04 1 500/1 798 
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 Jaunimo reikalų tarybos nariai ar jaunimo organizacijų atstovai deleguoti į formuojamas 

savivaldybės darbo grupes ar komisijas: Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybą (6), 

Šiaulių miesto Švietimo tarybą (1), Šiaulių miesto vietos veiklos grupę (1), Projektų įgyvendinimo 

priežiūros tarybą (1). Jaunimo reikalų koordinatorė yra Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių 

asociacijos narė (iki birželio 1 d. – valdybos narė), Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos sekretorė, 

Sveikatinimo projektų vertinimo komisijos narė, Šiaulių miesto savivaldybės narkotikų kontrolės 

komisijos narė, Aplinkosauginio švietimo projektų vertinimo komisijos narė, Nevyriausybinių 

organizacijų projektų vertinimo komisijos narė, Jaunimo iniciatyvų projektų vertinimo komisijos 

sekretorė. 

 4. Kvalifikacijos kėlimas. 

 2019 m. dalyvauta jaunimo reikalų koordinatorių susitikime – konsultacijoje, kuri vyko LR 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. Dalyvauta  tarptautinio projekto „New way – Educated, 

Motyvated, Employed (EME)!” konferencijoje, ir Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių 

asociacijos valdybos posėdyje. Taip pat dalyvauta projekto „Youth worker 4.0“ mokymuose, 

savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių susitikime ir Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių 

asociacijos visuotiniame susitikime, savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių metinėje 

konferencijoje. 

Nevyriausybinės organizacijos (NVO). 2019 m. buvo įgyvendinamos Bendruomeninių 

organizacijų tarybos veiklos kryptys. Įsigaliojus LR bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymui, 

sudaryta Šiaulių miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba (toliau – Bendruomeninių 

organizacijų taryba), patvirtintas  Bendruomeninių organizacijų tarybos reglamentas, nustatytos 

Bendruomeninių organizacijų tarybos prioritetinės veiklos kryptys, išplatintas bendruomeninėms 

organizacijoms kreipimasis dėl bendruomeninės 2019 m. veiklos apžvalgos ir pristatymo visiems tuo 

besidomintiems, pristatyti aktyviausius savo bendruomenės narius, išreikšti lūkesčius ir norus 

siekiant, kad bendruomenės būtų matomos, žinomos vietos gyventojų tarpe, plačiame miesto 

visuomenės rate.  

2019 m. sudaryta Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba (toliau – 

NVO taryba), patvirtintas NVO tarybos reglamentas, nustatyti 2019 m. nevyriausybinių organizacijų 

projektų finansavimo konkurso prioritetai, aptartos NVO tarybos prioritetinės veiklos kryptys, 

nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų steigimo ir perregistravimo išlaidų kompensavimo 

tikslingumas, pristatytas bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų 

atrankos tvarka. Kompensuota 100 proc. lėšų 1 organizacijai, įsisteigusiai elektroniniu būdu, 1 

persiregistravusiai organizacijai, likusioms 6 organizacijoms dalinai kompensuotos išlaidos. 

 2019 m. suorganizuoti mokymai nevyriausybinėms, bendruomeninėms organizacijoms. 

Mokymų dalyviai įgijo kompetencijų rengiant paraiškas, formuluojant tikslus, uždavinius, veiklų 

planą, planuojant biudžetą, susipažino su tarptautine partneryste, rizikų valdymu, savanorystės 

teisiniais aspektais. 

Suorganizuotas nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkursas iš Savivaldybės 

biudžeto lėšų. Pateikta 37 nevyriausybinių organizacijų paraiškos, finansuota 14 projektų už 32,5 

tūkst. Eur. Projektinių veiklų metu skatinamas socialiai pažeidžiamų, vienišų, pagyvenusių žmonių 

užimtumas, domėjimasis sveika ir aktyvia gyvensena, puoselėjamos tradicijos per projektinę veiklą, 

ugdomas vaikų, jaunimo pilietiškumas, įtraukimas į etnines kultūros veiklas, stiprintas NVO, 

dirbančių užimtumo didinimo srityje tinklas.  

Suorganizuota vaikų, augančių šeimose, kurios patiria finansinių sunkumų, penkių dienų 

stovykla „Laimės beieškant“, įgyvendintas integruotų grupinių užsiėmimų ciklas „Nedygliuota 

paauglystė“, pristatyta Šiaulių miesto reikšmingumas ir potencialas Lietuvos Jaunimo dienoms 2020, 

suorganizuoti „Jaunimo debatai“, skatinamas Šiaulių miesto jaunimas veikti ir likti Šiauliuose, 

renginių ciklas jaunimui „Destination Šiauliai 2019“. 2019 m. Šiauliuose vyko tarptautinė mokslinė-

praktinė konferencija „Studijų praktika Trečiojo amžiaus universitetuose ir jų tobulinimo 

perspektyvos“.  
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Suorganizuotas projektų atrankos finansavimo konkursas įgyvendinti nevyriausybinių 

organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimą. LR socialinės apsaugos ir darbo įsakymu Šiaulių 

miesto savivaldybei skirta 72,33 tūkst. Eur. Įgyvendintos 75 veiklos, iš kurių 10 buvo skirtos socialiai 

pažeidžiamiems bendruomenės nariams, 7 – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumui, 11 – 

švietėjiškai ir kultūrinei veiklai, 26 – sporto ir sveikatingumo veikloms, 13 – bendruomenės 

sutelktumui ir gyvenimo kokybei gerinti, 8 – bendruomenės akcijoms ir iniciatyvoms, skirtoms 

viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimui. Suorganizuota 15 pietinės teritorijos ir centro teritorijos 

posėdžių, kurių metu apsvarstyti ir įvertinti nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos 

stiprinimo projektai, nustatyti finansuotinų prioritetai, patvirtintos projekto didžiausios ir mažiausios 

finansuotinos sumos, pristatyti projektų įgyvendinimo rezultatai. 

Prašymus kompensuoti steigimo ir perregistravimo išlaidoms pateikė 8 organizacijos. Iš viso 

8 organizacijoms kompensuota už 0,27 tūkst. Eur. 

Pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 m. 

veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ iš valstybės 

biudžeto lėšų Šiaulių miesto savivaldybėje 2017 m. finansuota 17 projektų už 100,2 tūkst. Eur, 2018 

m. finansuoti 8 projektai už 69,858 tūkst. Eur, 2019 m. finansuota 11 projektų už 67,41 tūkst. Eur.  

 

KULTŪRA 

 

 Kultūros ir meno skyrius koordinavo 8 Savivaldybei pavaldžių įstaigų kultūrinę veiklą: 

Šiaulių dailės galerijos, Šiaulių kultūros centro, Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“, 

Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“, Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos – ir 

Šiaulių turizmo informacijos centro bendrosios veiklos priežiūrą. Kuruojamos įstaigos veiklą vykdė 

pagal suderintus su Kultūros skyriumi 2019 m. veiklos planus. Vykdant Savivaldybės biudžetinių 

kultūros įstaigų priežiūrą buvo aptariamos ir sprendžiamos iškilusios problemos, analizuota įstaigų 

veikla, derinamas renginių organizavimas. Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinės kultūros įstaigos 

2019 m. Lietuvos kultūros tarybos ir kitų fondų skelbtuose kultūros projektų finansavimo 

konkursuose  laimėjo 29,7 tūkst. Eur daugiau lėšų projektams įgyvendinti nei 2018 m. (ES 

struktūrinių fondų lėšos, VB lėšos (Lietuvos kultūros taryba), tame skaičiuje lėšos, skirtos Tolygios 

kultūrinės raidos projektams įgyvendinti) (13 lentelė). 

 
13 lentelė. 2018-2019 m. Lietuvos kultūros tarybos ir kitų fondų (ES) kultūros projektų konkursuose 

laimėtos lėšos tūkst. Eur 

 

Lietuvos kultūros tarybos ir kitų fondų (ES) kultūros 

projektų konkursuose laimėtos lėšos 

2018 m. 

 

2019 m. 

 

Pokytis + / - 

Šiaulių dailės galerija 38,2 42,0 +3,8 

Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija 0 15,1 +15,1 

Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ 12,1 38,4 +26,3 

Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka 7,3 4,0 -3,3 

Šiaulių kultūros centras 14,1 37,0 +22,9 

Šiaulių turizmo informacijos centras, iš jų: 19,4 55,0 +35,6 

„Tarptautinis kultūros kelias „Baltų kelias“, finansuojamas 

pagal 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos 

bendradarbiavimo per sieną programą 

17,0 16,45 -0,5 

Iš viso kultūros projektams:  108,1 2018,0 +99,9 

Šiaulių miesto savivaldybės viešoji bibliotekos projektas 

„Bibliotekos paslaugų modernizavimas ir sistemų plėtra 

pasienio regione“ (ES) („Development of Innovative 

library solutions for different generations in the border 

region“) 

116,4 45,7 -70,7 

buvo 

vykdomas 

tas pats 

tęstinis 

projektas  
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Iš viso visiems projektams: 224,5 253,7 +29,2 

 

2019 m. Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinės kultūros įstaigos ir Turizmo informacijos 

centras sulaukė 9 115 daugiau lankytojų nei 2018 m. (2018–2019 m. vyko Šiaulių kultūros centro 

pastato renovacija). Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ folkloro ansamblis nerengė 

koncertų užsienyje, todėl lankytojų skaičius sumažėjo 33 520 (14 lentelė).  

14 lentelė. 2018–2019 m. kultūros įstaigų ir Turizmo informacijos centro lankytojų skaičius  

 

Lankytojų skaičius 2018 m. 2019 m. Pokytis + / - 

Šiaulių dailės galerija 13 685 19 214 +5 529 

Šiaulių miesto savivaldybės 

viešoji biblioteka (7 filialai) 

188 219 191 012 +2 793 

Šiaulių miesto koncertinė 

įstaiga „Saulė“ 

83 052 120 515 +37 463 

Šiaulių miesto kultūros 

centras „Laiptų galerija“ 

77 740 44 220 -33 520 

Šiaulių kultūros centras 

(padalinys Rėkyvos 

kultūros namai) 

112 285 107 383 -4 902 

Šiaulių turizmo 

informacijos centras 

62 708 64 460 +1 752 

Iš viso: 537 689 546 804 +9 115 

 

2019 m. parengti ir išleisti Šiaulių miesto turistinius išteklius ir galimybes pristatantys 

leidiniai: ekskursijų edukacijų leidinys „Turistiniai pasiūlymai Šiauliuose“ LT, LV, EN ir RU 

kalbomis; leidinys „Šiauliai su meile šeimai“ LT, LV, EN ir RU kalbomis; leidinys „Sakralumo 

ženklai Šiauliuose“ LT-EN, PL-ES kalbomis. Išleistas leidinio „Šiauliai 3 S magija“ papildomas 

tiražas LT ir EN kalba; „Šiaulių turizmo gidas“, ekskursijų, renginių plakatai ir reklaminės afišos. 

 Siekiant įdiegti inovatyvias paslaugas ir priemones, sukurta viena mobilioji Šiaulių regiono 

turizmo aplikacija „Visit Šiauliai Region“ (LT, EN, LV, RU kalbomis). Sukurti 47 maršrutai (žygiai, 

žaidimai), iš jų 8 naudojant skaitmenines priemones. Atnaujintos 2 interneto svetainės 

(www.visitsiauliai.lt; www.siauliai-events.lt), jų struktūra, navigacija, dizainas. Papildytas ir 

atnaujintas interneto svetainės www.visitsiauliai.lt turinys. Informacija apie interneto svetainėje 

skelbiamas įstaigas ir įmones nuolat atnaujinama. Įvykdytos 5 reklaminės kampanijos („Google 

Adwords“, „Facebook“). 

  2019 m. Šiaulių turizmo informacijos centras atstovavo Šiaulių miestą ir pristatė turizmo 

išteklius bei galimybes 5 tarptautinėse turizmo ir kitose parodose, mugėse: „Adventur“, (Vilnius, 

Lietuva), „Balttour“ (Ryga, Latvija), „Tourest 2019“ (Talinas, Estija), „Vilniaus knygų mugė“ 

(Vilnius, Lietuva), Verslo pasiekimų paroda „Šiauliai 2019“, (Šiauliai, Lietuva). Pristatyti turizmo 

ištekliai 3 nacionaliniuose renginiuose bei šventėse:  „Hanza dienose“ Kaune, „Jūros šventėje“ 

Klaipėdoje, „Sostinės dienose“ Vilniuje. Taip pat 4 didžiausiuose renginiuose Šiaulių mieste: 

„Šiaulių naktyse“, „Šiaulių dienose“, Muzikos ir amatų festivalyje 

„Ant rubežiaus“, Žolinės šventėje ŠU Botanikos sode. 

http://www.visitsiauliai.lt/
http://www.visitsiauliai.lt/
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  Organizuoti 3 informaciniai-pažintiniai turai: Latvijos kelionių organizatoriai (10 asm.), 

Latvijos žiniasklaidos atstovai (8 asm.), Estijos kelionių organizatoriai (20 asm.). Sukurti vaizdo 

klipai: „Šiauliai žiemą“, reprezentacinių Šiaulių renginių klipai (13 vnt.), ekskursijų ciklo „Šiaulių 

gatvės pasakoja“ anonsai (5 vnt.), Žiemos akcijos „Geležinei lapei – 10“ skirti reklaminiai klipai (2 

vnt.), Judumo savaitei skirtas reklaminis klipas (1 vnt.), Paveldo dienai skirtas reklaminis klipas (1 

vnt.). Parengti ir publikuoti 55 straipsniai portale „Pamatyk Lietuvoje“, soc. paskyroje „Facebook“, 

portale „We love Lithuania“. Suorganizuoti 3 aktyvaus laisvalaikio, interaktyvūs, pažintiniai-

pramoginiai žaidimai: „Šiauliai su meile šeimai“ ir „Zodiako ženklai Saulės mieste Šiauliuose“, „Nuo 

lapės iki lapės“, „Mūsų meilės miestas – Šiauliai“, „Geležinės lapės“ gimtadienio akcija. 

  Suorganizuotas Šiaulių krašto turizmo forumas: Šiaulių miesto ir regiono, Šiaurės Lietuvos 

įstaigų atstovai, studentai, miestiečiai. Perskaityti 5 pranešimai. Suorganizuotos 163 ekskursijos 

(2018 m. – 190) po Šiaulių miestą ir regioną. Pasinaudojusių dviračių nuomos paslauga asmenų 

skaičius – 445 (2018 m.  – 310).  

 

  15 lentelė. 2018–2019 m. turizmo informacijos centro lankytojų skaičiaus pokytis 

 

Eil. 

Nr. 

Įgyvendintos priemonės pavadinimas 

/ lankytojai / žiūrovai / dalyviai / 

dalyviai ir žiūrovai 

Skaičius 

2018 m. 

Skaičius 

2019 m. 

2019-2018 m. pokytis proc. 

1. Turizmo renginiai ( turizmą skatinantys 

projektai / turizmo galimybių 

pristatymai / turizmo forumai / 

ekskursijos ir kt. vnt. 

195 276 + 41,5 % 

 

2. Lankytojų sk. 317 703 328 590 +3,4% 

2.1. Turizmo informacijos centro lankytojų 

– turistų sk. 
62 708 64 460 +2,8% 

2.2. Interneto svetainės http://tic.siauliai.lt 

naudotojų sk. 

160 047 152 473 

-4,7% 

Svetainės lankymo mažėjimą 

lėmė dažnas svetainės 

gedimas, nepasiekiamumas. 

TIC vykdo svetainės 

atnaujinimo darbus, 

planuojama atnaujinti 2020 m. 

I ketv. 

2.3. Renginių svetainės www.siauliai-

events.lt naudotojų sk. 
85 461 101 386 +18,6% 

2.4. Turizmo informacijos centro 

suorganizuotų ekskursijų Šiauliuose 

dalyvių sk. 

4 610 4 840 +4,9% 

2.5. „Facebook“ paskyros vartotojų sk.  4 885 5 431 +11,2% 

 

Skyrius koordinavo ir administravo valstybinių švenčių ir atmintinų datų, etinės kultūros 

renginių organizavimą (inicijavo kūrybines idėjas, rengė sutarčių projektus,  programas, ataskaitas, 

parengė raštus tarnyboms, konsultavo švenčių organizatorius): Laisvės gynėjų dienos, Užgavėnių, 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos, Tarptautinės vaikų 

gynimo dienos, Gedulo ir vilties dienos, Joninių prie Rėkyvos ežero, Valstybės (Lietuvos karaliaus 

Mindaugo karūnavimo) dienos, Baltijos kelio ir Laisvės dienos, miesto šventės „Šiaulių dienos“, 

Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos, Kalėdų eglės įžiebimo šventės, naujamečių renginių, Trijų 

karalių dienos, Šiaulių miesto savivaldybės Kultūros ir meno premijų įteikimo šventinio renginio,  

Žemaitijos metams paminėti skirto renginio. Šiems renginiams iš Savivaldybės biudžeto buvo skirta 

270,8 tūkst. Eur. (2018 m. 350,5 tūkst. Eur). 

http://tic.siauliai.lt/
http://www.siauliai-events.lt/
http://www.siauliai-events.lt/
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     Kultūros projektų finansavimo konkursas organizuotas vadovaujantis Kultūros projektų 

finansavimo konkurso nuostatais. Prioritetai:  

 1. Pasaulio lietuvių metai. 

 2. Meno sričių ir tarpinstitucinį bendradarbiavimas. 

   3. Miesto kultūrinio identiteto aktualizavimas. 

 4. Profesionaliojo meno ir kultūros prieinamumo visuomenei didinimas. 

            Kultūros ir meno projektams iš dalies finansuoti iš Savivaldybės biudžeto buvo skirta 63,7 

tūkst. Eur. Finansavimas skirtas 37 (2018 m. – 45) kultūros projektams.  

 

               16 lentelė. 2019 m. 10 daugiausiai iš Savivaldybės biudžeto finansuotų projektų  

 

Eil. 

Nr. 

Paraiškos teikėjas  Projekto pavadinimas Dalinis 

finansavimas iš 

savivaldybės 

biudžeto lėšų,  

tūkst. Eur   

1. Šiaulių „Aušros“ muziejus 
Renginys „Europos muziejų naktis 

Šiauliuose 2019“ 
2,0 

2. 
Valstybinis Šiaulių dramos 

teatras 

Spektaklio pagal R. Kmitos pjesę 

(darbinis pavadinimas „Stebuklas“) 

sukūrimas 

3,7 

3. 
Šiaulių apskrities Povilo 

Višinskio viešoji biblioteka 
Šiaulių knygų mugė 2019 3,0 

4. 
Šiaulių Sauliaus Sondeckio 

menų gimnazija 

VI tarptautinis Prano Stepulio kamerinių 

liaudies instrumentų muzikos ansamblių 

konkursas-festivalis 

3,9 

5. VšĮ „Remigijaus akcija“ 
XVIII tarptautinis džiazo muzikos 

festivalis „Šiauliai JAZZ 2019“ 
3,0 

6. 
Šiaulių  valstybinis kamerinis 

choras „Polifonija“ 
Koncertų ciklas „Polifonijai“ – 45“ 3,0 

7. 
Šiaulių Sauliaus Sondeckio 

menų gimnazija 

Renginys „Šiaulių Sauliaus Sondeckio 

menų gimnazijai 80“ 
2,8 

8. VšĮ „Remigijaus akcija“ 
Alternatyvios muzikos kūrinių konkursas-

festivalis „RUMSHK XIV“ 
3,0 

9. Šiaulių dailės mokykla 
Ugnies skulptūrų festivalis „Saulės 

stulpai“ 
3,0 

10. 
Šiaulių  valstybinis kamerinis 

choras „Polifonija“ 

Mišios Vidmantei Jasukaitytei atminti 

(tekstas iš Vidmantės Jasukaitytės „Maldų 

knygos“) 

2,5 

 

2019 m. 26,2 tūkst. Eur buvo skirta meno premijoms ir stipendijoms,  4 Savivaldybės tarybos 

įsteigtos Jaunojo menininko stipendijos ir 6 premijos (4 Kultūros ir meno bei 2 Valstybinio Šiaulių 

dramos teatro kūrybiniams darbuotojams) bei premijos už geriausią 2019 metų edukacijos projektą. 

2 premijos skirtos Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriams: Rimantai Krilavičiūtei už reikšmingą 

meninę veiklą Valstybiniame Šiaulių dramos teatre ir Emos vaidmenį spektaklyje „Bagadelnia“ bei 

Aidui Matučiui už reikšmingą meninę veiklą Valstybiniame Šiaulių dramos teatre ir  Eugene Ionesco 

vaidmenį spektaklyje „Tobula pora“. 4 kultūros ir meno premijos skirtos: 
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 1. Odetai Stripinienei, muziejininkei, kultūros paveldo objektų tyrinėtojai, už mokslinės 

veiklos ir meilės menui dermę savo menotyrinėje ir muziejinėje veikloje; 

 2. Vitalijai Morkūnienei, literatei, žurnalistei, už nenuilstančias dvasingumo paieškas 

kasdienybėje ir krikščioniškų vertybių puoselėjimą;  

 3. Reginai Marozienei, muzikantei, pedagogei, už visapusišką meilę kanklėms ir gebėjimą 

ją paskleisti tarp jaunimo; 

 4. Sigitui Vaičiulioniui, muzikantui, dirigentui, už unikalios klasikinės muzikos 

aktualizavimą komercinio triukšmo akivaizdoje.  

   Nuo 2020 m. sausio 1 d. skirtos 4 stipendijos šiems jauniesiems menininkams: Orintai 

Lukauskaitei, akordeonistei; Jonui Vozbutui, akordeonistui; Živilei Spūdytei-Blėdei, grafikei; 

Simonai Bagdonaitei-Gubinienei, grafikei. Taip pat premija skirta Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 

viešajai bibliotekai už kultūrinės edukacijos projektą „Kultūra ant slenksčio: kultūrinė kiemų 

intervencija“. 

  Reprezentaciniams Šiaulių miesto festivaliams 2019 m. iš dalies finansuoti skirta 224,4 tūkst. 

Eur (17 lentelė). Iš šių lėšų finansuoti 7 reprezentaciniai festivaliai (2018 m. – 5).  
 

 17 lentelė. 2019 m. Šiaulių miesto reprezentacinių festivalių finansavimas tūkst. Eur. 

 

Eil. 

Nr. 
Projekto vykdytojas Festivalio ar sporto renginio pavadinimas 

Skirta  

savivaldybės 

biudžeto lėšų 

1. Asociacija „Baltų centras“ Tarptautinis folkloro konkursas-festivalis 

„Saulės žiedas“ 

65,0 

2. Šiaulių „Aušros“ muziejus Tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros 

festivalis 

24,0 

3. Koncertinė įstaiga Šiaulių 

valstybinis kamerinis choras 

„Polifonija“ 

Festivalis „Resurrexit“ 22,0 

4. Šiaulių miesto koncertinė 

įstaiga „Saulė“ 

Tarptautinis bigbendų festivalis „Big Band 

Festival Šiauliai“ 

30,0 

5. Šiaulių dailės galerija Šiuolaikinio meno ir mados festivalis „Virus“ 35,6 

6. Šiaulių miesto kultūros 

centras „Laiptų galerija“ 

Festivalis „Šiaulių Monmartro respublika“ 19,4 

7. VšĮ „Remigijaus akcija“ Meno festivalis-akcija „Šiaulių kultūros 

naktys“ 

28,4 

Iš viso 224,4 

 

2019 m. buvo parengtas reprezentacinis miesto ženklo priemonių naudojimo vadovas 

„Brandbook“, nufotografuoti ir nufilmuoti miesto reprezentaciniai renginiai, organizuota gyventojų 

apklausa, atlikta duomenų analizė ir parengta ataskaita. Taip pat surengta reprezentacinių renginių 

fotografijų paroda (30 vnt.), kūrybinės dirbtuvės, diskusija ir forumas kultūros, švietimo ir sporto 

sričių atstovams aptariant ir aktualizuojant miesto įvykių reprezentavimo galimybes ir patirtis 

naudojant miesto prekės ženklą. Forumo svečias Rytis Zemkauskas dalijos patirtimi apie Europos 

kultūros sostinių organizavimą ir miesto mito kūrimą. 

LR Seimas, siekdamas sudaryti sąlygas Lietuvos gyventojams palaikyti kokybiškai naujus 

ryšius su užsienio lietuviais, jų bendruomenėmis, 2019 m. paskelbė Pasaulio lietuvių metais.  

Kultūros skyriaus iniciatyva buvo organizuota šiai progai skirta socialinės reklamos akcija ant 

reklamos įmonės UAB „Clear Channel Lietuva“ stendų Šiaulių mieste. Akcijos tikslas – priminti 

Šiauliams apie svetur išvykusius šiauliečius, savo darbais ir veikla užsienyje garsinančius Šiaulius ir 

Lietuvą, pasidžiaugti, kad jie nuolat grįžta namo, dalyvauja Šiaulių kultūriniame gyvenime. Akcijos 

herojais pasirinkti pianistas Rimantas Vingras (Londonas), rašytoja, literatūros vertėja, kultūrologė 

Dalia Staponkutė (Kipras), smuikininkė Augustė Emilija Janonytė (Londonas), akordeonininkė Eglė 

Ona Bartkevičiūtė (Paryžius), kompozitorius ir atlikėjas Aurelijus Ščiuka (Londonas), bėgikė 
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olimpietė Eglė Balčiūnaitė (Šveicarija / Lietuva). Bendradarbiauti ir kartu įgyvendinti idėją buvo 

pakviestas dizaineris Vilmantas Dambrauskas. Jis yra idėjos meninio sprendimo autorius ir 

įgyvendintojas. Iki 2019 m. pabaigos Šiaulių mieste eksponuoti 6 akcijos plakatai. 

 Lietuvos Respublikos Seimo narys Stasys Tumėnas parengė straipsnį apie Pasaulio lietuvių 

metus „Pasaulio lietuvio“ žurnalui, kurio 2019 m. birželio-liepos numeryje aprašoma ir ši socialinės 

reklamos akcija, iliustruota 2 fotografijomis su stendais.   

Šiaulių turizmo informacijos centras apdovanotas parodos ,,Šiauliai 2019“ originaliausias 

stendas. Verslo ir pasiekimų paroda ,,Šiauliai 19“ diplomu.  Šiaulių miesto savivaldybės viešoji 

biblioteka gavo Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos padėką „Už veiklas, prisidedančias prie 

demokratijos ir atvirumo įgyvendinimo bei piliečių skatinimo įsitraukti į valstybės gerovės kūrimą“. 

Savivaldybės viešajai bibliotekai skirta projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga 

Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ padėka už bendradarbiavimą, organizuojant Saugesnio interneto 

savaitės veiklas ir padedant savo bendruomenės nariams jaustis saugesniais internetinėje erdvėje. 

Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos prezidentė apdovanojo padėkomis Šiaulių 

miesto savivaldybės viešąją biblioteką už dalyvavimą 2019 metų viešųjų bibliotekų (filialų) Metų 

nominacijos skyrimo konkurse („Lietuviškiausios bibliotekos“ nominacija) ir 2019 metų viešųjų 

bibliotekų (filialų) Metų nominacijos skyrimo konkurse („Netradicinės bibliotekos“) nominacija. 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento direktorės 

padėka Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos kolektyvui ir direktorei Irenai Žilinskienei 

skirta už profesionalų ir kūrybingą darbą, prasmingas iniciatyvas ir jų įgyvendinimą Kultūros dienos 

proga. Šiaulių miesto savivaldybės viešajai bibliotekai skirta Elektronikos platintojų asociacijos  

padėka už socialinę atsakomybę ir svarų indėlį saugojant gamtą. Šiaulių miesto kultūros centro 

„Laiptų galerija“ folkloro ansamblio „Salduvė“ vadovas Darius Daknys 2019 m. apdovanotas „Baltų 

centro“ vadovės Reginos Kvašytės ir VšĮ „Saulės žiedas“ direktoriaus Zenono Ripinskio padėka už 

tarptautinio konkurso-festivalio „Saulės žiedas“ meninį organizavimą. 

 2019 m. Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ minėjo veiklos 10-metį. Įstaigos 3 orkestrai 

(pučiamųjų, kamerinio ir bigbendo) aktyviai pristatė programas visoje Lietuvoje. Šiaulių kameriniam 

orkestrui pradėjo vadovauti smuikininkas Vilhelmas Čepinskis. 2019 m. buvo surengtas koncertinis 

turas per Lietuvą kamerinio orkestro 30-mečio proga. Organizuoti profesionaliosios muzikos 

festivaliai, koncertų ciklai ir renginiai. Suburtas profesionalių vadybininkų kolektyvas.   

 Nuo 2019 m. balandžio 9 d. iki gruodžio 31 d. Šiaulių kultūros centras koordinavo socialinį 

projektą – miesto gatvėmis riedėjo aštuoni partizanų vadų, pasirašiusių 1949 m. Vasario 16-osios 

deklaraciją, nuotraukomis ir prasmingomis citatomis papuošti viešieji autobusai. Partizanų kovą už 

laisvę aktualizuojantis projektas Šiauliuose buvo įgyvendintas Šiauliuose veiklą vykdančių verslo 

įmonių finansinės paramos dėka. Paramą projektui įgyvendinti paskyrė ir miestiečių istorinę atmintį 

stiprinantį projektą parėmė Šiauliuose vienos didžiausių ir kultūros sritį labiausiai globojančios ir 

palaikančios verslo įmonės. 

Patvirtintas finansavimas ir pasirašyta projekto „Šiaulių miesto centrinio parko estrados 

modernizavimas pritaikant visuomenės poreikiams“ sutartis. Pasirašius finansavimo sutartį buvo 

tikrinami techniniai sprendiniai, rengiami viešųjų pirkimų dokumentai, kurie 2019 m. lapkričio mėn. 

buvo perduoti CPVA išankstinei dokumentų patikrai. Rangos darbai bus perkami 2020 m.  

 2019 m. baigtas vykdyti projektas „Bibliotekos paslaugų modernizavimas ir sistemų plėtra 

pasienio regione - įkurta moderni ir interaktyvi 15 vietų užsienio kalbų mokymosi erdvė ir pritaikyta 

infrastruktūra, taip pat įkurta erdvė šeimoms bendrauti, mokytis, dalyvauti edukacinėse veiklose.  

 2019 m. buvo toliau vykdomas projektas „Šiaulių kultūros centro aktualizavimas (Aušros al. 

31)“ – atlikta 92 proc. planuotų pastato kapitalinio išorės ir vidaus remonto darbų (. Sukurtos naujos 

daugiafunkcės erdvės, pritaikytos išplėstoms kultūrinėms veikloms. Įrengtos keturios salės: Didžioji 

koncertų, Kamerinė, Konferencijų, pramogų salė „Maksas“. Įkurta garso įrašymo studija, perkusijos 

studija, sukurtos trys edukacinės erdvės ir kt. Sukurtos viešosios lankytojų zonos, įrengtos rūbinės, 

priimamasis, poilsio vietos, taip pat grimo patalpos atlikėjams. Sukurta istorinė Kultūros centro 

ilgalaikė ekspozicija, numatytos dar dvi ilgalaikės etnografinio ir interaktyvaus pobūdžio 

https://www.biblioteka.smsvb.lt/uploads/Padeka_SID2019_Siauliu%20miesto%20VB%20(00000003).pdf
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ekspozicijos. Įsigyta ir įdiegta 45 proc. integruotos technikos – įgarsinimo, apšvietimo, vaizdo 

atkūrimo sistemų, interaktyvių stendų, baldų sistemų ir kt. 

 Įgyvendinant projektą „Atnaujinti (modernizuoti) Šiaulių miesto koncertinę įstaigą „Saulė“ 

(Tilžės g. 140), pastato rekonstravimas ir priestato statyba“, patvirtintas Europos Sąjungos 

struktūriniams fondams pateiktas investicinis projektas „Šiaulių miesto savivaldybės BĮ koncertinės 

įstaigos „Saulė“ infrastruktūros modernizavimas ir išplėtimas, pritaikant ją visuomeniniams 

poreikiams“. Gautas 1 719,251 tūkst. Eur finansavimas koncertinės salės „Saulė“ rekonstrukcijos 

darbams. 2019 m. Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ sudarė projekto finansavimo sutartį, buvo  

parengti rangos darbų pirkimo dokumentai CPVA derinimui. Rangos darbus planuojama pradėti 2020 

m. 

 Įgyvendinant projektą „Atnaujinti (modernizuoti) Šiaulių dailės galerijos pastatą (Vilniaus 

g. 245)“, 2018-2019 m. buvo parengtas techninis projektas (13,8 tūkst. Eur). Rangos darbus 

planuojama pradėti 2021 m.  

SPORTAS 

 

              2019 m. gruodžio 31 d. sportinę veiklą Šiaulių mieste vykdė 6 biudžetinės ir 2 viešosios 

 sporto įstaigos. Jose kultivuojamos 34 sporto šakos, tarifikuota 322 mokomosios grupės (iš jų: 12 

 neįgaliųjų sporto grupių), sportuoja 4 044 sportininkai (iš jų: 66 sportininkai su negalia), kuriuos 

 ugdo 137 treneriai., 2019 m. mieste veiklą vykdė 41 sporto klubas (viešosios įstaigos), kuriuose 

 sportavo 3 054 šiauliečių, 1 674 miestiečių užsiiminėjo sveikatingumo grupėse.  
 

 12 pav. 2017–2019 m. sportininkų skaičiaus dinamika sporto įstaigose  
 

 
15 sportininkų yra įrašyti į olimpinės rinktinės kandidatų, besirengiančių 2020 m. Tokijo 

olimpinėms žaidynėms sąrašą, 7 sportininkai yra olimpinės rinktinės kandidatai, 8 sportininkai 

Paralimpinės rinktinės kandidatai. 

 Olimpinės rinktinės kandidatai besirengiantys 2020  Tokijo olimpinėms žaidynėms ir 

pasiekę aukštų rezultatų: 

Dovilė Kilty, pasaulio lengvosios atletikos čempionato, trišuolio 14 vietos laimėtoja; 

Kamilė Gaučaitė,  Europos čempionato, 5 vietos bei pasaulio čempionato 10 vietos 

laimėtoja; 

Greta Čeponytė, Jaunimo Europos čempionato, 5 vietos laimėtoja; 

Danutė Domikaitytė, Europos moterų imtynių čempionato, 5 vietos laimėtoja; 

Klaudija Tvaronavičiūtė, Europos tekvondo čempionato 5 vietos ir pasaulio tekvondo 

čempionato        9 vietos laimėtoja; 

Aurimas Lankas, pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo čempionato, K-4 baidarės 13 vietos 

laimėtojas; 

Edvinas Ramanauskas, pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo čempionato, K-4 baidarės 13 

vietos, laimėtojas. 
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Paralimpinės rinktinės kandidatai besirengiantys 2020 m. Tokijo paralimpinėms žaidynėms 

ir pasiekę aukštų rezultatų: 

Andrius Skuja, pasaulio neįgaliųjų lengvosios atletikos čempionato, rutulio stūmimo 

rungties 6 vietos laimėtojas; 

Jonas Spudis, pasaulio neįgaliųjų lengvosios atletikos čempionato, ieties metimas 7 vietos 

laimėtojas. 

Olimpinės rinktinės pamainos kandidatai pasiekę aukštų rezultatų: 

Edgaras Abromavičius, Europos tekvondo čempionato 9 vietos laimėtojas. 

Kiti sportininkai pasiekę aukštų rezultatų: 

Lina Kudrickė, Europos kultūrizmo čempionato, 1 vietos laimėtoja; 

Justė Tamašauskaitė, Europos kultūrizmo čempionato, 2 vietos laimėtoja; 

Audrius Petrėnas, Europos kultūrizmo čempionato, 3 vietos laimėtojas; 

Vilius Gaubas, Europos jaunimo olimpinio festivalio 2 vietos laimėtojas; 

Mindaugas Alekna, Europos plūdinės žūklės čempionato 4 vietos laimėtojas. 

 

                  13 pav. 2017–2019 m. šalies rinktinės narių skaičiaus dinamika 

 

 
Sporto organizacijos surengė 1 505 sporto varžybas, kuriose dalyvavo 44 515 dalyviai, taip 

pat 458 sporto visiems renginius, kuriuose dalyvavo 30 352 dalyviai. 2019 m. dalyvių skaičius sporto 

renginiuose padidėjo 884 dalyviais. 

2019 m. miestui buvo patikėta rengti šiuos tarptautinius sporto renginius:  

1. Europos teniso asociacijos turnyras (14 m. ir jaun. turnyras)  „Toyota Cup 2019“; 

2. Tennis Europe Junior tour 14&U „Toyota Cup 2019” and 16&U „Toyota Cup 2019”; 

3. Concept 2 Tarptautinės žiemos irklavimo varžybos „Šiauliai-2019“; 

4. Europos teniso asociacijos turnyras 16 m. ir jaun. turnyras  „Toyota Cup 2019“. 

5. Tarptautinės teniso federacijos jaunių 18 m. ir jaun. turnyras “Siauliai Open 2019”. 

6. Tarptautinis moterų imtynių turnyras „Sun City Open“. 

7. Bėgimas „Runway Run 2019“. 

8. Europos teniso asociacijos turnyras 12 m. ir jaun. turnyras „Šiaulių teniso akademijos taurė 2019“. 

9. 10-asis Tarptautinis pasaulio čempiono S. Kulikausko vardo jaunių sambo turnyras. 

10. Europos teniso asociacijos turnyras 16 m. ir jaun. turnyras  „Toyota Cup U16 2019“. 

11. Tarptautinė irklavimo „Salduvės“ regata. 

12. Tarptautinė buriavimo „Olego Truchano“ regata. 

13. Tarptautinės teniso federacijos jaunių 18 m. ir jaun. turnyras „Siauliai Mayor`s Cup“. 

14. Tarptautinė baidarių ir kanojų irklavimo „Talkšos“ regata („Drakonų“ valčių regata). 
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15. Europos Grapling IGF atviras imtynių čempionatas. 

16. XXII Tarptautinės plaukimo varžybos „A. Dambrausko taurė - 2019“. 

17. Tarptautinis graikų-romėnų imtynių turnyras „Atžalynas“.  

18. Tarptautinės plaukimo varžybos „Naujųjų metų link - 2019”. 

19. Atviras 2019 m. Lietuvos jaunimo, jaunių ir jaunučių dailiojo plaukimo čempionatas. 

 2019 m. Šiauliuose buvo organizuoti 6 reprezentaciniai miesto sporto renginiai, Pasaulio 

žirgų  konkūrų taurės etapas; Lietuvos krepšinio lyga ir Karaliaus Mindaugo Taurė; Šiaulių dviračių 

lenktynės; Tarptautinės sportinių šokių varžybos „Sun City Cup“; UEFA moterų čempionų lyga ir 

Moterų futbolo Baltijos lyga bei Europos motokroso čempionato etapas. 
 

 14 pav. 2017–2019 m. sporto varžybų ir sportas visiems renginių skaičiaus dinamika  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 pav. 2017–2019 m. sporto varžybų ir sportas visiems renginių dalyvių skaičiaus dinamika  

 

 

 

Pažymėtina, kad Lietuvos federacijų sąjungos rengtame konkurse Šiaulių miesto savivaldybė laimėjo  

„2019 m. Lietuvos sportiškiausio miesto“ nominaciją. 
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Atsižvelgiant į asocijuotų verslo organizacijų ir sporto organizacijų poreikius ir galimybes, 

patobulinta savivaldybės Tarybos patvirtinta verslo įmonių remiančių kultūros ir sporto projektus tvarka. 

Rėmimo suma lyginant su 2018 m. padidėjo 200,0 tūkst. Eur. 
 

 16 pav. 2017–2019 m. sporto  plėtros programos finansavimas tūkst. Eur 

 

 
 
 17 pav. 2018–2019 m. sporto plėtros programos finansavimo dinamika tūkst. Eur 

 

 
 

2019 m. Sporto plėtros programai vykdyti skirta 2 078,1 tūkst. Eur, t.y. (90,8 tūkst. Eur 

daugiau nei 2018 m. 

 
18 lentelė. 2018-2019 m. sporto plėtros programos priemonių finansavimas  

    

Priemonės pavadinimas 2018 m. 

 

2019 m. 

 

Miesto, apskrities, šalies ir tarptautinių renginių vykdymui 

98,3 105,3 

Pasirengimui ir dalyvavimui šalies čempionatuose, žaidynėse, pirmenybėse, 

taurės varžybose 

Pasirengimui ir dalyvavimui pasaulio ir Europos čempionatuose, taurės 

varžybose, Europos olimpinių dienų festivalyje, tarptautiniuose turnyruose 

Klubinių komandų pasirengimui ir dalyvavimui Lietuvos čempionatuose ir 

sporto šakų federacijų taurės varžybose 
109,7 238,0 
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Klubinių komandų pasirengimui ir dalyvavimui Baltijos, Europos taurės 

varžybose, Europos šalių čempionų taurės varžybose 

Įgyvendinti Šiaulių miesto reprezentacinių renginių programą 425,0 541,5 

Metinių premijų skyrimui 32,8 32,8 

Skatinti sportininkus ir trenerius laimėjusius aukštas vietas tarptautinėse 

varžybose 
15,8 15,8 

Skirti lėšų sporto ugdymo centrų veiklai užtikrinti 971,5 1 112,8 

Sporto visiems ir sveikatingumo renginių organizavimui (masinės sporto 

šventės, žaidynės, akcijos) 
34,2 31,9 

                                                            Iš viso: 1 687,3 2 078,1 

 

 Investicijos į sporto objektus. Sporto bazių renovavimui ir remontui skirta 1 020,2 tūkst. 

Eur (155,5 tūkst. Eur mažiau nei 2018 m.). 

 
 18 pav. 2018-2019 m. investicijų į sporto objektus dinamika tūkst. Eur 
 

 
 

 2019 m. baigti irklavimo sporto bazės elingo (Žvyro g. 34) statybos I etapo darbai, baigti 

futbolo aikštės (Kviečių g.9) įrengimo darbai bei pakeista Šiaulių miesto stadiono A tribūnos danga. 

Taip pat buvo įgyvendintas Rėkyvos ežero pakrantės pritaikymo jėgos aitvarų ir burlenčių turizmo 

reikmėms projektas ir  įrengta vandens transporto nuleidimo vieta į Rėkyvos ežerą. 

 

SOCIALINĖ SRITIS 

 

 Socialinės paslaugos. Siekiant sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti 

gebėjimus ir galimybes spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, 

taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį bei užkirsti kelią asmens, šeimos, bendruomenės socialinėms 

problemoms kilti, taip pat visuomenės socialiniam saugumui užtikrinti 2019 m. buvo teikiamos šios 

socialinės paslaugos ir/ar įgyvendinami projektai: 

 - socialinės globos namuose ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos paslaugas teikė  37 

socialinės globos įstaigos;  

 - dienos socialinės globos paslaugos asmeniui (šeimai) institucijoje teikiamos vaikams, 

senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su psichikos ir elgesio sutrikimais socialinių paslaugų 

įstaigose. Dienos socialinė globa teikiama kaip alternatyva socialinei globai (ilgalaikei) institucijoje 

ir tokiu būdu sudaromos sąlygos šių asmenų artimiesiems neiškristi iš darbo rinkos, nes dienos metu 
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neįgalus vaikas, suaugęs ar senyvo amžiaus asmuo laiką praleidžia dienos centre;  

 - integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) asmens namuose paslauga 

teikiama asmenims su negalia, siekiant sudaryti sąlygas jų artimiesiems, prižiūrintiems neįgalius 

šeimos narius, įgyti, tobulinti profesinę kvalifikaciją ir (arba) dalyvauti darbo rinkoje, o jų 

globojamiems šeimos nariams – kiek įmanoma ilgiau likti gyventi savo namuose ir gauti reikiamą 

pagalbą;  

 - pagalbą ir paramą vaikui ir šeimoms, susiduriančioms su socialine rizika,  darbą su 

šeimomis organizuoja  ir vykdo atvejo vadybininkai, kurių funkcijas buvo pavesta vykdyti 3 

įstaigoms - Savivaldybės socialinių paslaugų centrui, Savivaldybės vaikų globos namams, Labdaros 

ir paramos fondo „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijai“. 2019 metais atvejo vadybą vykdė 10 atvejo 

vadybininkų (2018 metų pabaigoje atvejo vadybą vykdė 9 atvejo vadybininkai); 

 - siekiant įgyvendinti Šeimų stiprinimo programą Šiaulių mieste Savivaldybė pirko 

socialines paslaugas iš LPF „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija“, kuri teikė socialinės priežiūros 

paslaugas šeimoms, patiriančioms socialinę riziką ir įtrauktoms į apskaitą; 

 - įgyvendinamas projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto 

savivaldybėje“. Šeimoms buvo teikiamos pozityvios tėvystės, psichosocialinės, šeimos įgūdžių 

ugdymo ir sociokultūrinės, mediacijos, vaikų priežiūros ir asmeninio asistento paslaugos. Asmeninio 

asistento paslauga – namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui 

iki 4 valandų per dieną (darbo dienomis) teikiama pagalba, padedanti įgalinti jo savarankiškumą ir 

užtikrinanti svarbiausias jo gyvybinės veiklos funkcijas;  

 - kompleksinės pagalbos paslaugos asmenims (šeimoms), atsidūrusiems krizinėje 

situacijoje (dėl patirto smurto artimoje aplinkoje, prievartos ar kitų priežasčių ir (ar) neturi 

gyvenamosios vietos ar negali ja naudotis): apgyvendinimas Šeimų namuose, specialistų teikiamos 

informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos, psichologinės pagalbos 

paslaugos; minimalių buitinių ir asmeninės higienos paslaugų organizavimas, socialinių įgūdžių 

ugdymo ir palaikymo paslaugos, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.  

 

 19 lentelė. 2019–2017 m. Šiaulių mieste organizuojamų  ir teikiamų socialinių paslaugų gavėjų skaičius  

 

Eil. 

Nr. 

Socialinių paslaugų rūšys pagal įmonių 

socialines grupes 

 

2017 m. 2018 m. 

 

2019 m. 

 

1. Ilgalaikė, trumpalaikė socialinė globa 152 295 370 

1.1. Šiaulių miesto savivaldybės globos namai 70 71 83 

1.2. Kitos socialinės globos įstaigos 82 224 317 

2. Dienos socialinė globa institucijoje 90 98 96 

2.1. 
Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padalinys 

dienos centras „Goda“ 
72 73 71 

2.2. 
Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi 

kūdikių namų Dienos socialinės globos padalinys 
4 5 4 

2.3. 
Šiaulių specialiojo ugdymo centro Dienos 

socialinės globos skyrius 
17 20 21 

3. 
Dienos socialinė globa asmens namuose 

(integrali pagalba) 
186 173 157 

3.1. 
Šiaulių miesto savivaldybės globos namai, Šiaulių 

miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras 
133 124 119 
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3.2. Šiaulių vyskupijos Caritas 53 49 38 

4. 
Laikino „atokvėpio“ paslaugos asmens namuose 

Šiaulių globos namai 
10 6 6 

5. 
Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo 

namuose 
93 94 64 

6. Pagalba į namus  284 327 370 

7. 
Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas 

asmens (šeimos) namuose  
405 372 412 

7.1. 

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų 

centras, Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos 

namai 

351 319 355 

7.2. LPF „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija“ 

51 šeim/ 

103 

nepilnameč

iai vaikai 

53 šeimos / 

105 

nepilnameč

iai vaikai 

50 šeimų/ 

115 

nepilnamečių 

vaikų 

8. 
Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymas ir 

konsultavimas (GIMK programa) 
466 432 424 

9. 
Globos centro paslaugos (globos koordinatorių 

suteiktos socialinės paslaugos) 
- 603 318 

10. Laikinas apnakvindinimas 247 254 228 

11. Apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių 

centruose 
181 187 175 

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų 

centro Laikinojo apgyvendinimo tarnyba 
168 177 169 

VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ 13 10 6 

12.  

Kompleksinės paslaugos šeimai (pozityvios 

tėvystės, psichosocialinės, šeimos įgūdžių 

ugdymo ir sociokultūrinės, mediacijos, vaikų 

priežiūros ir kitos paslaugos): 

VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija 

VšĮ Socialinių inovacijų centras 

Socialinių paslaugų centras 

600 974 612 

13.  

Kompleksinės pagalbos paslaugos asmenims 

(šeimoms), atsidūrusiems krizinėje situacijoje  

VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ 

13 10 6 

 Iš viso paslaugų gavėjų 2 727 3 825 3 238 

 

 Dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas, kurių tikslinės grupės yra vaikai iš 

šeimų, patiriančių socialinę riziką, ir (ar) nepasiturinčių gyventojų šeimų, kurias teikia Vaikų dienos 

centrai. 2019 m. buvo organizuoti 2 Šiaulių miesto vaikų dienos centrų tinklo plėtros partnerių 

atrankos konkursai. Pirmojo konkurso metu buvo atrinkti du partneriai, naujai steigiantys vaikų 

dienos centrus: regbio sporto klubas „Vairas“ ir VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija. Antrasis konkursas 

vyko VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegijai pasitraukus iš partnerių. Antrojo konkurso metu partneriu 

atrinktas Socialinių paslaugų centras, kuris plečia veikiančio vaikų dienos centro infrastuktūrą. 

 
20 lentelė. 2017-2019 m. vaikų, lankančių vaikų dienos centrus skaičiaus pokytis 
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Eil. 

Nr. 
Vaikų dienos centro pavadinimas 

 2019 m. 2018 m. 2017 m. 

1. VšĮ „Gelbėkt vaikus“  30 25 35 

2. Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų 

centro Vaikų dienos centras 

 23 23 25 

3. Klubas „Tarp savų“  25 30 30 

4. Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros parapijos 

vaikų dienos centras „Vilties spindulys“ 

 35 35 35 

5. VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“  19 35 35 

6. LPF „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos“ 

vaikų dienos centras „Parama šeimoms“ 

 30 35  35 

7. VšĮ „Mūsų draugas“  - - 20 

8.  Regbio sporto klubas „Vairas“  20 - - 

                                                                                      Iš viso:                                                                                         182 183 215 

 

 Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centre Valstybės vaiko teisių 

apsaugos institucijos atestuoti asmenys vykdė mokymus pagal globėjų (rūpintojų) ir įtėvių 

mokymo, konsultavimo programą (GIMK). Šie mokymai skirti budintiems globotojams, 

globėjams (rūpintojams), įtėviams ir asmenims, dirbantiems su vaikais bendruomeniniuose vaikų 

globos namuose. Per 2019 m. mokymus pagal GIMK baigė 14 asmenų (11 šeimų), iš jų: 5 asmenys 

norintys globoti (rūpinti) vaiką, 4 asmenys norintys įvaikinti, 3 asmenys ketinantys  tapti budinčiais 

globotojais, 2 asmenys ketinantys tapti šeimynų dalyviais. 

 Organizuojant globojamam (rūpinamam) vaikui socialinę globą ir socialinę priežiūrą, 

buvo pasirašyta sutartis su VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“ ir iš dalies buvo finansuota trumpalaikės 

socialinės globos paslaugos likusiems be tėvų globos vaikams. Šeimos modelio bendruomeniniuose 

vaikų globos namuose trumpalaikė socialinė globa teikta 11 Šiaulių miesto vaikų, likusių be tėvų 

globos. 

  2019 m. veiklą tęsė 2018 m. įsteigti Krizių centrai Šiaulių m. savivaldybės vaikų globos 

namuose, kuriuose apgyvendinami vaikai nuo 7 iki 18 metų ir Kūdikių namuose, kuriuose 

apgyvendinami vaikai iki 6 metų. Kūdikių namuose iki reorganizacijos (2019-11-29) buvo laikinai 

apgyvendinti 5 vaikai, o Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namuose – 34 vaikai (nuo 2018-

07-01 iki 2018-12-31 Kūdikių namuose buvo laikinai apgyvendinti 6 vaikai, o Šiaulių miesto 

savivaldybės vaikų globos namuose (nuo 2018-10-01) – 16 vaikų). 

  Organizuojant laikinosios vaiko globos (rūpybos) nustatymą ir pasibaigimą, 2019 m.: 

 - 49 vaikams buvo nustatyta laikinoji globa (rūpyba) (2018 m. - 16 vaikų); 

 - 28 vaikams panaikinta laikinoji globa (rūpyba) (2018 m. - 31 vaikui); 

 - 15 vaikų nustatyta laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu (vaiko tėvų laikino išvykimo iš 

Lietuvos Respublikos laikotarpiu, paliekant vaiką prižiūrėti pasirinktam fiziniam asmeniui) (2018 m. 

– 5 vaikams); 

 - 20 vaikų panaikinta laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu (2018 m. – 11 vaikų).  

 Siekiant užtikrinti likusio be tėvų globos vaiko teisių ir įstatymų ginamų interesų 

įgyvendinimą ir apsaugą, yra organizuojama vaiko laikinoji globa budinčių globotojų šeimose. Per 

2019 m. 11 budinčių globotojų  laikinosios globos paslaugas teikė 27 tėvų globos netekusiems 

vaikams. Globos centras 2019 m. gruodžio 31 d. buvo sudaręs 13 sutarčių su budinčiais globotojais 
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(2018 m. liepos – gruodžio mėn. 11 budinčių globotojų  laikinosios globos paslaugas teikė 30 tėvų 

globos netekusiems vaikams, 2018 metų pabaigoje buvo pasirašyta sutartis su 1 socialiniu globėju). 
 Skatindama likusių be tėvų globos vaikų globą (rūpybą) šeimoje, Savivaldybė skyrė 

pagalbos pinigus vaiko globėjams (rūpintojams) bei šeimynoms, budintiems globotojams. Už tėvų 

globos netekusių vaikų priežiūrą ir globą (rūpybą) 2019 m. 140 globėjų (rūpintojų) ir 4 šeimynų 

dalyviams buvo išmokėti 238,5 tūkst. Eur (2018-07-01–2018-12-31 laikotarpiu 119 globėjų 

(rūpintojų) ir 4 šeimynų dalyviams buvo išmokėti 82,7 tūkst. Eur). 

 Įgyvendindami neįgaliųjų socialinės reabilitacijos paslaugų projektus, kurių tikslas – 

gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, 2019 m. finansavimas skirtas 12 socialinės 

reabilitacijos neįgaliesiems projektų, jiems įgyvendinti skirta 213 tūkst. Eur (2018 m. buvo pateikta 

14 projektų, kuriuos įvertinus, finansavimas skirtas 13 projektų, lėšos – 203,1 tūkst. Eur, 2017 m. 

buvo pateikta 14 projektų, kuriuos įvertinus, finansavimas skirtas 13 projektų, jiems įgyvendinti 

skirta 186,9 tūkst. Eur). 

 2019 m. buvo pritaikyti 9 būstai šeimoms, auginančioms vaikus su sunkia negalia, iš jų: 

8 vaikams kompensuotos sensorinių priemonių įsigijimo išlaidos ir 2 vaikams atlikti būsto ir 

gyvenamosios aplinkos pritaikymo darbai. 2019 m. suaugusiems neįgaliems asmenims buvo 

pritaikyta 12 būstų (2018 m. 13 neįgaliųjų buvo pritaikyti būstai, vykdant būsto ir gyvenamosios 

aplinkos pritaikymą neįgaliems vaikams, 13 neįgalių vaikų buvo skirtos sensorinės priemonės ir 1 

neįgaliam vaikui buvo pritaikytas būstas; 2017 m. pritaikyti 5 būstai vaikams ir 18 būstų neįgaliems 

asmenims). 
 

  21 lentelė. 2017-2019 m. būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems 

 

Metai Atliktų darbų pavadinimas 
Lėšos, tūkst. 

Eur 
Pastabos 

2019 Būsto pritaikymo darbai 81,1 pritaikyta 12 būstų suaugusiesiems 

2018 Būsto pritaikymo darbai 61,2 pritaikyta 13 būstų suaugusiesiems 

2017 Būsto pritaikymo darbai 76,9 pritaikyta 18 būstų suaugusiesiems 

Būsto pritaikymas šeimoms, auginančioms vaikus su sunkia negalia 

Metai Išlaidos Lėšos Pastabos 

2019 Sensorinių priemonių įsigijimas 14,1 8 vaikams kompensuotos sensorinių 

priemonių įsigijimo išlaidos 

 Būsto pritaikymo darbai 7,7 pritaikyti 2 būstai vaikams 

2018 Sensorinių priemonių įsigijimas 21,2  13 vaikų kompensuotos sensorinių 

priemonių įsigijimo išlaidos 

 Būsto pritaikymo darbai 1,5  pritaikytas 1 būstas vaikui 

2017 Būsto pritaikymo darbai 14,3  pritaikyti 5 būstai vaikams 

 

 Dalyvauta vykdant pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramos maisto 

produktais ir higienos prekėmis projektą. 2019 m. parama skirta 3 923 asmenims (2018 m. parama 

skirta 4 137 asmenims, 2017 m. – 3 369 asmenims). Palyginus su 2018 m. paramos gavėjų skaičius 

sumažėjo 5 proc. (214 asmenų). 

 Įgyvendinant užimtumo didinimo programą, kurios uždavinys – sukurti laikinas darbo 

vietas, į kurias būtų įdarbinti bedarbiai ir jiems sudarytos galimybės integruotis į darbo rinką, įgyti ir 

(ar) išsaugoti darbinius ar profesinius įgūdžius, buvo vykdomi teritorijų, aplinkos tvarkymo, viešojo 

naudojimo teritorijų tvarkymo ir priežiūros, apželdinimo ir želdinių priežiūros darbai Savivaldybei 

priskirtose valstybinėse ir savivaldybės žemėse, socialinių paslaugų teikimas asmenims su negalia ir 

vienišiems pagyvenusiems asmenims namuose bei socialinės globos įstaigose, mokytojo (auklėtojo) 

padėjėjo paslaugų teikimas. Programos įgyvenimui buvo atrinkti darbdaviai ir sukurtos laikinos darbo 

vietos:  

 

 22 lentelė. 2017–2019 m. laikinai sukurtų darbo vietų skaičius 
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Pavadinimas 2019 m. 2018 m. 2017 m. 

Atrinkti darbdaviai 15 13 5 

Laikinų darbo vietų skaičius 23 37 27 

 

 Socialinių paslaugų skyrius kuruoja 4 socialinių paslaugų įstaigas: Šiaulių miesto 

savivaldybės globos namus, Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namus, Šiaulių miesto 

savivaldybės socialinių paslaugų centrą, kompleksinių paslaugų namus „Alka“. 

 Šiaulių m. savivaldybės globos namai. Globos namuose veikia šie padaliniai: Stacionarios 

globos ir slaugos padalinys, Savarankiško gyvenimo namai, Integralios pagalbos į namus padalinys 

(Energetikų g. 20A), dienos socialinės globos centras „Goda“ (Žalgirio g. 3 (laikinai Tiesos g. 3)). 

 Globos namuose teikiamos šios socialinės paslaugos: 

 Socialinė priežiūra – apgyvendinimas Savarankiško gyvenimo namuose; 

 socialinė globa: 

 ilgalaikė, trumpalaikė socialinė globa; 

 dienos socialinė globa institucijoje; 

 dienos socialinė globa asmens namuose. 

 
23 lentelė.  2017–2019 m. Šiaulių m. savivaldybės globos namų teikiamų socialinių paslaugų gavėjų 

skaičius  

 

Paslaugos pavadinimas 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Apgyvendinimas Savarankiško 

gyvenimo namuose 

93 94 64 

Ilgalaikė, trumpalaikė socialinė 

globa 

70 71 83 

Dienos socialinė globa institucijoje 72 73 75 

Dienos socialinė globa asmens 

namuose 

62 65 67 

Laikino „atokvėpio“ paslaugos 

asmens namuose 

10 6 

 

6 

 

 Paslaugų gavėjų skaičiaus pokyčiai rodo, kad padidėjo teikiamos dienos socialinės globos 

paslaugos, ilgalaikės trumpalaikės socialinės globos poreikis ir padidėjo paslaugų gavėjų skaičius. 

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjų skaičius kito nežymiai. Savarankiško 

gyvenimo namų poreikis ir socialinių paslaugų gavėjų skaičius sumažėjo, nes asmenys išvyko gyventi 

savarankiškai. 

 
 24 lentelė. 2017–2019 m. Savarankiško gyvenimo namuose suteiktų apgyvendinimo paslaugų skaičius  

 

Paslaugos sudėtis 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Informavimas 1 553 1 756 1 567 

Konsultavimas 1 009 1 369 1 200 

Tarpininkavimas, 

atstovavimas 
2 450 2 769 2 450 

Įtraukimas į darbo rinką 7 2 0 
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Socialinių įgūdžių ugdymas ir 

palaikymas 
4 000 5 248 4 893 

Darbinių įgūdžių ugdymas 820 863 793 

Laisvalaikio organizavimas 1 150 2 697 2 569 

 

 Teikiant apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namuose paslaugas, paslaugų rodikliai 

2019 m. sumažėjo lyginant su 2018 m.  

  
 25 lentelė. 2017–2019 m. Savarankiško gyvenimo namuose suteiktų ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės 

globos paslaugų skaičius 

 
Paslaugos sudėtis 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Informavimas 799 834 1 200 

Konsultavimas 600 698 1 150 

Tarpininkavimas, 

atstovavimas 
331 425 536 

Kasdienio gyvenimo įgūdžių 

ugdymas ir palaikymas 
1 756 1 987 2 697 

Laisvalaikio organizavimas 500 800 300 

 3 986  5883 

 

 Ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos paslaugų poreikis 2019 m. išaugo. Tai lėmė 

įstaigos veiklos vykdymas: socialinių paslaugų gavėjų užimtumo didinimas, įtraukiant artimuosius, 

profesionalus darbuotojų darbas bei didesnis pasitikėjimas darbuotojais. 

 

  

 

 
26 lentelė. 2017–2019 m Savarankiško gyvenimo namuose. suteiktų Dienos socialinė globa institucijoje 

paslaugų skaičius 

 
Teikiamos 

paslaugos rūšis 

Paslaugos sudėtis 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

 

Dienos socialinė 

globa 

institucijoje 

Informavimas 2 010 2 156 2 176 

Konsultavimas 1 400 1 589 1 689 

Tarpininkavimas, atstovavimas 811 903 980 

Kasdienio gyvenimo įgūdžių 

ugdymas ir palaikymas 

25 436 26 000 28 893 

Laisvalaikio organizavimas 3 000 3 156 3 893 

Darbinių įgūdžių ugdymas 290 326 398 

Įtraukimas į darbo rinką 7 2 1 

 

 Dienos socialinė globa teikiama dienos centre „Goda“. Paslaugos teikiamos asmenims su 

proto ir psichine negalia.  

 Integrali pagalba (dienos socialinė globa ir slauga) asmens namuose – tai visuma paslaugų, 

kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba 

dienos metu asmens namuose. Integralios pagalbos paslaugų sudėtis sudaryta vadovaujantis 

Socialinių paslaugų katalogu. Integrali pagalba asmens namuose teikiama 5 kartus per savaitę 
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atsižvelgiant į paslaugų gavėjo sveikatos būklę. 

 Paslaugų gavėjai – vaikai su negalia, suaugę darbingi asmenys su negalia ir senyvo amžiaus 

asmenys. 

 
 27 lentelė. 2017–2019 m. Dienos centre suteiktų paslaugų skaičius 

 
Teikiamos 

paslaugos rūšis 
Paslaugos sudėtis 2017 m. 2018 m. 2018 m. 

 

 

Dienos socialinė 

globa asmens 

namuose 

 

Informavimas 1 239 1 253 1 346 

Konsultavimas 1 300 1 356 1 837 

Tarpininkavimas 678 700 980 

Pagalba buityje 19 223 19 542 20 500 

Savanorių įtraukimas 55 1 253 70 

 

 Dienos socialinės globos ir slaugos (integralios pagalbos) paslaugomis per 2019 m. 

naudojosi 67 asmenys. Dienos socialinė globa asmens namuose yra būtina paslauga, teikiama Šiaulių 

mieste, asmenims, turintiems slaugą. 2019 m. į šios paslaugos teikimą įsitraukė savanoriai ir 

slaugomų asmenų artimieji. 

 Buvo teiktos „atokvėpio“ paslaugos Šiaulių miesto neįgaliųjų šeimos nariams, tėvams ar 

globėjams, kurie rūpinasi vaikais su proto ir (ar) psichikos negalia jų namuose. Šiaulių mieste 

paslaugos buvo suteiktos 6 proto ar (ir) psichikos negalią turintiems asmenims, jų šeimų nariams, 

tėvams ar globėjams. Vienam paslaugos gavėjui teikiamos paslaugos vidurkis – 336 akademinės 

valandos per 12 paslaugos teikimo mėnesių. „Atokvėpio“ paslauga padėjo tėvams, globėjams, 

rūpintojams atgauti jėgas bei suteikė galimybę dalyvauti darbo rinkoje, sociokultūriniame 

visuomenės gyvenime.  

 Apsaugoto būsto paslaugos psichikos negalią turintiems suaugusiems asmenims Šiaulių 

regione. Paslauga apima konsultavimą, tarpininkavimą, socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą, 

gyvenamosios vietos suteikimą bendruomenėje dalinai savarankiškiems suaugusiems asmenims su 

negalia, derinant tai su individualia atvejo vadybininko pagalba ir kitomis paslaugomis 

bendruomenėje, padedančiomis plėtoti ir palaikyti asmenų socialinius ir savarankiško gyvenimo 

įgūdžius, siekiant visiško jų savarankiškumo. Nuo 2018 m. gegužės 2 d. apsaugotame bute 

apgyvendinti 4 paslaugų gavėjai. Po sėkmingo adaptacijos laikotarpio paslaugos gavėjai geba ugdyti 

savo savarankiškumą, gyventi bendruomenėje bei matomi teigiami projekto rezultatai. Kadangi 

paslaugos rezultatai rodo, kad paslauga yra reikalinga, 2019 m. rugsėjo mėnesį ji buvo pratęsta dar 4 

mėnesiams. 

 Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai. Vaikų globos namuose teikiamos 

ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams nuo gimimo 

iki 18 m. amžiaus. Teikiamų paslaugų rodikliai 2019 m. pagerėjo, nes bendras paslaugų gavėjų 

skaičius per metus institucijoje, palyginus su vaikais, prižiūrimais budinčių globotojų šeimose, 

sumažėjo 65 proc. (2019 m. šeimose apgyvendinta 82 proc. atvykusių vaikų, 2018 m. – 80 proc. 

atvykusių vaikų, 2017 m. – 15 proc. atvykusių vaikų). 

  

 28 lentelė. 2019–2017 m. Vaikų globos namuose suteiktų ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos 

paslaugų gavėjų skaičius 

Paslaugos pavadinimas 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

 

Socialinė globa institucijoje 

 

46 vaikai 
 

 

50 vaikų 
 

44 vaikai 
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Budinčių globotojų šeimose 

 

7 vaikai 
 

40 vaikų 
 

50 vaikų 

 

              Vaikų globos namai vykdė Globos centro funkcijas. Globos centras užtikrina, kad budinčių 

globotojų prižiūrimiems vaikams ir budintiems globotojams būtų prieinama ir suteikiama reikalinga 

konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba. 2019 m. 13 budinčių globotojų prižiūrėjo 50 

vaikų, 2018 m. 11 budinčių globotojų prižiūrėjo 40 vaikų (20 proc. daugiau, negu 2018 m.), 2017 m. 

– 16 vaikų. Vaikų globos namai vykdė Krizių centro funkciją (bet kuriuo paros metu apgyvendinami 

tėvų globos netekę vaikai), 2019 m. buvo apgyvendinti 34 vaikai, 2018 m. – 16 vaikų (53 proc. 

daugiau, negu 2018 m.). 

              Vaikų globos namuose teikiamos socialinės priežiūros paslaugos šeimoms, patiriančioms 

socialinę riziką, o nuo 2018 m. liepos 1 d. Vaikų globos namams pavesta vykdyti atvejo vadybos 

taikymą.  

 

 29 lentelė. 2019–2017 m. Vaikų globos namų suteiktų socialinės priežiūros paslaugų gavėjų skaičius  

 

 Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras. Šiaulių miesto savivaldybės 

socialinių paslaugų centre (toliau – Socialinių paslaugų centras) (Tilžės g. 63B) veikia šie padaliniai: 

Priėmimo ir užimtumo tarnyba (Tilžės g. 63B), Pagalbos į namus tarnyba (Tilžės g. 63B), Paramos 

tarnyba (Stoties g. 9C), Socialinės priežiūros socialinės rizikos šeimoms tarnyba (Stoties g. 9C), 

Laikino apnakvyndinimo tarnyba (Pakruojo g. 41). 

 Socialinių paslaugų centras, teikdamas bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas: 

 1. Informuoja ir konsultuoja Savivaldybės teritorijos gyventojus socialinių paslaugų teikimo 

klausimais. 

 2. Organizuoja ir teikia nemokamas, iš dalies ar visiškai mokamas socialinės pagalbos 

namuose paslaugas. 

 3. Laikinai apgyvendina asmenis neturinčius nuolatinės gyvenamosios vietos. 

 4. Organizuoja aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis. 

 5. Organizuoja ir teikia transporto paslaugas. 

 6. Organizuoja ir teikia paslaugas šeimoms ir vaikams. 

 7. Organizuoja ir teikia globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams – atrankos, konsultavimo 

bei mokymų organizavimo paslaugas, suteikia žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus 

(rūpinamus) ir įvaikintus vaikus. 

 
 30 lentelė. 2017-2019 m. suteiktų bendrųjų socialinių paslaugų gavėjų skaičiaus pokytis  

 

Paslaugos 

pavadinimas 
2019 m. 2018 m. 

2017 m. 

(kovo-gruodžio mėn.) 
 

Bendrosios socialinės 

paslaugos 

 

 

87 šeimos ir 152 vaikai. 

Suteiktos 7 707 paslaugos 

 

57 šeimos ir 108 vaikai. 

Suteiktos 8 624 

paslaugos 

 

75 šeimos ir 130 vaikų. 

Suteiktos 6 867 paslaugos 

Eil. 

Nr. 
Paslaugų rūšys 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Pokytis  

% 

 2019m./ 

2018m. 

Pokytis  

% 

 2019m./ 

2017m. 

1. Informavimas 3 084 3 235 4 360 +26% +30% 

2. Konsultavimas 2 371 2 305 2 617 +12% +9% 
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 Per 2019 m. Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centre buvo suteiktos 376 573 

paslaugos 16 425 paslaugų gavėjams. Lyginant su 2018 m., paslaugų gavėjų skaičius padidėjo 8 proc., 

o suteiktų paslaugų skaičius 14 proc. Lyginant su 2017 m., paslaugų gavėjų skaičius padidėjo 19 

proc., o suteiktų paslaugų skaičius 17 proc. 2017 m. vienam paslaugų gavėjui teko 24 paslaugos, 2018 

m. – 22 paslaugos, o 2019 m. – 23 paslaugos. 

 
 19 pav. 2017–2019 m. Socialinių paslaugų centre suteiktų paslaugų pokytis  

 

 
 

 Kompleksinių paslaugų namai „Alka“. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. 

lapkričio 7 d. įvyko Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų ir Šiaulių vaikų 

globos namų „Šaltinis“ reorganizacija sujungimo būdu, juos jungiant į naują juridinį asmenį – 

kompleksinių paslaugų namus „Alka“ bei patvirtinti kompleksinių paslaugų namų „Alka“ nuostatai. 

Nuo 2019-11-29 buvo įsteigti nauji kompleksinių paslaugų namai „Alka“, kurie perėmė Šiaulių 

13 288 15 197 16 425

312 216 322 394 376 573

24 22 22

1
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100 000

1 000 000

2017 2018 2019

Paslaugų gavėjų skaičius Suteiktų paslaugų skaičius Vienam paslaugų gavėjui tenkančios paslaugos

3. Tarpininkavimas ir atstovavimas 407 1 217 1 126 -8% +64% 

4. 

Maitinimo organizavimas 

(su Socialinių paslaugų teikimo       

komisijos nukreipimais) 

715 843 960 +12% +26% 

 

5. 

Aprūpinimas būtiniausiais  drabužiais 

ir avalyne 
1 859 1 629 1 383 -15% -26% 

6. Transporto organizavimas 150 176 186 +5% +20% 

 

7. Sociokultūrinės paslaugos 235 

 

198 

 

77 -61% -67% 

 

8. 
Asmeninės higienos ir priežiūros 

paslaugų organizavimas 
565 556 507 -9% -10% 

9. 
Neįgaliųjų aprūpinimas techninės  

pagalbos priemonėmis 
1 134 1 271 2 263 +44% +50% 

10. 

Maitinimo organizavimas 

 (be Socialinių paslaugų teikimo 

komisijos nukreipimų) 

960 960 960 0% 0% 

11. Vaikų dienos užimtumo grupė 23 23 23 0% 0% 

12. Psichologo paslaugos 257 231 220 -5% -15% 

 Iš viso: 11 760 12 644 14 682 +14% +20% 
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miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namuose ir Šiaulių vaikų globos namuose 

„Šaltinis“ teiktas paslaugas.  

  Kompleksinių paslaugų namų „Alka“ tikslai: 

 1. teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, tenkinančią vaiko poreikius ir jo geriausius 

interesus, atsižvelgiant į vaiko savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jo saviraišką, 

skatinti ir padėti integruotis į visuomenę, parengti savarankiškam gyvenimui; 

 2. teikti kompleksines paslaugas šeimai, auginančiai vaiką su specialiaisiais poreikiais, 

elgesio ir emocijų sutrikimais, negalia ar sunkia negalia, atsižvelgiant į vaiko poreikius; 

 3. teikti paslaugas raidos sutrikimų turintiems vaikams (nuo 0 iki 6 m.), ankstyvą vaikų 

raidos sutrikimų nustatymą, ankstyvą kompleksinę pagalbą, neįgalumo prevenciją bei integraciją į 

visuomenę ankstyvo amžiaus vaikams, turintiems psichologinės, motorinės ir socialinės raidos 

sutrikimų ir jų rizikos veiksnių, bei jų tėvams (globėjams). 

 Paslaugų gavėjai – vaikai iki 18 metų amžiaus (jeigu vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo 

ar profesinio mokymo programą – iki 21 metų), netekę tėvų globos ir (arba) turintys negalią ar raidos 

sutrikimus ir jų šeimos. 

 Socialinės išmokos ir kompensacijos. 2019 m. Skyriaus dalis, esanti pietinėje miesto 

dalyje, buvo perkelta į naujas patalpas. Skyriaus naujose patalpose įrengta kompiuterizuota vieta 

klientui atskirame kabinete, pageidaujančiam savarankiškai pateikti elektroninį prašymą, įrengta 

elektroninė klientų paskirstymo sistema pagal darbuotojus, parengta informacija stende, bei video 

informacija aktualiais klausimais. Įgyvendinus minėtas priemones, buvo pagerinta klientų 

aptarnavimo kokybė ir skyriuje buvo išvengta eilių.  

 Siekiant tiksliai ir laiku informuoti klientus apie socialines išmokas ir piniginę socialinę 

paramą, 2019 m. Savivaldybės internetiniame puslapyje buvo atnaujinti 23 administracinių paslaugų 

aprašymai. 2019 m. priimti  21 711 prašymai socialinėms išmokoms ir piniginei socialinei paramai, 

iš jų 3 761 prašymai pateikti elektroniniu būdu, 1 055 prašymai socialinei paramai mokiniams, iš jų 

192 prašymai pateikti elektroniniu būdu, 656 prašymai pažymoms dėl teisės į kredito, paimto 

daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą apmokėti, išduota  2 739 

pažymos, suteikta informacija 16 889 asmenims. 2019 m. užregistruota 18 431 asmuo išankstinės 

registracijos sistemoje  

 Nuo 2019 m. sausio 1 d. kiekvienam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniam, 

jeigu jis mokėsi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose 

besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su 

profesinio mokymo programa) bet ne ilgiau iki jam sukaks 21 metai buvo mokama 1,32 (50,16 Eur) 

bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka. Nuo 2019 m. sausio 1 d.  išmoka neįgaliam vaikui buvo 

mokėta 1,84 (69,92 Eur).  2019 m. papildomai išmoka vaikui auginantiems ir (ar) globojantiems vieną 

ar du vaikus buvo mokama vertinant šeimos pajamas nuo vaiko gimimo iki 21, jeigu vaikas mokėsi 

pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal 

bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo 

programa). Papildomai išmoka vaikui tris ir daugiau vaikų auginančioms šeimoms buvo mokama iki 

kiekvienam vaikui sukaks 18 metų ir vyresniam  jeigu vaikas mokėsi pagal bendrojo ugdymo 

programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą 

ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), ir jeigu vyresni 

pilnamečiai šios šeimos vaikai tęsė mokymąsi ne ilgiau kaip iki 24 metų amžiaus nevertinant šeimos 

pajamų.  

  Vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, šeimynos 

vykdomai vaiko globai (rūpybai) užtikrinti už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimynoje, 

globos centrui, įgyvendinančiam vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas buvo mokamas 4 BSI 

(152,00 Eur) dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.  

 

31 lentelė. I2017–2019 m. Išmokų vaikams gavėjų skaičius 
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Metai Gavėjų skaičius 

2017 6 223 

2018 20 822 

2019 21 192 

 

 Skiriant išmoką vaikui, kai vaiko tėvai dirba ar gyvena skirtingose Europos Sąjungos 

valstybėse narėse taikomos  Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų 

nuostatos dėl išmokų šeimai mokėjimo. Lietuva nuo 2019 m. rugpjūčio mėnesio jungėsi prie 

elektroninės socialinės apsaugos mainų sistemos (EESSI). Per elektroninę socialinės apsaugos mainų 

sistemą išsiųstos 94 užpildytos formos.  

 Nepasiturintiems gyventojams mokama socialinė pašalpa, garantuojanti minimalias lėšas 

pagrindiniams poreikiams (išlaidoms maistui, drabužiams) tenkinti ir teikiamos būsto šildymo 

išlaidų, išlaidų karštam bei geriamajam vandeniui kompensacijos (toliau – kompensacijos), skirtos 

būsto išlaikymo išlaidoms iš dalies padengti. Piniginė socialinė parama nepinigine forma buvo 

suteikta 105 šeimoms (išmokos, mokamos pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą, 

nepinigine forma buvo suteiktos 309 šeimoms). Darbingus nedirbančius (taip pat savarankiškai 

nedirbančius) ar dirbančius (taip pat savarankiškai dirbančius), atsižvelgiant į darbo laiko ar veiklos 

trukmę, nesimokančius darbingo amžiaus asmenis, gaunančius piniginę socialinę paramą, pasitelkti 

visuomenei naudingai veiklai atlikti. Buvo išrašyti 1056 siuntimai visuomenei naudingai veiklai 

atlikti. 

 Siekiant sudaryti sąlygas gauti paramą tada, kada jos labiausiai reikia, išimties tvarka buvo 

skirta 1 asmeniui piniginė socialinė parama kaip vienam gyvenančiam asmeniui pilnamečiam vaikui 

(įvaikiui) iki 24 metų, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, kai mirė vienas iš jo tėvų 

(įtėvių). 477 asmenims buvo skirta socialinė pašalpa, kai vieno ar bendrai gyvenančių asmenų 

vidutinės pajamos per mėnesį ne daugiau kaip 50 procentų viršijo valstybės remiamas pajamas. 

Siekiant skatinti socialinę pašalpą gaunančių asmenų finansinį suinteresuotumą įsidarbinti ir likti 

darbo rinkoje, 33 asmenims buvo skirta socialinė pašalpa įsidarbinus.   

 Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2018 m. gruodžio 6 d. patvirtino piniginės socialinės 

paramos ir pašalpų nepasiturintiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams ir išmokų vaikams 

teikimo tvarkos aprašą, kuriame numatytas ir tikslinių, periodinių, sąlyginių pašalpų skyrimas. 

Paramos teikimo komisija priėmė sprendimus dėl sąlyginės pašalpos skyrimo asmenims už 

komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 50 proc. priskaičiuoto mokesčio sumos, dėl sąlyginės 

pašalpos skyrimo asmenims, kurie nuomojasi Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias 

gyvenamąsias patalpas 50 proc. nustatyto nuomos mokesčio, dėl periodinės pašalpos skyrimo 

asmenims (neįgaliems asmenims, senatvės pensijos amžiaus sukakusiems asmenims, trumpalaikiams 

bedarbiams), dėl periodinės pašalpos skyrimo asmenims santuokos nutraukimo bylos nagrinėjimo 

metu, dėl periodinės pašalpos skyrimo daugiabučio namo butų savininkams, kurie įgyvendino ar 

įgyvendina valstybės ir (ar) Savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo projektą, kurie 

neturi teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją pagal energijos ar kuro sąnaudų normatyvą būsto 

naudingam plotui, dėl sąlyginės pašalpos skyrimo vaikų, lankančių kultūros ir sporto centrų, klubų 

užsiėmimus po pamokų ir neformaliojo vaikų švietimo programas, kurias įgyvendina neformaliojo 

vaikų švietimo mokyklos arba Šiaulių miesto savivaldybės akredituoti laisvieji mokytojai, kiti 

švietimo tiekėjai, paslaugoms apmokėti, bei lavinimo priemonėms įsigyti. Šiaulių miesto 

savivaldybės taryba 2019 m. gruodžio 12 d. patvirtino piniginės socialinės paramos ir pašalpų 

nepasiturintiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams ir išmokų vaikams teikimo tvarkos aprašą, 

kuriame nuo 2020-01-01 numatytas vienkartinės pašalpos skyrimas. 

 Vykdant piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams sistemos reformą, buvo 

siekiama piniginės socialinės paramos taiklumo ir veiksmingumo teikiant paramą tiems asmenims, 

kuriems jos labiausiai reikia, savivaldos vaidmens ir atsakomybės didinimo bei racionalesnio 

piniginei socialinei paramai skirtų lėšų panaudojimo. Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės 

sprendimu patvirtintais piniginės socialinės paramos ir pašalpų nepasiturintiems Šiaulių miesto 
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savivaldybės gyventojams ir išmokų vaikams teikimo tvarkos aprašu, buvo skiriamos tikslinės, 

periodinės, sąlyginės pašalpos. 

 

32 lentelė. 2017–2019 m. socialinių pašalpų ir kompensacijų gavėjų skaičius  

 

Gavėjų skaičius 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Socialinių pašalpų gavėjai 3 040 3 214 3 096 

Kompensacijų už būsto šildymo, šalto ir karšto 

vandens išlaidas gavėjai 

5 845 6 432 6 290 

Tikslinių, periodinių, sąlyginių pašalpų gavėjai  0 556 758 

 

Mokiniams nemokamas maitinimas (pusryčiai ir pietūs) teikiamas toje mokykloje, kurioje 

mokiniai mokosi, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą. Pusryčiai teikiami tik mokiniams 

patiriantiems socialinę riziką. Juos gavo 231 mokinys.  

 Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama pagal gyvenamąją vietą, neatsižvelgiant į tai, 

kurioje mokykloje vaikas mokosi. Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama pinigais ir nepinigine 

forma, jeigu mokinys yra patiriantis socialinę riziką. 166  asmenims ji  buvo suteikta nepinigine 

forma. Nuo 2019 m. liepos mėn. mokinio reikmenims įsigyti skiriama 2 bazinių socialinių išmokų 

dydžio suma (76,00 Eur). 

 
 33 lentelė. 2017‒2019 m. nemokamą maitinimą  gavusių ir mokinio reikmenimis aprūpintų mokinių 

skaičius 

 

Paslaugos rūšis 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Nemokamą maitinimą  gavę mokiniai 1 982 1 694 1 688 

Mokinio reikmenimis aprūpinti mokiniai 898 1 114 1 150 
 

2019 m. didėjo mokinio reikmenimis aprūpintų mokinių skaičius, o nemokamą maitinimą 

gavusių asmenų skaičius išliko toks pat kaip ir 2018 metais.  

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymu, buvo mokamos 

tikslinės kompensacijos. Tikslinės kompensacijos- tai mėnesinės piniginės išmokos, skiriamos ir 

mokamos asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros 

(pagalbos) poreikis arba neįgalumo lygis.  

          
 34 lentelė. 2017–2019 m. šalpos išmokų ir tikslinių kompensacijų gavėjų skaičiaus palyginimas   

 
Metai Asmenų skaičius 

2017 5 935 

2018 5 828 

2019 3 671 

 

 Valstybės parama žuvusių rezistentų šeimoms, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo 

dalyviams bei laidojant karius savanorius valstybės lėšomis buvo suteikta 1 asmeniui. 

Nepriklausomybės gynėjų, nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS 

agresijos, šeimoms taikomos kompensacijos  už būsto šildymą, karštą vandenį, šaltą vandenį ir 

nuotėkas, dujas, kietą ir skystą kurą, elektros energiją, laidinio telefono abonentinį mokestį ir kitas 

paslaugas. Kompensacijos teikiamos 2 asmenims. 

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymu, yra mokamos 2 

laidojimo išmokos rūšys: laidojimo pašalpa ir parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos 

Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką. 

 
 35 lentelė. 2017–2019 m. paramos mirties atveju gavėjų skaičius 
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Išmokos  pavadinimas Gavėjų skaičius 

2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Paramos mirties atveju gavėjai 

 
1 497 1 551 1 458 

Užsienyje mirusių (žuvusių) piliečių palaikų parvežimo į 

Lietuvos Respubliką gavėjai 

10 15 15 

 
 36  lentelė. 2017–2019 m. socialinėms išmokoms ir kompensacijoms panaudotos lėšos tūkst. Eur 

 
Eil. 

Nr. 

 

Išmokos pavadinimas 

2017 m.  

 

2018 m.  

 

2019 m.  

 

1 2 3 4 5 

1.1. Laidojimo pašalpa 455,1 471,5 443,5 

1.2. Parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos 

Respublikos piliečių palaikų pervežimas į 

Lietuvos Respubliką 

19,3 30,3 26,3 

1.3. Kompensacija vykdant LR Vyriausybės 1995 

10 31 nutarimą Nr. 1-1079 (nukentėjusiems 

nuo 1991 01 11-13 d. vykdytos agresijos) 

0,6 0,6 1,0 

1.4. Išlaidos mokinių nemokamam maitinimui 318,7 282,6 329,9 

1.5. Išlaidos mokinio reikmenims finansuoti 51,1 63,5 91,2 

  Iš viso:    844,8 848,5 891,9 

2. 

2.1. Socialinė pašalpa  1 096,2 1 259,8 1 230,6 

2.2. Kompensacijos už būsto šildymą, karštą, šaltą 

vandenį ir kt. kuro rūšimis, kredito, paimto 

daugiabučiam namui atnaujinti 

(modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimas už 

asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo 

kompensaciją 

373,2 588,9 566,1 

2.3. Žalos atlyginimas nukentėjusiems dėl 

sveikatos sužalojimo  darbe ar susirgimo 

profesine liga 

4,2 4,2 4,6 

  Iš viso: 1 473,6 1 852,9 1 801,3 

3.  

3.1. Šalpos išmokos nuo 2019 m. Tikslinės 

kompensacijos 

10 224,1 10 435,3 6 363,3 

3.2. Transporto išlaidų bei specialiųjų lengvųjų 

automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijos 

29,5 28,2 0,00 

3.3. Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) 

dalyviams – kariams savanoriams 

0 0 0,00 

3.4. Administravimo išlaidos (šalpos išmokoms) 195,6 196,4 188,2 

3.5. Išmoka vaikui 626,6 6 500,5 11 381,9 

3.6. Vienkartinė išmoka gimus vaikui 513,7 448,5 430,1 

3.7. Vienkartinė išmoka įsikurti 115,2 102,3 82,5 

3.8. Globos (rūpybos) išmoka 668,5 663,1 606,3 

3.9. Globos (rūpybos) tikslinis priedas 399,0 448,1 410,3 
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Eil. 

Nr. 

 

Išmokos pavadinimas 

2017 m.  

 

2018 m.  

 

2019 m.  

 

1 2 3 4 5 

3.10. Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai 17,9 14,1 11,8 

3.11. Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui 0,7 0,9 1,0 

3.12. Administravimo išlaidos (išmokoms vaikams) 76,1 159,3 177,1 

3.13. Kompensacijos sovietinėje armijoje 

sužalotiems ir žuvusių šeimoms 0,0 0 

0,8 

3.14. Išmoka besimokančio ar studijuojančio 

asmens vaiko priežiūrai 15,4 41,7 

31,7 

3.15. Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip 

vienam vaikui 36,3 47,6 

46,4 

3.16. Išmoka įvaikinus vaiką 0,0 5,8 4,1 

  Iš viso: 12 918,6 19 091,8 19 735,5 

 

 Lietuva nuo 2019 m. rugpjūčio mėnesio jungėsi prie elektroninės socialinės apsaugos mainų 

sistemos (EESSI). Pasiruošta perėjimui prie šios sistemos. Efektyviai panaudojus visas priemones: 

išankstinės registracijos sistemą, žmogiškuosius išteklius, informacijos sklaidą apie galimybę 

prašymus pateikti elektroniniu būdu, pagalbą teikiant prašymus elektroniniu būdu, skyriuje buvo 

išvengta eilių, laiku priimti sprendimai dėl išmokų skyrimo bei išmokėtos išmokos. Siekiant vienoje 

vietoje aptarnauti klientą, buvo priimti 893 prašymai dėl paramos maisto produktais iš Europos 

pagalbos labiausiai skurstantiems fondo.  

 Šiaulių miesto savivaldybės būsto fondas. Šiaulių miesto savivaldybės būsto fondą iš viso 

sudaro 835 būstai, iš jų: 309 socialiniai būstai, 333 savivaldybės būstai, 177 savivaldybės būstai, 

esantys bendrabučio pastatuose, 3 tarnybiniai būstai ir 13 būstų perduotų panaudos pagrindais. 

 Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2016 m. rugsėjo 1 d. pasirašė projekto 

„Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ finansavimo ir administravimo sutartį. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu (2017‒2020 m.) planuojama įsigyti 62 būstus.  Bendras projekto 

biudžetas – 2 500,0 tūkst. Eur. 2019 m. buvo paskelbti 5 būstų pirkimai, kurių metu buvo įsigyta 14 

socialinių būstų.  Būstų įsigijimui panaudota ‒  320 252,68 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto ir 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. 

 2019 m. parduoti 4 savivaldybės statusą turintys būstai. 2019-12-31 už parduotus 

savivaldybės būstus buvo sukaupta 112,47 tūkst. Eur. 

 6 gyvenamosios patalpos 2019 m. buvo pripažintos netinkamomis (negalimomis) naudoti. 

 Socialinio būsto nuoma. Asmenys ir šeimos, atitinkantys LR paramos būstui įsigyti ar 

išsinuomoti įstatyme nustatytus reikalavimus, įrašomi į sąrašą ir skirstomi į šias grupes: 

 1. jaunų šeimų; 

 2. šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa 

(rūpyba); 

 3. likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų; 

 4. neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos 

patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų;  

 5. socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą; 

 6. bendroji grupė. 

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimas 

asmenims (šeimoms), turintiems teisę į būsto nuomą yra mokamos iš valstybės biudžeto specialiosios 

tikslinės dotacijos savivaldybės biudžetui. Per 2019 m. 479 asmenų (šeimų), įrašytų sąraše, pasiūlyta 

pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija.  
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 37 lentelė. 2017–2019 m. socialinio būsto paslaugų gavėjų skaičius 

 

Paslaugos rūšis Asmenų skaičius 

2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Asmenys (šeimos), įrašyti į laukiančių paramos būstui 

išsinuomoti grupes 
463 503 492 

Asmenys (šeimos), kuriems išnuomotas socialinis būstas 25 35 33 

Asmenys (šeimos), kuriems išnuomotas savivaldybės 

būstas bendrabutinio tipo pastatuose 

23 18 14 

Asmenys (šeimos), kuriems skirtos būsto nuomos ar 

išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies 

kompensacijos 

7 15 18 

 

 Per 2019 m. išmokėta 11,6 tūkst. Eur būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų. 2019 m. 

64 proc. padidintas asmenų ir šeimų, gaunančių būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, 

skaičius. 

 Teisę į valstybės paramą turintys asmenys (šeimos) gali pretenduoti į valstybės remiamus 

būsto kreditus, kuriuos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka teikia tos pačios 

ministerijos atrinktos kredito įstaigos, todėl yra išduodamos pažymas, patvirtinančias asmenų (šeimų) 

teisę į paramą būstui įsigyti, įsigyjant pirmą tinkamą būstą. 2019 m. dėl teisės į paramą būstui įsigyti 

nustatymo bei pažymos apie teisę į paramą būstui įsigyti išdavimo kreipėsi 39 asmenų (šeimų), iš jų: 

32 prašymai buvo patenkinti. Būsto būklės gerinimo/remonto darbams 2019 m. panaudota – 92,7 

tūkst. Eur.  Atlikti remonto darbai (langų, durų, grindų dangos keitimo, elektros instaliacijos, krosnių 

remonto ir kt. darbai) 52 būstuose. 2019 m. 12 būstuose seni mediniai langai pakeisti į naujus 

plastikinius, 5 būstuose suremontuotos krosnys ir pan. Vienas iš pagrindinių būsto fondo priežiūros 

tikslų, kad nuomininkų turimos skolos už būsto nuomą ir kitas komunalines paslaugas mažėtų, todėl 

vykdant nuomininkų sutartinių įsipareigojimų kontrolę, 2019 m. nuomos mokesčio surinkimo 

procentas siekė 98 proc.   

 2019 m. parengtas Paramos tarnybos pastato Stoties g. 9 c techninis projektas (5,9 tūkst. 

Eur.). 2019 m. spalio 7 d. pateikta paraiška „Šiaulių miesto vaikų dienos centrų tinklo plėtros 

partnerių atrankai“, siekiant plėsti Vaikų dienos centro vykdomą veiklą. Įgyvendinti rangos darbai ( 

80,0 tūkst. Eur) siekiant pritaikyti būstą ir gyvenamąją aplinką žmonėms su negalia. Taip pat buvo 

įgyvendinti Socialinės globos centro „Goda“ pastato atnaujinimo darbai (114,6 tūkst. Eur). 

 

SVEIKATA 

 

2019 m. buvo kuruojamos 5 sveikatos priežiūros įstaigos (Šiaulių centro poliklinika, Dainų  

pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 

Šiaulių reabilitacijos centras, Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis. 

            Buvo organizuotas ir paskelbtas Šiaulių miesto nevyriausybinių organizacijų sveikatinimo 

projektų konkursas, kurio metu pateiktos ir įvertintos 6 paraiškos, pasirašytos 5 sveikatinimo projektų 

įgyvendinimo sutartys su Šiaulių miesto nevyriausybinėmis organizacijomis. Nevyriausybinių 

organizacijų sveikatinimo projektų poreikis 2019 m. – 13,078 tūkst. Eur. Sveikatinimo projektų 

vykdymui tokiose srityse kaip nelaimingų atsitikimų darbe prevencija, susižalojimų dėl nukritimo 

prevencija asmenims nuo 50 m., transporto įvykiuose patirtų traumų prevencija, narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija, cukrinio diabeto prevencija 2019 m. Šiaulių miesto 

nevyriausybinėms organizacijoms skirta 8,4 tūkst. Eur (2018 m. – 25,2 tūkst. Eur). Nuo 2018 m. 

pastebimas Šiaulių miesto nevyriausybinių organizacijų pasyvus dalyvavimas sveikatinimo projektų 

konkursuose, todėl 2020 m. tikslas – nevyriausybinėms organizacijoms teikti daugiau konsultacijų 

dalyvaujant sveikatinimo projektų konkursuose. Įgyvendinant projekto, kai gerinamas ambulatorinių 

sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas tuberkulioze sergantiems asmenims, atrankos konkursą, 

sudaryta 1 projekto įgyvendinimo sutartis, kuriai įgyvendinti skirta 2,0 tūkst. Eur iš Savivaldybės 
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biudžeto (2018 m. – 4,0 tūkst. Eur.), buvo patikrinti 28 neapdrausti sveikatos draudimu bei rizikos 

grupėse esantys asmenys, o lėšos panaudotos tuberkulinui ir medikamentams nuo TB pašalinio 

poveikio įsigyti.  

Įgyvendinant priklausomybės ligų diagnostikos ir prevencijos paslaugų teikimą „žemo 

slenksčio“ kabinete“, sudaryta 1 projekto įgyvendinimo sutartis, kuriai įgyvendinti skirta 15,7 tūkst. 

Eur iš Savivaldybės biudžeto (2018 m. – 3,0 tūkst. Eur). Vykdant Sveikatos apsaugos ministro 

įsakymą, 2019 m. „žemo slenksčio“ kabineto teikiamos paslaugos buvo papildytos gydytojo 

konsultacijomis ir Naloksono, skirto opioidų perdozavimo prevencijai, išdavimu. Surinkta 3 505 

švirkštų ir 2 909 adatų, išdalinta 1 010 sterilių tvarsčių, 1 909 pleistrų, 34 39 prezervatyvų, atlikta 1 

600 žaizdų perrišimų, suteikta 340 tarpininkavimo paslaugų. Priklausomybės ligų diagnostikos ir 

prevencijos individualias paslaugas ,,žemo slenksčio“ kabinete gavo – 100 žmonių, 2019 m. 

užregistruoti 698 apsilankymai „žemo slenksčio“ kabinete (planas – 400 apsilankymų), nuolatines 

„žemo slenksčio“ paslaugas gavo 90 asmenų (planas – 50). 

Siekiant pagerinti paslaugų kūdikio besilaukiantiems tėveliams teikimą, apimantį teorinius ir 

praktinius mokymus apie nėštumą, gimdymą ir pogimdyvinį laikotarpį, organizuotas projektų 

atrankos konkursas, sudaryta 1 projekto įgyvendinimo sutartis, kuriai įgyvendinti skirta 3,5 tūkst. Eur 

iš Savivaldybės biudžeto (perskaityta 40 paskaitų, pravesta 10 praktinių užsiėmimų, 15 nėščiųjų 

mankštų, 20 kineziterapijos ir lavinamųjų žaidimų, paskaitose dalyvavo apie 1119 klausytojų). 

Atkreipiant Šiaulių miesto bendruomenės dėmesį į sveiko gyvenimo įpročių ugdymą ir 

skatinant prisiimti atsakomybę už savo sveikatą, organizuotas projektų atrankos konkursas paminėti 

atmintinas sveikatos dienas, sudaryta 1 projekto įgyvendinimo sutartis, kurios įgyvendinimui skirta 

2,0 tūkst. Eur (4 renginiai, 100 dalyvių, informacinių lapelių ir skrajučių rengimas, informacinių 

tekstų rengimas). 

Siekiant skatinti 8-13 m. Šiaulių miesto mokinių fizinį aktyvumą ir formuoti sveikos 

gyvensenos įgūdžius sudarant sąlygas mokiniams fiziškai aktyviai judėti Šiaulių miesto sporto 

įstaigose, organizuotas projektų atrankos konkursas paminėti atmintinas sveikatos dienas, sudaryta 1 

projekto įgyvendinimo sutartis, kurios įgyvendinimui skirta 2,3 tūkst. Eur (sporto įstaigoje 

organizuotos 168 fizinio lavinimo pamokos, kuriose dalyvavo 3-6 klasių mokiniai).   

Įgyvendinant gydytojų specialistų pritraukimo į Šiaulių miestą ir išlaikymo jame politiką, 

finansuotos 6 rezidentų studijos.  

Nuo 2017 m. vykdomas neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas, 2019 m. suorganizuota 15 

Šiaulių miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos posėdžių (2018 m. - 

18, 2017 m. – 4), inicijuotos 181 asmens būklės peržiūrėjimo bylos (2018 m. - 264, 2017 m. - 17), 

išnagrinėtos 245 komisijos inicijuotos asmens būklės peržiūrėjimo bylos (2018 m. - 184, 2017 m. - 

12). 2019 m. išnagrinėta daugiau asmens būklės peržiūrėjimo bylų nei inicijuota, nes 2019 m. 

išnagrinėtos 64 bylos, kurių peržiūrėjimas inicijuotas 2018 m.  

2019 m. organizuoti 4 Šiaulių miesto savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos posėdžiai, 

kurių metu buvo svarstyti klausimai dėl Ankstyvosios intervencijos programos įgyvendinimo Šiaulių 

mieste, priklausomybių mažinimo programos rengimo ir įgyvendinimo, prevencinių priemonių 

įgyvendinimo Šiaulių miesto gimnazijose, žalos mažinimo programos ir paslaugų priklausomiems 

asmenims organizavimo Šiaulių centro poliklinikoje ir kt (2018 m. - 5). 

Stebimi geri pokyčiai vykdant užkrečiamųjų ligų kontrolę, 2019 m. nebuvo poreikio 

organizuoti būtinojo hospitalizavimo asmenims (2018 m. - 1, 2017 m. - 1, 2016 m. - 2), sergantiems 

atvira plaučių tuberkulioze ir vengiantiems gydytis. 

 
20 pav. 2017‒2019 m. būtinojo hospitalizavimo atvejai, sergantiems atvira plaučių tuberkulioze ir 

vengiantiems gydytis 
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2019 m. Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje organizuotas 1 gripo epidemijos paskelbimas. 

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdė visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijas 70 ugdymo įstaigų ir oganizavo 4 492 renginius ugdymo įstaigų mokiniams. 

Sveikatinimo veiklose ugdymo įstaigose dalyvavo 117,0 tūkst. mokinių. Siekiant sustiprinti sveikos 

gyvensenos įgūdžius, Šiaulių miesto bendruomenėse vykdyta visuomenės sveikatos stebėsena ir 

parengta ataskaita su pasiūlymais dėl gyventojų sveikatos būklės gerinimo, organizuota 2 950 

renginių, kuriuose dalyvavo 45,0 tūkst. miesto gyventojų, atliktas suaugusių gyventojų faktinės 

mitybos ir fizinio aktyvumo gyvensenos tyrimas. Užtikrinant savižudybių prevencijos prioritetų 

nustatymą ir įgyvendinimą, suteiktos 38 priklausomybės konsultanto paslaugos, 18 asmenų baigė 

ankstyvosios intervencijos, skirtos nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas ar 

eksperimentuojantiems jomis jaunuoliams, programą. 5 įmonėse ir 5 mokyklose įvykdyti psichikos 

sveikatos stiprinimui skirti mokymai, kuriuos 97 proc. dalyvių įvertino teigiamai. Parengtos 73 

rekomendacijos, skirtos spręsti aktualias psichikos sveikatos problemas mokyklose.    

Įgyvendintas dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Šiaulių miesto 

savivaldybės biudžeto tvarkos aprašas: gauti 3 prašymai dėl dantų protezavimo išlaidų 

kompensavimo, pasirašyta 1 Šiaulių miesto savivaldybės remiamo dantų protezavimo sutartis. 

Siekiant gerinti ortodonto paslaugų prieinamumą Šiaulių miesto vaikams, organizuotas 

sveikatinimo projektų, atrankos konkursas, sudaryta 1 projekto įgyvendinimo sutartis, kuriai 

įgyvendinti skirta 30,0 tūkst. Eur iš Savivaldybės biudžeto (2018 m. – 10.0 tūkst. Eur), įgyvendinant 

projektą suteikta 1 837 ortodonto konsultacijų. 

Vykdytos šios paslaugų teikimo sutartys: palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų pirkimas 

asmenims, neturintiems asmens dokumentų, nuolatinės gyvenamosios vietos, nedraustiems 

privalomuoju sveikatos draudimu ir asmenims, kuriems dėl sunkios sveikatos būklės būtina tęsti 

slaugą ir palaikomąjį gydymą, pasibaigus teritorinių ligonių kasų finansavimui. Gauta ir išnagrinėta 

12 (2018 m. – 12, 2017 m. – 11) fizinių asmenų skundų, prašymų dėl patalpų valymo ir dezinfekcijos. 

 
 21 pav. 2017–2019 m. skundai ir prašymai dėl patalpų valymo 

 

 
  

Bendradarbiauta su kuruojamomis asmens sveikatos priežiūros ir kitomis įstaigomis dėl 

veiklos vykdymo, informacijos teikimo ir kt. klausimais, organizuoti susitikimai dėl Šiaulių miesto 
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asmens sveikatos priežiūros įstaigų dalyvavimo Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programoje, 

bendradarbiauta ir konsultuotasi dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2018 m. stebėsenos ataskaitos 

rekomendacijų įgyvendinimo priemonių plano parengimo. Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras inicijavo pasitarimą su asmens sveikatos priežiūros įstaigų atstovais. Sveikatos 

stiprinimo programoje be gydytojo siuntimo savanoriškai dalyvavo – 76 asmenys, šeimos gydytojai 

nukreipė dalyvauti sveikatos stiprinimo programoje – 207 asmenis. Šiaulių centro poliklinikoje 

pradėtos teikti kardiologo paslaugos, Širdies kraujagyslių ligų prevencinės programos įgyvendinimui 

įrengtas kabinetas su nauja medicinine įranga: įsigytas echoskopas echokardiografiniam tyrimui 

atlikti bei kaklo kraujagyslių ultragarsiniam skanavimui, veloergometrinė sistema krūvio mėginio 

atlikimui, nustatant tolimesnę gydymo taktiką, fizinio aktyvumo galimybes sergantiems cukriniu 

diabetu ir metaboliniu sindromu, aiškinantis hipertenzinės reakcijos dydį bei arterinio kraujo 

spaudimo matuoklis, galintis stebėti paciento arterinį kraujospūdį 24 val su Dongl priedu arterijų 

standumui matuoti. Organizuotas 5 viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų veiklos finansinių rezultatų 

kiekybinių ir kokybinių rodiklių vertinimas, patvirtintos viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų 2019 m. 

veiklos ataskaitos, 2020 m. veiklos užduočių projektai.  

2019 m. Šiaulių centro poliklinika akredituota Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros 

veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos šeimos medicinos paslaugai, t. y. viešai 

pripažinta įvykdžiusi kokybės reikalavimus, nuolat gerinanti ir kurianti kokybės kultūrą, esanti 

konkurencinga ir galinti gauti finansines paskatas. 

Siekiant padidinti Šiaulių miesto vaikų, neįgaliųjų, jų artimųjų ir vyresnio amžiaus žmonių 

sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius, Šiaulių miesto 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įgyvendina projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas 

Šiaulių mieste“, kurio metu organizuojami informaciniai ir (ar) šviečiamieji renginiai, mokymai, 

seminarai, konkursai  ir pan. veiksmai, skirti tiesiogiai informuoti, šviesti Šiaulių miesto tikslinių 

grupių asmenis (neįgaliuosius ir jų šeimos narius, vaikus (asmenis, neturinčius 18-os metų), vyresnio 

amžiaus asmenis)  sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos bei kontrolės temomis, 

formuoti jų sveikos gyvensenos vertybines nuostatas, sveikatos raštingumo įgūdžius ir pan. 2018 m. 

informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose 

dalyvavo 721 tikslinių grupių asmuo (2017 m. – dalyvavo 453 asmenys), 2019 m. dalyvių rodiklis 

pasiekė 1 386 asmenis (planuota 500). Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

įgyvendinamas projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Šiaulių mieste“ Europos socialinio fondo 

agentūros buvo atrinktas ir pasiūlytas nominacijai „Už investicijas į žmogų“, pateko į finalą tarp trijų 

geriausių šios nominacijos projektų. Projektas buvo pristatytas iškilmingo „Europos burės 2019“ 

renginio metu Vilniuje.   

2019 m. Šiaulių centro poliklinikoje įgyvendinti pagrindinio pastato stogo renovacijos – 

apšiltinimo darbai, kurie buvo finansuoti iš Savivaldybės biudžeto, sukurta informacinės šilumos 

suvartojimo monitoringo ir valdymo sistemos įrengimo paslauga, kurios pagalba parenkamas ir 

palaikomas optimalus pastato šildymo režimas, sumažinamos pastato šildymo sąnaudos, nuotoliniu 

būdu analizuojamas pastato šilumos vartojimo pobūdis ir tuo pagrindu nustatomi optimalūs šilumos 

sistemų parametrai bei automatizuojamas jų valdymas. Taip pat išplėstas fizinės medicinos ir 

reabilitacijos paslaugų teikimo spektras, įsigyta medicininių baldų ir prietaisų, kondicionierių, eilių 

mažinimui suremontuotas ir naujai įrengtas procedūrų kabinetas, sukurta nauja bendrosios praktikos 

slaugytojo darbo vieta, šiluminio mazgo patalpose apskardintos sienos, renovuotas katilinės stogas, 

įrengti nauji laiptai prie neįgaliųjų bei tarnybinio įėjimų. 

Dainų pirminės sveikatos priežiūros centre 2019 m. iš įstaigos lėšų buvo įrengtos darbuotojų 

rūbinės ir suremontuoti darbuotojų kabinetai, t. y. pagerintos darbuotojų darbo sąlygos, įrengta 

konferencijų salė, įsigyta medicininės įrangos, atnaujinta įstaigos elektros instaliacija, organizuota 

ypatingai daug vidinių mokymų darbuotojų kvalifikacijai kelti.  

2019 m. pradėtas vykdyti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamas projektas 

„Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių mieste“, kurio tikslas - 

pagerinti Šiaulių centro poliklinikos ir Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų pirminės 
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asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę tikslinėms gyventojų grupėms. Projektu 

sprendžiamos problemos: vaikų dantų ėduonies paplitimas, didėjantis vyresnio amžiaus asmenų 

sveikatos priežiūros paslaugų poreikis, įskaitant paslaugas namuose, neįgaliesiems nepritaikyta fizinė 

infrastruktūra. Įgyvendinant projektą lėšos bus investuojamos į burnos ligų diagnostikai skirtos 

naujos odontologinės įrangos, medicinos įrangos, kompiuterių įsigijimą, gydytojų kabinetų 

aprūpinimą baldais, tikslinių transporto priemonių įsigijimą, patalpų remontą ir jų pritaikymą 

neįgaliųjų poreikiams. 2019 m. Dainų pirminės sveikatos priežiūros centre buvo įsigyta medicininių 

baldų ir kompiuterinės įrangos, 2020 m. planuojama įsigyti autoklavą, odontologinės įrangos, 

planuojami remontai įstaigos 1 aukšte, vamzdynų stovų ir kanalizacijos keitimai, vėdinimo-

kondicionavimo sistemos diegimas, durų keitimas. Taip pat 2019 m. modernizuota paslaugų teikimo 

infrastruktūra Šiaulių centro poliklinikoje: įsigytas panoraminis odontologinis rentgeno aparatas, 

pacientų eilių valdymo sistema, 40 kompiuterių, 4 daugiafunkciniai spausdintuvai. 2020  m. įstaigoje 

bus atliekamas patalpų remontas: poliklinikos registratūros, laiptinių, koridorių; Odontologijos 

korpuso rentgeno kabinetų, koridorių, laiptų remontas; elektrotechnikos, elektroninių ryšių, 

santechnikos darbai. Pritaikant Šiaulių centro poliklinikos centrinį pastatą žmonėms su negalia, 

planuojama pakeisti liftą į naują, pritaikytą neįgaliųjų poreikiams. Pritaikant Šiaulių centro 

poliklinikos Odontologijos centro korpusą žmonėms su negalia, planuojama įrengti keltuvą. Liftas ir 

keltuvas bus įrengiami pastate adresu Vytauto g. 101, Šiauliai. 

2019 m. Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai pateikta investicinio 

projekto „Saulės elektrinės įrengimas VšĮ Šiaulių centro poliklinikoje, Vytauto g. 101, Šiauliuose“ 

paraiška. Paraiška pateko į pagrindinį sąrašą, atliekamas aplinkosauginis – techninis vertinimas. 

Projekto tikslas – sumažinti neigiamą poveikį aplinkai įrengiant saulės fotovoltinę elektrinę 

poliklinikoje. Taip pat pateikta paraiška Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl dalyvavimo 

atsinaujinančių energijos išteklių diegimo Dainų pirminės sveikatos priežiūros centre ir Ilgalaikio 

gydymo ir geriatrijos centre. 

2019 m. pradėtas vykdyti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamas projektas 

,,Paramos priemonių tuberkulioze sergantiems asmenims įgyvendinimas Šiaulių mieste“, 17 

tuberkulioze sergančių pacientų buvo suteiktos socialinės paramos priemonės tuberkuliozės 

ambulatorinio gydymo metu (planas – 10 pacientų). 

 

EKONOMIKA 

 

Ekonomika ir verslas. 2019 m. Savivaldybės taryba patvirtino Šiaulių miesto ekonominės 

plėtros ir investicijų pritraukimo strategiją (toliau-Strategija) ir pritarė Strategijos priemonių planui. 

2019 m. rugpjūčio mėn. pasirašyta bendradarbiavimo deklaracija su Šiaulių miesto asocijuotomis 

verslo struktūromis, VšĮ Versli Lietuva, VšĮ Investuok Lietuvoje, Šiaulių miesto aukštosiomis 

mokyklomis, UAB „Šiaulių laisvoji ekonominė zona“ dėl bendrų ir koordinuotų veiksmų, skirtų 

Strategijos įgyvendinimui. Strategijos priemonių įgyvendinimui sukurtos dvi grupės: Strategijos 

vykdymo grupė, kurią sudaro Savivaldybės ir Savivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojai ir Šiaulių 

ekonominės plėtros grupė, kurią sudaro Šiaulių miesto asocijuotų verslo struktūrų, verslo paramos 

įstaigų, švietimo įstaigų, Užimtumo tarnybos atstovai. 2019 m. įgyvendintos 3 Strategijos priemonės, 

likusios priemonės pradėtos įgyvendinti arba pradėti paruošiamieji darbai jų įgyvendinimui.   

2019 m. rugsėjo 13 d. pasirašyta Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Civitta“ sutartis dėl 

„Šiaulių miesto savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų investuotojams valdymo procesų ir 

procedūrų analizės bei jų tobulinimo paslaugų“. Projekto tikslas – padidinti visuomenės 

pasitenkinimą Savivaldybės teikiamomis investicijų pritraukimo informavimo, konsultavimo 

paslaugomis, bei asmenų, teikiant šias paslaugas, aptarnavimo kokybę. Projekto pabaiga – 2020 m. 

Rezultatas – sukurti investuotojų aptarnavimo procesai ir procedūros bei kiti procedūroms 

įgyvendinti būtini dokumentai, apmokyti Savivaldybės darbuotojai. 

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo Nr. 631 ,,Dėl Kandidatų į 

valstybės ar savivaldybės įmonės valdybą parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pasikeitimus, 
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parengtas naujas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 20 d. 

įsakymas Nr. A-889 „Dėl Kandidatų į Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių valdybas atrankos 

aprašo ir pavyzdinių Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių nepriklausomo valdybos nario 

veiklos sutarčių patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), kuriuo vadovaujantis vykdytos nepriklausomų 

valdybos narių atrankos procedūros į Savivaldybės valdomas įmones. 

2019 m. gegužės 2 d. sprendimu apribotas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas B. Pokotylo 

įmonės bare „Magija“, Tilžės g. 80, Šiauliuose, draudžiant prekiauti alkoholiniais gėrimais ištisą parą. 

Taip pat nesutikta su UAB ,,Midasa“ prašymu pakeisti prekybos alkoholiniais gėrimais paliktas 

nepakeistas licencijoje nurodytas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas. Apribotas prekybos 

alkoholiniais gėrimais laikas Šiaulių miesto viešojo maitinimo vietose adresais: Lyros g. 13, Lyros g. 

13A, Lyros g. 13C ir apribotas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas Šiaulių miesto viešojo 

maitinimo vietose adresais: Lyros g. 13, Lyros g. 13A, Lyros g. 13C, Lyros g. 5A, Lyros g. 13E, 

Lyros g. 17A (apribojimai taikomi visiems subjektams, turintiems licencijas vykdyti prekybą 

alkoholiniais gėrimais, viešojo maitinimo vietose adresais: Lyros g. 13, Lyros g. 13A, Lyros g. 13C, 

Lyros g. 5A, Lyros g. 13E, Lyros g. 17A). Nustatyti prekybos alkoholiniais gėrimais draudimai 

adresu: Aušros al. 48, Šiauliai. 

Verslo skatinimas. Įgyvendinta jaunimo bei vyresnių nei 50 m. asmenų verslo skatinimo 

programa. Su konkurso nugalėtojais pasirašytos ir administruojamos 4 Jaunimo verslo projektų 

sutartys ir 4 Vyresnių nei 50 m. asmenų verslo projektų sutartys. Papildomai su konkurso nugalėtojais 

pasirašytos, administruotos ir užbaigtos 4 Pradinių steigimosi išlaidų dalinio dengimo sutartys, 8 

Dalyvavimo parodoje sutartys. Jaunimo Verslo projektų konkurso pirmų 3 vietų nugalėtojai 

apdovanoti „Swedbank“, AB 0,5 tūkst. Eur premijomis. 

 Parama smulkiajam verslui 2019 m. suteikta pagal 6 priemones:  

 1. 9 verslo subjektams suteikta 4,95 tūkst. Eur parama dalyvavimo parodoje išlaidų daliniam 

padengimui (2018 m. – 18 verslo subjektų 9,68 Eur, 2017 m. – 11 verslo subjektų 6,05 Eur);  

 2. 19 įmonių suteikta 1,38 tūkst. Eur parama įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi 

išlaidų (valstybės nustatytų mokesčių) daliniam padengimui (2018 m. – 14 įmonių 1,13 tūkst. Eur, 

2017 m. – 7 įmonėms 0,577,22 tūkst. Eur);  

 3. 5 įmonėms suteikta 0,64 tūkst. Eur parama mokymo išlaidų padengimui (2018 m. – 2 

įmonėms 0,045 tūkst. Eur, 2017 m. – 1 įmonė);  

 4. 4 asmenims ir įmonėms suteikta 9,25 tūkst. Eur parama pagal jaunimo verslo projektų 

konkursą (2018 m. – 6 asmenims ir įmonėms 13,36 tūkst. Eur, 2017 m. – 4 asmenims ir įmonėms 8, 

0 tūkst. Eur), iš jų 3 asmenims po 0,50 tūkst. Eur skirta AB „Swedbank“ premija;  

 5. 4 asmenims ir įmonėms suteikta 7,03 tūkst. Eur parama pagal vyresnių nei 50 m. asmenų 

verslo idėjų konkursą (2018 m. – 1 asmeniui ir 1 įmonei 3,59 tūkst. Eur, 2017 m. – 1 asmeniui ir 1 

įmonei 4,0 tūkst. Eur); 

 6. 7 įmonėms skirta 9,02 tūkst. Eur parama įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinio 

dengimo konkurse (2018 m. – 8 įmonėms 10,6 tūkst.Eur).  

Organizuotas ir įvykdytas Šiaulių miesto savivaldybės dalyvavimas verslo ir pasiekimų 

parodoje “Šiauliai 2019”, kurios metu buvo pristatytos jaunimo bei vyresnių nei 50 m. asmenų verslo 

skatinimo priemonės ir pasiekimai. Taip pat Parodos metu pristatytos verslo galimybės Šiaulių mieste 

- paramos priemonės smulkiajam verslui, investicinė aplinka, Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir 

investicijų pritraukimo strategija.  

2019 m. dalyvauta verslo parodoje „Gazelė 2019“, kurioje pristatytos Šiaulių miesto 

savivaldybės verslo paramos priemonės bei investicinė aplinka. 

Siekiant kuo daugiau Šiaulių miesto gyventojų informuoti apie Savivaldybės teikiamą 

paramą smulkiajam verslui, investicinę aplinką, 2019 m. buvo suorganizuoti du verslumo skatinimo 

renginiai, dalyvauta „Spiečiaus“ organizuojamuose renginiuose verslumo skatinimo temomis. Taip 

pat, mokymai apie Šiaulių miesto savivaldybės teikiamą paramą verslui, vesti 3 išeinamuosiuose 

susitikimuose su Valstybinės Šiaulių kolegijos, Šiaulių universiteto ir Šiaulių profesinio rengimo 
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centro studentais ir mokiniais. Savivaldybės teikiamos paramos priemonės verslui 2019 m. lapkričio 

19 d. pristatytos Užimtumo tarnybos organizuotame renginyje „Nauja pradžia Lietuvoje“.   

2019 m. rugsėjo 5 d. Frenkelio viloje organizuota konferencija „XXI a. pramonė: ateities 

lyderystė“, kurioje pristatyta Šiaulių miesto investicinė aplinka ir galimybės verslui.  

2019 m. toliau buvo įgyvendinamos verslo subjektų mokymo programos, iš jų surengti 7 

mokymai (2018 m. – 8; 2017 m. – 5), 10 verslo sklaidos renginių (2018 m. – 6; 2017 m. – 56), 

vykdytos konsultacijos - 385 val. Įgyvendinant jaunimo verslumo skatinimo programą, konsultuota 

47 asmenys, įsteigta 12 įmonių, suorganizuota 23 verslumo mokymo ir verslo informacinės sklaidos 

renginių (2018 m. – 50, 13, 18; 2017 m. – 30, 12, 12). 

Verslininkų iniciatyva vykdytas Paslaugų pramoginiais įrenginiais teikėjo parinkimo 

konkursas (toliau – Konkursas): nustatyta tvarka pasikeitus struktūrinių padalinių darbuotojams, 

atnaujinta Komisijos sudėtis, vykdytos Konkurso nuostatuose numatytos procedūros: Konkurso 

iniciatorių pageidavimu į Prekybos ir paslaugų teikimo vietų iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių 

Šiaulių miesto viešosiose teritorijose adresų 1 sąrašą įtrauktos vietos, skirtos paslaugoms 

pramoginiais įrenginiais (vandens batutų atrakcionais) teikti, parengtos jų schemos, paskelbtas 

Konkursas, įvertinta gauta vienintelio Konkurso dalyvio paraiška Paslaugų pramoginiais įrenginiais 

(vandens batutų atrakcionais) vietos – Rėkyvos ež. teritorijos įveiklinimui, Konkurso dalyviui 

negavus NŽT sutikimo dėl teritorijos valstybinės reikšmės vandens telkinyje naudojimo, įvertinus 

besibaigiantį šiltąjį sezoną, atsižvelgus į Konkurso dalyvio pageidavimus, Komisijoje apsispręsta dėl 

Konkurso atnaujinimo 2019 m. gruodyje.  

Kainos. Tarifai. Mokesčių lengvatos. 2019 m. parengtos ir patvirtintos Šiaulių miesto 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės 

kainos, t.y. trejų metų laikotarpiui nustatytos UAB „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos 

prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos. 

Savivaldybės kompetenciją mokesčių administravimo srityje sudaro žemės, valstybinės 

žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių tarifų nustatymas, mokesčių lengvatų suteikimas, taip 

pat mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, nustatymas. Atlikta verslui taikomų 

mokesčių, t. y. nekilnojamojo turto mokesčio, žemės mokesčio ir nuomos mokesčio už valstybinę 

žemę, lyginamoji analizė, siekiant nustatyti pagrįstus šių mokesčių tarifus. 2020 m. nustatyti tokie 

pat žemės mokesčio tarifai kaip 2019 m., taip pat 2020 m. nustatytas nekilnojamojo turto mokesčio 

tarifas visam turtui 0,7 proc., išskyrus apleistą turtą (kuriam 2020 m. nustatytas 3 proc. tarifas). 2020 

m. nustatyti tokie pat fiksuotų pajamų mokesčio dydžiai ir tokios pat lengvatos bei jų dydžiai, 

įsigyjant verslo liudijimus, kaip 2019 m. Penkiasdešimčiai nepopuliariausių veiklos rūšių nustatytas 

1 Eur mokesčio dydis, tai pat 2020 m. nustatytos dvi naujos lengvatų rūšys, gyventojams, kurie į 

Lietuvą grįžę per paskutinius 12 mėn. skaičiuojant nuo verslo liudijimo įsigijimo dienos, bus taikoma 

50 proc. lengvata ir asmenims iki 29 m. amžiaus, kurie gyvenamąją vietą yra deklaravę Šiaulių miesto 

savivaldybėje, bus taikoma 50 proc. lengvata. 

 
38 lentelė. 2017-2019  m. suteiktų mokesčių lengvatų statistika 

 

Asmenys, 

kuriems 

suteikta 

mokesčių 

lengvata 

Suteiktų mokesčių lengvatų dydžiai tūkst. Eur / (asmenų 

kiekis) 

Iš viso suteiktų 

mokesčių 

lengvatų dydis 

tūkst. Eur 
Žemės 

mokesčio 

Valstybinės 

žemės 

nuomos 

mokesčio 

Nekilnojamojo 

turto mokesčio 

Paveldimo 

turto 

mokesčio 

2019 m. 

Fiziniai 2,48/ (44) - - 0,70/ (1) 3,18/ (45) 

Juridiniai 1,41/ (3) 73,55/ (37) 155,09/ (33) - 230,05/ (73) 

Iš viso: 3,9/(470) 73,55/(37) 155,09/(33) 0,70/(1) 233,23/(118) 

2018 m. 
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Fiziniai 2,53/ (45) 0,08/ (1) - 1,42/ (2) 4,03/ (48) 

Juridiniai 0,48/ (1) 60,57/ (25) 118,18/ (18) - 179,22/ (44) 

Iš viso: 3,01/ (46) 60,65/ (26) 118,18/ (18) 1,42/ (2) 183,25/(92) 

2017 m. 

Fiziniai 3,15/ (54) 0,12/(1) - - 3,28/(55) 

Juridiniai - 21,5/(12) 61,55/(3) - 83,06/(14) 

Iš viso: 3,15/ (54) 21,6/(12) 61,55/(3) - 86,34/(69) 

 

61 juridiniam asmeniui, parėmusiam sporto ir kultūros projektus Šiaulių mieste už 502,98 

tūkst. Eur, suteikta žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų už 

210,92 tūkst. Eur; 

12 juridinių asmenų, vykdančių veiklą Šiaulių pramoniname parke, suteikta valstybinės 

žemės nuomos mokesčio lengvatų už 19,13 tūkst. Eur.  

 Leidimų, licencijų išdavimas. Vykdant Šiaulių miesto savivaldybės neterminuotam laikui 

išduotų licencijų ir leidimų monitoringą, 2019 m. buvo sustabdytos 87, panaikinta - 50 licencijų ir 

leidimų. Pagal Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atlikto tyrimo ataskaitą Šiaulių 

mieste sumažėjo alkoholinių gėrimų prieinamumas: 2019 m. vienai licencijai verstis mažmenine 

prekyba alkoholiniais gėrimais teko 285 gyventojai, kai 2018 m. vienai licencijai – 230 gyventojų. 

 Keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų pajamų) už lengvatinį keleivių vežimą 

reguliaraus susisiekimo maršrutais išlaidų kompensavimas. Šiaulių miesto savivaldybės 

administracija kompensuoja patirtas keleivių vežimo Šiaulių miesto reguliaraus susiekimo autobusų 

maršrutais išlaidas (negautas pajamas). Per 2019 m. buvo kompensuota 2 666,7 tūkst. Eur. Pagal 

vardinių kortelių turėtojų skaičių su 50 proc. priklausančia nuolaida buvo 12 235 lengvatų naudotojų, 

su 80 proc. – 17 153 lengvatų naudotojų ir su 100 proc. – 11 754 lengvatų naudotojų. Negautų pajamų 

dėl lengvatinio keleivių vežimo pasiskirstymas 2014 – 2019 metų laikotarpiu pateikiamas žemiau 

esančiame paveiksle.  
 

 22 pav. 2014-2019 m. negautų pajamų dėl lengvatinio keleivių vežimo pasiskirstymo dinamika 

  

 
 

 2017 m. nuo rugpjūčio mėn. Šiaulių miesto savivaldybės taryba patvirtinimo naujas keleivių 

vežimo reguliariaisiais vietinio susisekimo autobusų maršrutais Šiaulių mieste kainas, todėl 2017 m. 

negautų pajamų kompensavimo išlaidos padidėjo iki 2 646,3 tūkst. Eur. 2018 m. negautų pajamų 
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išlaidos išaugo iki 2 684,6 tūkst. Eur. Didėjimui įtakos turėjo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

sprendimas nuo 2018 m. kovo mėn. padidinti vienos kelionės autobusu atsiskaitant elektronine 

laikmena kainas. 2019 m. negautų pajamų išlaidos sumažėjo iki 2 664,6 tūkst. Eur., nes 2019 m. 

vardinių kortelių turėtojų skaičius lyginant su 2018 m. sumažėjo 7,5 proc. (2018 m. vardinių kortelių 

turėtojų skaičius buvo 44 498, o 2019 m. – 41 142). 

 Keleivinio kelių transporto vežėjų nuostolių, susidariusių teikiant viešąsias keleivių 

vežimo paslaugas, kompensavimas. Vykdant keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo 

išlaidų kompensavimo įgyvendinimo priežiūrą, atlikta 2019 m. keleivių vežimo miesto reguliaraus 

susisiekimo autobusų maršrutais susidariusių nuostolių analizė (toliau – keleivių vežimo nuostoliai), 

patikrintos UAB „Busturas“ 2018 m. gruodžio mėn. - 2019 m. sausio-lapkričio mėn. pateiktos 

nuostolių ataskaitos, dėl ko Bendrovei pervesta 827,3 tūkst. Eur  nuostolių kompensacija. Šiai 

priemonei 2019 m. skirta 800,0 tūkst. Eur asignavimų, faktiškai patirta keleivių vežimo nuostolių 

879,4 tūkst. Eur. 2018 m. skirta 800,0 tūkst. Eur asignavimų, faktiškai patirta keleivių vežimo 

nuostolių 708,1 tūkst. Eur. 2019 m. patirta daugiau keleivių vežimo nuostolių 171,3 tūkst. Eur dėl 

didesnės ridos 126,1 tūkst. km, padidėjusios 1 km bazinės savikainos (2018 m. buvo 1,267 Eur/km, 

o nuo 2019 m. rugsėjo mėn. - 1,374 Eur/km) bei 8,6 tūkst. Eur sumažėjusių pajamų.  

               Savivaldybės valdomų įmonių ir įstaigų, kuruojamų Ekonomikos ir investicijų 

skyriaus, veikla. Dalyvaujant Savivaldybės valdomų įmonių valdyme, buvo koordinuota 7 

bendrovių (2018-10-10 UAB „Žiburio knygynas“ pradėta likvidavimo procedūra, 2019-05-29 

išregistruota iš VĮ „Registrų centras“), 1 savivaldybės įmonės ir 1 viešosios įstaigos veikla. 

               Siekiant įgyvendinti Savivaldybės, kaip akcininkės turtines ir neturtines teises, 

skyriaus darbuotojai dalyvavo AB „Šiaulių energija“, UAB „Šiaulių vandenys“, UAB „Busturas“, 

UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“, UAB „Saulės dominija“, UAB Pabalių turgus ir SĮ Šiaulių oro 

uosto valdybų darbe, analizavo bendrovių ir įmonių 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinius bei 

metinius pranešimus, dalyvavo visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, analizavo bendrovių 2018-

2020 m. strateginių veiklos planų įvykdymą ir organizavo aptarimą visuotiniuose akcininkų 

susirinkimuose, analizavo bendrovių ir įmonių 2019-2021 m. strateginius veiklos planus, teikė 

pastabas šių planų tobulinimui. 2019 m. buvo baigtos vykdyti atrankos į UAB 

„Busturas“ nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją finansų srityje ir UAB „Saulės 

dominija“ dvi nepriklausomas valdybos narių vietas, turinčių atitinkamai kompetenciją strateginio 

planavimo ir valdymo srityje ir kompetenciją finansų srityje. UAB „Šiaulių vandenys“ atsisakius 

vienam nepriklausomam valdybos nariui pareigų, buvo paskelbta ir įvykdyta nauja atranką į valdybos 

nepriklausomo nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, vietą. 2019 m. 

į visų Savivaldybės valdomų įmonių valdybas yra išrinkti nepriklausomi valdybos nariai, kurie sudaro 

50 procentų nuo visų valdybos narių. Nepiniginiu įnašu buvo padidinti uždarosios akcinės 

bendrovės ,,Šiaulių gatvių apšvietimas”  įstatinis kapitalas ir  Šiaulių verslo inkubatoriaus dalininko 

kapitalas. Taip pat buvo investuota ir kaip turtinis įnašas perduotas uždarajai akcinei bendrovei 

„Šiaulių vandenys“ Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamąsis turtas 

– paviršinių nuotekų infrastruktūra, didinant uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ 

įstatinį kapitalą. Perdavus tinklus, Bendrovei atsiranda teisinis pagrindas jį eksploatuoti ir prižiūrėti, 

dėl ko, paviršinių nuotekų tvarkymo paslauga Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje bus teikiama 

kokybiškiau.  

 
 39 lentelė. 2017–2019 m. Savivaldybės valdomų įmonių ir įstaigų, kuruojamų Ekonomikos ir 

investicijų skyriaus, veiklos rezultatų palyginimas, tūkst. Eur 

 

Įmonės pavadinimas 
Grynasis pelnas (nuostoliai) Pokytis 

2019-2018 

m. (+/-) 

Pokytis 

2019-2017 

m. (+/-) 2019 m. 2018 m. 2017 m. 

UAB „Busturas“ 390,3  276,4 244,6 114,0  145,7  
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AB „Šiaulių energija“ 765,1  661,6 2 201, 8 103,5 (1 436,7) 

UAB „Šiaulių vandenys“ 448,0 425,1 658,4 22,9 (210,4) 

UAB „Šiaulių gatvių 

apšvietimas“ 
62,7  123,7 85,1 (61,0)  (22,4)  

UAB Pabalių turgus 75,6 49,3 69,3 26,3 6,3 

UAB „Saulės dominija“ 20,4 14,3 9,3 6,1 11,2 

SĮ Šiaulių oro uostas (142,2)  (17,5) (21,8) (124,7)  (120,4)  

Įstaigos pavadinimas 
Grynasis veiklos rezultatas Pokytis 

2019-2018 

m. (+/-), Eur 

Pokytis 

2019-2017 

m. (+/-), Eur 2019 m. 2018 m. 2017 m. 

Viešoji įstaiga „Šiaulių 

verslo inkubatorius“ 
 (15,9) 2,5 (2,7) (18,3)  (13,2)  

Pastabos: 

Lentelė sudaryta, remiantis preliminarių neaudituotų 2019 m. finansinių ataskaitų duomenimis. 

AB „Šiaulių energija“ – Savivaldybės valdoma dalis sudaro 95,2988 proc. 

 

2019 m. 6 Savivaldybės valdomos įmonės (UAB „Busturas“, AB „Šiaulių energija“, UAB 

„Šiaulių vandenys“, UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“, UAB „Saulės dominija“ ir UAB „Pabalių 

turgus“) veikė pelningai, o viešoji įstaiga Šiaulių verslo inkubatorius ir Savivaldybės įmonė Šiaulių 

oro uostas – nuostolingai.  

Pagrindinės priežastys lėmusios įmonių veiklos rezultatus 2019 m. 

UAB „Busturas“ 2019 m. gavo 390,2 tūkst. Eur grynojo pelno t. y. 41,2 proc., arba 113,9  

tūkst. Eur daugiau nei 2018 m., (2018 m. buvo 276,3 tūkst. Eur grynojo pelno).  

Bendrą įmonės rezultatą 2019 m. lėmė šios priežastys:   

- pardavimo pajamos iš viso 2019 m. sudarė 8 990,3 tūkst. Eur -  t. y. 1,3 %  arba 119,1 tūkst. 

Eur  mažiau nei 2018 m. Sumažėjimą didžiąja dalimi įtakojo tolimojo susisiekimo veiklos pajamų 

sumažėjimas 10,6 proc., dėl uždarytų nuostolingų reisų. Atitinkamai rida iš užmiesčio maršrutų per 

2019 m. yra sumažėjusi 22,5 %, o keleivių srautas sumažėjęs 22,9 %. Tolimojo susisiekimo veiklos 

1 km. pajamos yra padidėjusios 14,8 %, ir 2019 m. sudarė 0,959 Eur., o 1 km. sąnaudos padidėjo 11,4 

proc., arba 9,6 euro centais ir 2019 m. sudarė 0,941 Eur./km., kas reiškia, kad nuostolingų maršrutų 

uždarymas ekonominiu požiūriu buvo teisingas sprendimas. Taip pat prie teigiamo rezultato prisidėjo 

ir užsakomųjų reisų veiklos pelningumo padidėjimas nuo 18,7 proc. iki 19,1 proc. Pajamos iš 

užsakomųjų reisų per 2019 m. padidėjo 45,62 %, arba 77,9 tūkst. Eur., ir 2019 m. sudarė 248,7 tūkst. 

Eur. Užsakomųjų reisų pajamų augimą didžiąja dalimi įtakojo užsakymai iš kelionių agentūrų 

kelionėms po Europą vasaros sezonu. Per 2019 m. pardavimų pajamos iš miesto pervežimų padidėjo 

nežymiai apie 0,04 proc., arba 2,4 tūkst. Eur ir jos sudarė 6 504,5 tūkst. Eur. Prie didesnių pajamų 

prisidėjo ir autobusų stoties veikla, iš kurios per 2019 m. pajamos išaugo 2,7 proc. arba 12,1 tūkst. 

Eur; 

- bendros sąnaudos (įvertinus ir finansinę veiklą) per 2019 m. padidėjo 0,5 %,ir 2019 m. 

sudarė 9 575,0 tūkst. Eur. sąnaudų (neįvertinus nuostolių kompensacijos).  

Sąnaudų (neįvertinus nuostolių kompensacijos) didėjimui daugiausiai įtakos turėjo: 

- autobusų nusidėvėjimo sąnaudos padidėjimas 38,1 %, dėl įsigytų miesto naujų (12 vnt. MAN 

Lion‘s City ir 6 vnt. Karsan Jest+) ir dėvėtų (15 vnt. Mercedez Benz) autobusų; 

- autobusų draudimo sąnaudos padidėjimas 47,8 %, dėl naujų autobusų įsigijimo, kuriems 

privalomas Kasko draudimas; 

- vairuotojų darbo užmokesčio sąnaudų padidėjimas 1,2 %. Tam įtakos daugiausiai turėjo 

miesto maršrutų vairuotojų darbo užmokesčio sąnaudų padidėjimas, dėl didesnės ridos per 2019 m. 

kuri iš miesto pervežimų išaugo 2,4 %; 

- bilietų pardavimo (mokami komisiniai platinimo taškams) sąnaudų padidėjimas 7,0 % dėl 

išplėsto (apie 40 proc. padidėjo platinimo vietų skaičius Šiaulių mieste) miesto viešojo transporto 
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bilietų platinimo tinklo mieste 2018 m. IV ketvirtį. Taip pat prie sąnaudų augimo prisidėjo ir 

padidintas komisinis mokestis mokamas platinimo taškams; 

- finansinės veiklos sąnaudų didėjimas 77,6 %, dėl mokamų palūkanų už naujus autobusus 

įsigytus lizingo būdu. 

Sąnaudų (neįvertinus nuostolių kompensacijos) mažėjimui įtakos daugiausiai turėjo: 

- degalų sąnaudų sumažėjimas 6,8 proc., arba 148,5 tūkst. Eur., kurios 2019 m. sudarė 2050,3 

tūkst. Eur. Mažėjimui įtakos turėjo mažesnė vidutinė dujų ir dyzelino kaina: dyzelino kaina sumažėjo 

nuo 0,85 Eur. iki 0,83 Eur., o dujų kaina sumažėjo nuo 0,59 Eur. iki 0,54 Eur.. Per 2019 m. mieste 

važiuojantys autobusai sudarė 70 proc. (2018 m. buvo 48 proc.) dujomis varomų autobusų, o likusi 

30 proc. - dyzeliniu kuru varomi autobusai; 

- remontininkų darbo užmokesčio sąnaudų sumažėjimas 5,4 %, kas įtakojo darbuotojų 

skaičiaus remonte optimizavimas, darbų funkcijų perskirstymas bei mažesnis skaičius senų, 

nusidėvėjusių autobusų, kuriuos pakeitė nauji įsigyti autobusai; 

- autobusų atsarginių dalių sąnaudų sumažėjimas 10,0 %, kurios sumažėjo, dėl įsigytų naujų 

autobusų, kurie rečiau genda negu seni, nusidėvėję autobusai. 

AB „Šiaulių energija“ 2019 m. bendrovės preliminarus grynasis pelnas sudaro 765,1 tūkst. 

Eur (2018 m. - 661,6 tūkst. Eur). 

2019 m. bendrovės pajamos sudarė 23 520,8 tūkst. Eur /(/2018 m. – 26 006,8 tūkst. Eur/), 

/tame skaičiuje pajamos iš šilumos tiekimo veiklos – 16 549,3 tūkst. Eur, elektros energijos 

pardavimo pajamos – 3 548,4 tūkst. Eur. 

2019 m. vidutinė šilumos kaina siekė 4,47 ct/kWh arba su 9 proc. PVM 4,87 ct/kWh. 2019 

m. šilumos tiekimo veiklos pajamos sumažėjo 5,1 proc., realizuota 24 212,9 MWh arba 6,1 proc. 

mažiau šilumos lyginant su 2018 m. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, 2019 m. 

Lietuvoje buvo šilčiausi per visą meteorologinių stebėjimų laikotarpį. 

2019 m. nuo kovo 26 d. iki liepos 27 d., dėl termofikacinės elektrinės generatoriaus remonto 

ir turbogeneratoriaus aptarnavimo darbų, elektros energija Šiaulių termofikacinėje elektrinėje nebuvo 

gaminama. Tai turėjo esminės įtakos elektros energijos pardavimo pajamoms - parduota 12 770,1 

MWh arba 23,8 proc. mažiau elektros energijos lyginant su 2018 m. 

AB „Šiaulių energija“ 2019 m. buvo renovuota šilumos perdavimo tinklų 22,65 km iš viso už 

12 200,0 tūkst. Eur. Pagal sutartis darbus vykdė 14 rangovų. Dalis tinklų renovavimo projektų 

įgyvendinta dalinai pasinaudojant ES parama, paramos gauta 4 320,0 tūkst. Eur.   Bet to, buvo 

renovuoti centralizuoto šilumos perdavimo tinklo vamzdynai, patenkantys į teritorijas, kuriose 

Šiaulių miesto savivaldybė numato įgyvendinti viešosios infrastruktūros sutvarkymo projektus. 

Tinklų, patenkančių į minėtas teritorijas, per 2019 m. renovuota 2,79 km už 1 680,0 tūkst. Eur 

(finansavimo šaltinis - bendrovės lėšos). 

Bendrovės sąnaudos 2019 m. buvo 2 620,1 tūkst. Eur mažesnės, didžiausios įtakos tam turėjo 

technologinio kuro sąnaudų pokytis, kurios buvo 1 781,8 tūkst. Eur arba 14,5 proc. mažesnės, 

remonto sąnaudos 136,3 tūkst. Eur arba 23,3 proc. mažesnės, eksploatacinės ir kitos sąnaudos 641,2 

tūkst. Eur arba 31,2 proc. mažesnės. 

Apibendrinant visa aukščiau išdėstyta, 2019 m. dėl 9,6 proc. mažesnių pajamų ir 10,3 proc. 

mažesnių sąnaudų, lyginant su 2018 m., preliminarus pelnas prieš apmokestinimą sudaro 795,7 tūkst. 

Eur (2018 m. - 661,6 tūkst. Eur). 

UAB „Šiaulių vandenys“ 2019 m. neaudituotas veiklos rezultatas – 448,0 tūkst. Eur pelnas. 

Grynasis ataskaitinių metų pelnas 22,9 tūkst. Eur didesnis nei praėjusiais metais.  

2019 m. pagrindinės veiklos pajamos – 9 226,6 tūkst. Eur, t. y. 2,3 proc. arba 208,5 tūkst. Eur 

didesnės nei 2018 m. Per ataskaitinius metus 43,2 tūkst. Eur (0,5 proc.) gautos didesnės pajamos už 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, 133,9 tūkst. Eur daugiau pajamų už 

paviršinių nuotekų tvarkymą, 26,2 tūkst. Eur daugiau pajamų iš pardavimų veiklos (geriamojo 

vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio veiklos) bei 5,2 tūkst. 

Eur už nuotekų transportavimą asenizacijos transporto priemonėmis. 2019 m. didesnes pagrindinės 

veiklos pajamas lėmė išaugusi teikiamų paslaugų apimtis prie vandentiekio ir nuotekų tinklų 



65 

 

 

 

 

prisijungus naujiems individualių namų vartotojams, nuo 2019 m. pasikeitusi paviršinių nuotekų 

kiekio skaičiavimo tvarka (paviršinių nuotekų kiekis skaičiuotas pagal vidutinį daugiametį kritulių 

kiekį, kas lėmė didesnį apskaitytą paviršinių nuotekų kiekį ir atitinkamai didesnes pajamas (2018 m. 

faktinis kritulių kiekis buvo 505,9 mm, tuo tarpu šiais metais vertintas vidutinis daugiametis 600 mm 

kritulių kiekis) bei nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. pradėtos taikyti naujos su Valstybine energetikos 

reguliavimo taryba suderintos ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 21 d. 

sprendimu nustatytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų 

apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, paviršinių nuotekų tvarkymo 

paslaugų bazinės kainos. Pagrindinės veiklos sąnaudos, lyginant su 2018 m., didesnės 198,4 tūkst. 

Eur (2,3 proc.). Svarbiausios sąnaudų išaugimo priežastys: 

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų išaugimas 153,7 tūkst. Eur (8,1 proc.) 

dėl naujai įsigyto turto ir atliktų remonto bei rekonstravimo darbų, įgyvendinant veiklos plane 

numatytas priemones; 

- 137,5 tūkst. Eur (3,8 proc.) didesnės darbo apmokėjimo ir socialinio draudimo sąnaudos, nes 

nuo 2019 m. sausio mėnesio darbuotojams vidutiniškai 4,5 proc. buvo padidinti atlyginimai. 

Ženklesnį šių sąnaudų augimą kompensavo darbuotojų skaičiaus mažinimas (per 2018 m. sumažinta 

vienuolika darbuotojų etatų, 2019 m. – 2 darbo vietos). 

Pagrindinės veiklos sąnaudų augimą, palyginus su 2018 m., iš dalies kompensavo patirtos 

mažesnės remonto ir eksploatacinių medžiagų, kuro, remonto darbų ir kitos sąnaudos. Viena 

priežasčių, lėmusi mažesnes ataskaitinių metų sąnaudas – atliekant tiek vandentiekio, tiek nuotekų 

tinklų rekonstrukcijos darbus (savo jėgomis bei įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšų bendrai finansuojamą vandentvarkos projektą), lyginant su 2018 m., 32 proc. sumažėjo gedimų 

skaičius tinkluose (kurių šalinimas reikalavo žemės kasimų darbų). Taip pat dėl įgyvendinamų 

vandens netekčių mažinimo priemonių (vandens nutekėjimo paieška vandentiekio tinkluose, tinklų 

rekonstravimas, skaitmeninio miesto vandentiekio tinklo hidraulinio modelio ir nutekėjimų 

informavimo sistemos, leidžiančios operatyviai reaguoti į gedimus, avarines situacijas, nustatyti 

vandens nutekėjimo zonas, panaudojimas) patirti vandens nuostoliai tinkluose 2019 m. sumažėjo ir 

sudarė tik 10,2 proc. viso į miesto tinklus patiekto vandens (lyginant su 2018 m. duomenimis, jų dalis 

sumažėjo 2,7 proc. punktu), o nuotekų infiltracija dėl mažesnio paviršinių nuotekų bei gruntinio 

vandens patekimo į nuotekų surinkimo sistemą sumažėjo 6,5 proc. punkto. Visa eilė taikomų 

priemonių leido patirti mažiau kintamų, t. y. tiesiogiai susijusių su išgaunamo vandens bei tvarkomų 

nuotekų kiekiu, sąnaudų. 

Kitos veiklos rezultatas – 80,4 tūkst. Eur pelnas. Jis 10,3 tūkst. Eur (14,7 proc.) geresnis nei 

2018 m. dėl gauto didesnio pelno teikiant papildomas mokamas paslaugas bei atsargų pardavimą. 

Finansinėje – investicinėje veikloje nuostoliai sudaro 3,6 tūkst. Eur. Nuostoliai patirti mokant 

palūkanas už paimtas paskolas vykdant dalinai ES fondų lėšomis finansuojamus investicinius 

projektus. Nuostolių ataskaitiniu laikotarpiu patirta 0,5 tūkst. Eur mažiau nei praėjusiais metais dėl 

gautų didesnių pajamų iš klientų už sutartinių išleidžiamų nuotekų užterštumo normų viršijimą.  

Lyginant su planuotais rodikliais, 2019 m. buvo prognozuota, kad bendrovė uždirbs 300,0 

tūkst. Eur grynojo pelno, faktiškai jis 148,0 tūkst. Eur didesnis nei buvo tikimasi. 

UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ (preliminariais skaičiavimais) 2019 m. grynasis pelnas 

sudaro 62,2 tūkst. Eur. 2019 m. pardavimai – 1 869,3 tūkst. Eur (2018 m. – 1 918,1 tūkst. Eur). UAB 

“Šiaulių gatvių apšvietimas” 2019 m. pardavimo pajamos 48,8 tūkst. Eur mažesnės už 2018 m. 

pardavimų pajamas. Pagrindinio užsakovo Šiaulių miesto savivaldybės užsakymu 2019 m. atliekami 

darbai sudarė 97,7 % visų pardavimų (2018 m. – 98,4 %). Iš jų 6% (111,9 tūkst. Eur) sudarė darbai 

laimėjus savivaldybės skelbiamus viešuosius konkursus, 24 % (440 tūkst. Eur) - pajamos už elektros 

energiją. Apšvietimo tinklo atnaujinimui iš įmonės lėšų skirta 433,1 tūkst. Eur (be PVM). 

Rekonstruota apšvietimo linija abipus Tilžės g. nuo Aukštabalio iki Gardino g. ir nuo Gardino iki 

Gegužių g., pradėta Bačiūnų g. apšvietimo rekonstrukcija (pakeistos požeminės kabelinės linijos, 

įrengtos naujos saugios cinkuotos atramos), atlikta Donelaičio g. rekonstrukcija. Savivaldybės 

užsakymu įrengtas apšvietimas 9 lopšelių – darželių teritorijose, įrengtas naujas šviesoforas Baltų – 
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Statybininkų g. ir rekonstruotas Vytauto g. – Draugystės pr. sankryžose. 

Pagrindinės veiklos sąnaudos (pardavimo savikaina su veiklos sąnaudomis) 2019 m. iš viso – 

1 848,1 tūkst. Eur. 2019 m. pagrindinės veiklos sąnaudos išaugo 70,4 tūkst. Eur (4 %), lyginant su 

2018 m. sąnaudomis. Didėjo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos dėl naujai 

įsigyto turto. Didžiųjų objektų darbų atlikimo metu buvo priimama darbuotojų terminuotam 

laikotarpiui, dirbama savaitgaliais, apmokėti viršvalandžiai, dėl to išaugo ir darbo užmokesčio 

sąnaudos. Elektros energijos sąnaudos (440 tūkst. Eur) 2019 m. sudarė 24 % visų sąnaudų. 

UAB „Pabalių turgus“ per 2019 m. uždirbo 75,62 tūkst. Eur pelno neatskaičius pelno 

mokesčio. Per 2019 m. iš pagrindinės veiklos uždirbta  282,2 tūkst. Eur pajamų, t. y. 6,2 proc. arba 

16,5 tūkst. Eur daugiau nei 2018 m. Tai lėmė:  

1) esamiems nuolatiniams prekybininkams prekybinėse stoginėse buvo suteikta galimybė 

prisijungti prie elektros tinklo, ko pasekoje padidėjo esamų nuomojamų prekybos vietų nuomos 

mokestis;  

2) sumažėjo automobilių aikštelės pajamos 7 proc., t..y. 2,0 tūkst. Eur;  

3) centrinio turgaus pajamos 2019 m. palyginus su 2018 m. sumažėjo 4,9 tūkst. Eur, arba 46 

proc; 

4) viešojo tualeto paslaugos pajamos mažėjo 14 proc., t. y. 1,0 tūkst. Eur.  

Kitos veiklos pajamos (iš patalpų nuomos UAB Pabalių turguje) per 2019 m. lyginant su 2018 

m. pajamomis, liko nepakitusios.  

Veiklos kaštai 2019 m, lyginant su 2018 m., sumažėjo 11,4 proc. Pagrindinės  veiklos kaštų 

mažėjimo priežastys: 

-  sumažėjo darbo užmokesčio sąnaudos, sumažėjus darbuotojų skaičiui; 

-  sutartinių įsipareigojimų sąnaudos (viešųjų prekybos vietų aptarnavimo sąnaudos); 

-  įmonės priežiūros sąnaudos (teritorijos valymas nuo šiukšlių ir sniego); 

UAB „Saulės dominija“ per 2019 m. uždirbo 20,4 tūkst. Eur pelno, tai 6,1 tūkst. Eur daugiau 

negu 2018 m., kas sudaro 42,9 proc. Pagrindinės veiklos pajamos išliko panašiame lygyje, kaip ir 

2018 m. (457,4 tūkst. Eur.), ir siekė 446,8 tūkst. Eur. UAB „Saulės dominija“ teikė administravimo 

ir techninės priežiūros paslaugas, patalpų valymo ir teritorijos priežiūros paslaugas, vykdė statybos ir 

remonto darbus tiek administruojamuose namuose, tiek pagal sudarytas sutartis. 

Iš kitos veiklos gauta 19,8 tūkst. Eur pajamų, kurias sudaro gyvenamųjų patalpų nuoma ir 

dalies veikloje nenaudojamų gyvenamosios paskirties patalpų pardavimas. 

Pardavimo savikaina, lyginant su 2018 m., padidėjo 3,6 proc. Didžiausią dalį, t. y. 23,5 tūkst. 

Eur, sudaro padidėjusios darbo užmokesčio apmokėjimo ir socialinio draudimo išlaidos. 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos išliko panašiame lygyje kaip 2018 m. 

Finansinėje investicinėje veikloje gauta 3,2 tūkst. Eur pajamų, kurias sudaro gauti delspinigiai 

dėl pavėluotų atsiskaitymų už suteiktas paslaugas.  

Savivaldybės įmonės Šiaulių oro uosto (toliau – ŠOU) 2019 m. veiklos rezultatas – 142,2 

tūkst. Eur nuostolio (2018 m. veiklos rezultatas – 17,3 tūkst. Eur nuostolio). Per metus įmonės 

nuostolis padidėjo 124,9 tūkst. Eur.  

Ženkliai išaugusio nuostolio pagrindinė priežastis – iš ŠOU bendradarbiavimo sutarčių su 

UAB Rikusta ir UAB Rava Cargo pagrindu vykdomos veiklos 2019 m. vasario mėnesio pradžioje 

nutrūkę krovininiai skrydžiai  (palyginimui, iš šių skrydžių 2018 m. įmonė gavo 415,5 tūkst. Eur 

pajamų). Kovo mėnesio pabaigoje, paaiškėjus jog skrydžiai nebus atnaujinami dėl kriminalinės 

muitinės skyriaus vykdomos minėtų įmonių krovinių patikros, buvo priimtas sprendimas mažinti 

darbuotojų skaičių, vykdant įmonės reorganizaciją. Reorganizacijos įgyvendinimas įmonei kainavo 

28,8 tūkst. Eur nenumatytų išlaidų. Gana ženklia išlaidų suma padidėjo nuostolis dėl bylinėjimosi 

teisme su UAB Biržų žemtiekimas – 16,7 tūkst. Eur. 

Įmonė planavo gauti papildomai pajamų iš dviejų žemės sklypo dalių nuomos, tačiau 

paskelbtame žemės nuomos aukcione nedalyvavo nė vienas dalyvis. 

Įmonė per 2019 m. gavo 150,9 tūkst. Eur pajamų, lyginant su 2018 m. (693,1 tūkst. Eur) 78,23 

proc. mažiau. Reaktyvinio kuro pardavimo pajamos sumažėjo 88,84 proc. (nuo 509,8 tūkst. Eur 2018 
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m. iki 56,9 tūkst. Eur 2019 m.). Sumažėjo oro uosto rinkliavų pajamos 91,48 proc. (nuo 70,5 tūkst. 

Eur 2018 m. iki 6,0 tūkst. Eur 2019 m.). Taip pat sumažėjo antžeminio aptarnavimo pajamos 80,97 

proc. (nuo 78,3 tūkst. Eur 2018 m. iki 14,9 tūkst. Eur 2019 m.). 

Sąnaudų įmonė 2019 m. patyrė 58,74 proc. mažiau nei 2018 m., atitinkamai 293,1 tūkst. Eur 

ir 710,04 tūkst. Eur. Didžiąja dalimi tai lėmė gautos lėšos iš Savivaldybės biudžeto (399,6 tūkst. Eur); 

2019 m. sąnaudas tiesiogiai sumažino 289,4 tūkst. Eur (tai 170 tūkst. Eur Aviacijos saugumo veiklai 

ir 119,4 tūkst. Eur nusidėvėjimo sumos nuo už visas dotacijas įsigyto turto). 

Iš savivaldybės lėšų 2019 m. įmonė įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 229,6 tūkst. Eur. 

VšĮ Šiaulių verslo inkubatoriaus 2019 m. preliminarus veiklos  rezultatas – 15,86 tūkst. Eur 

nuostolių. 

Pajamos už suteiktas paslaugas sumažėjo daugiau nei 6,0 tūkst. Eur, o sąnaudos išaugo 9,0 

tūkst. Eur. Sąnaudų padidėjimą didžia dalimi lėmė atlikti įstaigos pastato remonto darbai, 

komunalinių sąnaudų padidėjimas. Pajamų sumažėjimui daugiausiai įtakos turėjo biuro patalpų 

nuomos pajamų sumažėjimas. Dalis įmonių metų eigoje išsikėlė kitur, todėl liko keletas laisvų 

neišnuomotų biurų patalpų. Dėl esamų rinkos kainų nėra galimybės didinti nuomos įkainių.  

2019 m. padidėjo darbo užmokesčio sąnaudos dėl atostogų metu priimtos valytojos, taip pat dėl 

šiek tiek išaugusių darbuotojų atlyginimų, lyginant su 2018 m. Taip pat 1,0 tūkst. Eur mažiau buvo 

skiriama darbo užmokesčiui, įgyvendinant verslo subjektų mokymo programoms, o kadangi darbo 

užmokestis buvo kompensuojamas, todėl išaugo sąnaudos, kurios nebuvo padengtos finansavimu. 

2019 m. įstaiga patyrė išlaidų susijusių su atliktu bendrųjų patalpų remontu, t.y. koridorių, 

laiptinių gruntavimo ir dažymo darbais, informacinių lentų atnaujinimo darbais.  

Investicijos Šiaulių pramoniniame parke. 2019 m. pabaigos duomenimis Šiaulių 

pramoniniame parke nuo jo įkūrimo įmonės investavo daugiau nei 45 000,0  tūkst. Eur, sukūrė per 

6,4 tūkst. darbo vietų. 

Per 2019 m. pasirašytos 3 investicijų sutartys, 1 papildomas susitarimas, 2018 m. pasirašytos 

2 investicijų sutartys, 2017 m. nepasirašyta nei viena investicijų sutartis).  

Pramoniniame parke 2019 m. sėkmingai savo veiklą vykdė 6 įmonės:  

1. UAB „Lietmeta“ (gofruoto kartono gaminių gamyba ir prekyba); 

2. UAB „ROL Lithuania“ (buvęs įmonės pavadinimas UAB “Statga”) (metalo apdirbimas); 

3. UAB „Vonin Lithuania“ (žvejybinių tinklų ir žuvų auginimo įrangos gamyba); 

4. UAB „Krovlita“ (sandėliavimas ir logistika); 

5. UAB „Scania Lietuva“ (specializuotas servisas); 

6. UAB “Formula air Baltic” (pramoninių dulkių ištraukimas ir ventiliacija). 

 UAB „Agroconsult LT” (trašų gamyba) toliau vykdo statybos darbus. UAB „Metmega“ 2018 

m. išsinuomotame sklype vykdo statybos darbus, sklypas, kurį įmonė išsinuomojo 2019 m., buvo 

išvalytas nuo statybinių atliekų.  

2019 m. pabaigoje Šiaulių pramoniniame parke buvo 4 laisvi sklypai, 1 sklypas formuojamas. 

Siekiant suteikti kuo daugiau informacijos apie laisvus Parko sklypus, jų infrastruktūrą, buvo atlikta 

2 sklypų užstatymo galimybių analizė. Taip pat į anglų kalbą išversti Šiaulių pramoninio parko 

dokumentai (aprašas, sutarčių projektai, Tarybos sprendimai ir kt.). Nereikšmingos (de minimis) 

pagalbos nuostatomis papildytas „Investuotojų atrankos ir valstybinės žemės sklypų nuomos ne 

aukciono būdu Šiaulių pramoniniame parke tvarkos aprašas“ . 

Visus metus vyko investuotojų atrankos ir valstybinės žemės sklypų nuomos ne aukciono 

būdu Šiaulių pramoniniame parke konkursas. Informacija apie konkursą buvo skelbiama Šiaulių 

miesto internetinėje svetainėje, facebook paskyroje, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų 

internetinėje svetainėje, Šiaulių pramonininkų asociacijos internetinėje svetainėje, Šiaulių 

televizijoje, VšĮ Investuok Lietuvoje.  

 

TURTO VALDYMAS 
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Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto 2017–2019 m. apyvarta (žr. 

47 lentelę): 

 
40 lentelė. 2017–2019 m. Savivaldybės turto balansinė vertė tūkst. Eur 

 

Turto grupė 2017-12-31 2018-11-30 2019-12-31 

Žemė 6 518,3 6 898,1 8 278,7 

Gyvenamieji pastatai 4 540,4 4 858,1 5 212,0 

Negyvenamieji pastatai 24 573,9 24 992,8 24 684,5 

Infrastruktūros ir kt.  statiniai 45 645,3 45 543,7 40 182,6 

Kultūros vertybės ir kitos 

vertybės 
4 006,9 4 045,1 4 066,7 

Mašinos ir įrengimai 267,3 235,81 222,5 

Transporto priemonės 36,4 62,2 324,6 

Baldai, biuro įranga 325,7 369,1 571,3 

Kitas ilgalaikis materialusis 

turtas 
398,7 458,3 564,9 

Biologinis turtas 0,007 8 155,7 8 155,7 

 86 312,7 95 618,8 92 263,5 

 

 Negyvenamųjų patalpų skirstymo komisija posėdžiavo 18 kartų, kurių metu apsvarstė 83 

klausimus, susijusius su patalpų panaudojimu. 

 Per metus buvo suorganizuoti 9 negyvenamųjų patalpų nuomos konkursai: išnuomota 

Radviliškio g. 82B –  labdaros paramos fondo SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijai,  Tilžės g. 322 

UAB „Paminklitas“ – akmens gaminių parduotuvei įrengti, S. Lukauskio g. 7 – teniso klubui „Senas 

parkas“, Gardino g. 8 – moterų sporto klubui „Gradatim“. 

 Per 2019 m. buvo atliekami įvairūs Nekilnojamojo turto registre pakeitimai (kadastriniai 

matavimai, registro ir kadastro duomenų pakeitimai). 

 2019 m. Savivaldybės administracija perdavė UAB ,,Šiaulių vandenys” savivaldybei 

nuosavybės teise priklausantį turtą, didinant bendrovės įstatinį kapitalą nepiniginiu įnašu – 

materialiuoju turtu. Po atlikto nepriklausomo turto vertinimo UAB ,,Šiaulių vandenys buvo perduoti 

inžineriniai tinklai, kurių ilgis 21 245,06 m., rinkos vertė 1 157,26 tūkst. Eur. 

Aukštabalio multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo sutarties 

vykdymo priežūros komisija apsvarstė Šiaulių arenos koncesininko VšĮ ,,Pramogų sala“ veiklos 

audito ataskaitą už 2018 m.,  investicijų ir remonto darbų planus 2019 m. VšĮ ,,Pramogų sala“ 2018  

m. baigė su 20,787 tūkst. Eur nuostolio. 

2019 m. Savivaldybės tinklapio atviruose duomenyse buvo patalpinta informacija apie 

Savivaldybės biudžetinių įstaigų patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą, Savivaldybės 

nuomojamo nekilnojamojo turto nuomos, panaudos sutartis, miesto gatvių ir jų žemės sklypų 

registras. 

Savivaldybės nekilnojamojo turto privatizavimas. 2019 m. buvo vykdyta 18 viešųjų 

aukcionų interneto puslapyje www.evarzytines.lt/pvp/public). 

Parduoti 8 negyvenamieji pastatai / patalpos už 401,9 tūkst. Eur. 

 

 41 lentelė. 2018–2019 m. Savivaldybės parduoto nekilnojamojo turto viešuose aukcionuose pardavimo 

kaina tūkst. Eur 

 

Eil. 

Nr. 
Parduoto buto adresas 

2018 m. 2019 m. 

Pardavimo kaina  
Pardavimo kaina 

  

1. Draugystės pr. 23, Šiauliuose 8,4  

http://www.evarzytines.lt/pvp/public
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2. Rūdės g. 11, Šiauliuose   36,3  

3. Vilniaus g. 4, Šiauliuose 5,2  

4. J. Basanavičiaus g. 100, Šiauliuose  86,9 

5. Kražių g. 19A-4, Šiauliuose;  4,0 

6. Kražių g. 19A-5, Šiauliuose  3,5 

7. Trakų g. 14, Šiauliuose  256,7 

8. Dvaro g. 123-8, Šiauliuose,  3,6 

9. Dvaro g. 123-9, Šiauliuose,  6,1 

10. Šatrijos g. 8  19,2 

11. Tilžės g. 154  22,0 
  49,9 402,0 

 

42 lentelė.  2017–2019 m. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių butų pardavimas 

 

Metai Gauta lėšų iš pardavimo (tūkst. 

Eur) 

Parduota butų (vnt.) 

2017 51,2 3 

2018 37,0 2 

2019 48,4 3 

 

 2019 m. parduotos Savivaldybei priklaususios AB “Šiaulių bankas” akcijos už  845,23 tūkst.  

Eur. 

Parengta 12 objektų (J. Basanavičiaus g. 81-4, Birutės g. 40A-2, Birutės g. 40A-7, Birutės 

g. 40A-8, Tilžės g. 260-3, Tilžės g. 260-4, Sukilėlių g. 41-1, Kanapių g. 1, Kanapių g. 1, Orlaivių g. 

13, Piktmiškio g. 11A-9, Kviečių g. 7) dokumentai dėl Savivaldybės nuosavybės teise valdomo turto 

ir žemės sklypų privatizavimui, kai privatizuojami Savivaldybei priklausantys pastatai pastatų, 

patalpų privatizavimui ir atskirų turto objektų suformavimui. 

 Vykdant Šiaulių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų valdymo organų, 

jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės paskirtų bendrojo naudojimo objektų 

administratorių veiklos priežiūrą, surašyti 48 daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų 

valdytojų veiklos patikrinimo aktai. 2018 m. surašyti 44 patikrinimo aktai. 

  2019 m. atlikti neplanuoti (pagal skundus) daugiabučių namų savininkių bendrijų ir 

Savivaldybės paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos patikrinimai. 

  Suteikta teisinė ir organizacinė pagalba 39 daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų 

savininkams dėl daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimo, veiklos, valdymo klausimų. Parengti 

292 raštai daugiabučių namų savininkų bendrijų veiklos ir privatizavimo klausimais. 

  

MIESTO TVARKYMAS 

 

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos vykdymas. Aplinkos apsaugos 

rėmimo specialiąją programą sudaro mokesčiai už teršalų išmetimą, už gamtos išteklių naudojimą ir 

už iškirstus saugotinus želdinius. Šie mokesčiai mokami LR Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 

(30% į savivaldybės biudžetą (aplinkos apsaugos rėmimo spec. programą), 70% į valstybės biudžetą) 

ir LR Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymo nustatyta tvarka (20% į savivaldybės 

biudžetą (aplinkos apsaugos rėmimo spec. programą), 80% į valstybės biudžetą): 

 
 43 lentelė. 2017-2019 m. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos finansavimas tūkst. Eur 
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Metai Už iškirstus 

saugotinus 

želdinius 

Už teršalų 

išmetimą 

Už gamtos 

išteklius 

Viso 

2019 15,4 162,6 114,5 292,5 

2018 22,2 148,8 94,5 265,5 

2017 2,4 153,1 106,1 261,6 

 

 Miesto želdinių apsauga ir tvarkymas. 2019 m. pagal privačių asmenų, įmonių, įstaigų ir 

kitų organizacijų pateiktus prašymus ar be jų, buvo vertinama saugotinų želdinių būklė jų augimo 

vietose. 24 objektų buvo parengti ir suderinti želdinių apžiūros aktai (2018 m. buvo vertinta 20 

objektų želdiniai). Aktyviai su visuomene bendrauta informuojant privačius ir juridinius asmenis apie 

saugotinų želdinių genėjimo, kirtimo ar sodinimo tvarką Šiaulių mieste.   

 
44 lentelė. 2017-2019 m.  išduotų leidimų skaičius 

 

Pavadinimas 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Aktai 38 20 24 

Išduota leidimų genėti, kirsti 759 618 670 

 
  45 lentelė. 2017-2019 m. atlikti tvarkymo darbai 

 

Pavadinimas 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Nukirsta medžių 451 vnt. 440 vnt. 628 

Nugenėta medžių 2 565 vnt. 3 168 vnt. 2 074 

Pašalinta atžalų nuo medžių 569 vnt. 120 vnt. 650 vnt. 

Išrauta kelmų 63 vnt. 7 vnt. 37 vnt. 

Nukarpyta gyvatvorių 20 300 m2 21 111 m2 19 000 m² 

 

 Įgyvendinant priemonę, taip pat atjauninta 2 534 m² krūmų (2018 m. 1 778 m² krūmų), 

nuravėta 9 000 m² gyvatvorių (2018 m. 9 742 m² ) , patręšta ir palaistyta 3 264 vnt. medžių (2018 m. 

– 1 978 vnt. medžių, 90 krūmų).  

 Panaudojant Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšas buvo organizuotas 

viešasis pirkimas želdiniams įsigyti. 2019 m. nupirktas ir pasodintas 131 želdinys (80 mažalapių liepų 

iš glaustašakių formų, 5 juodosios pušys Pinus nigra, 10 grauželinių gudobelių iš gražiažiedžių, 

pilnavidurių, purpurinės spalvos žiedais formų, 5 tarpinės forzitijos, 10 švedinių šermukšnių, 6 

raudonžiedžiai kaštonai, 15 smailiadančių vyšnių „Kanzan“ (Prunus serrulata). Medžiai ir krūmai 

buvo sodinami Vilniaus g. prie Ch. Frenkelio paminklo, A. Mickevičiaus g., Vytauto g., P. Cvirkos g., 

Kviečių g., Jono Jablonskio g., prie Ežero g. 68, prie Dainų g. 13–15, Tilžės g. prie Krymo g. 6, Dainų 

parke, prie Gegužių–Gytarių sankryžos. Medžiams buvo įrengtos kamienų apsaugos. 

 2019 m. buvo tvarkomi Šiaulių miesto želdynų žalieji plotai, grėbiami ir išvežami medžių 

lapai, nupjauta žolė. Sugrėbta ir išvežta 37,54 t (2018 m.- 40,80 t; 2017 m. – 25,98 t) keršosios kandelės 

pažeistų kaštonų lapų. Lapai surinkti iš Aido g., J. Basanavičiaus g., S. Dariaus ir S. Girėno g., 

Draugystės pr., Ežero g., V. Grinkevičiaus g., Kaštonų alėjos, Lieporių g., Serbentų g. ir kitų žaliųjų 

plotų ir sudeginti  AB „Šiaulių energija“. 

 Pradėti želdinių inventorizavimo ir naujų sodinimo vietų parinkimo projekto šalia Gytarių 

parko, tarp Gytarių gatvės ir Gytarių g. 30 paruošiamieji darbai. Specialia technika buvo pašalinta 

nepageidaujama augmenija.  

 2019 m. buvo tvarkomas Dainų parkas, specialia technika buvo frezuojama nepageidaujama 

augmenija.  
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 Įgyvendinant projektą „Želdinių inventorizavimo ir naujų sodinimo vietų parinkimo tarp 

Žemaitės g.–Aušros al.–J. Basanavičiaus g.“, pagal parengtus projekto įgyvendinimo sprendinius 

buvo suformuotas daugiamečių augalų gėlynas, pasodintos pušys. 

 Aplinkos kokybės monitoringo vykdymas. Šiaulių miesto aplinkos kokybės stebėseną 

(išskyrus požeminio vandens ir dirvožemio) vykdo Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, 

Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija. Mieste vykdomo municipalinio aplinkos 

monitoringo tikslas - informacijos apie miesto gyvenamosios aplinkos kokybę gavimas, 

analizavimas, kaupimas ir saugojimas.  

 Vykdant aplinkos tyrimų programą Šiaulių mieste, 2019 m. buvo atlikti paviršinio vandens 

telkinių cheminio užterštumo tyrimai, aplinkos oro kokybės tyrimai ir būklės vertinimas, triukšmo 

tyrimai gyvenamųjų namų aplinkoje.  

 Požeminio vandens ir dirvožemio kokybės stebėsenos paslauga buvo perkama ir ją atliko 

UAB „Geomina“. Stebėtas požeminio vandens lygis, fizikiniai ir cheminiai rodikliai, atlikti tyrimai, 

parengta lyginamoji analizė, pateiktos išvados ir parengta ataskaita. 

 Su išsamiomis stebėsenos ataskaitomis galima susipažinti www.siauliai.lt/Aplinkos 

apsauga/Informacija apie aplinką/, www.matl.lt.  

 2019 m. kaip ir 2018 m. oro užterštumo normos kietosiomis dalelėmis Šiaulių mieste nebuvo 

viršytos. Dienų skaičius, kai buvo viršytos paros KD10 ribinės vertės Šiauliuose (leistina – ne daugiau 

kaip 35 dienos per metus) 2019 m. siekė 14 dienų (2018 m. – 29, 2017 m. – 3). 

 Griovių tvarkymas 2019 m. : 

 1. Atlikti Šakių g. nuo 9 iki 19 namo Nr. esančio griovio valymo darbai: mechanizuotai 

išvalytas griovys, iš griovio šlaitų pašalintos krūmų atžalos, nupjauta žolė, pašalintos ir išvežtos 

griovyje buvusios stambių gabaritų atliekos, sutvarkyta aplinka. Žemės paviršius atliktų darbų 

teritorijoje išlygintas pagal paviršinio vandens surinkimui tinkamus aukščius (altitudes).  

 2. Ties Gubernijos sodų 9-ąja g. 19 atlikti griovio dugno, šlaitų sustiprinimo, atstatymo ir 

suformavimo darbai.  

 3. Atlikti griovio, esančio Lazdynų g. nuo Sodo g. iki Šaltalankių g., gilinimo ir valymo 

darbai: griovys pagilintas ir išvalytas, pašalinti griovio  šlaituose išaugę savaiminiai krūmai ir 

medžiai, sutvarkyta aplinka, žemės paviršius išlygintas pagal paviršinio vandens surinkimui tinkamus 

aukščius (altitudes). 

 4. Paviršinio vandens surinkimo griovio O. Truchano gatvėje sukanalizavimo darbai. 

 Nevyriausybinių organizacijų aplinkosaugos projektų rėmimas. 2019 m. buvo sulaukta 

6 projektų paraiškų. Komisijos sprendimu dalinis rėmimas buvo skirtas 4 projektams.  

 
 46 lentelė. 2017-2019 m. NVO aplinkosauginių projektų rėmimas 

 

Pavadinimas 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Gauta projektų 21 10 6 

Remta projektų 20 4 4 

Projektams remti skirta lėšų, tūkst. Eur 7,71 6,00 13,70 

  

Įgyvendinant aplinkosauginio švietimo projektus, Šiaulių universiteto Botanikos sode buvo 

įrengta lauko klasė „Žolininko namelis“, organizuotos nemokamos ekskursijos. Zoknių mikrorajone 

atnaujintos viešosios erdvės: įrengti gėlynai, sutvarkytas takas, viešose vietose organizuota akcija 

apie šiukšlinimą, vykdytos švarinimosi akcijos. Organizuotos aplinkosauginių filmų peržiūros, 

aplinkosauginių kino filmų kūrimo konkursas. Įgyvendinti edukaciniai užsiėmimai, žygiai, 

orientacinės varžybos pėsčiomis po Šiaulių miestą. 

 Komunalinių atliekų tvarkymas. 

 
47 lentelė. 2017-2019 m. komunalinių atliekų surinkimo duomenys 

http://www.siauliai.lt/Aplinkos%20apsauga/Informacija%20apie%20aplinką/
http://www.siauliai.lt/Aplinkos%20apsauga/Informacija%20apie%20aplinką/
http://www.matl.lt/
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Metai 
Mato 

vnt. 

Pakuočių 

atliekos ir 

kitos 

antrinės 

žaliavos 

(2*) 

 

 

 

Iš viso 

(vežėjų) 

Gyventojų 

pristatyta į 

didelių 

gabaritų 

atliekų 

surinkimo 

aikšteles 

Iš viso 

komunalinių 

atliekų 

2019 

(1*) 
t 4 202,3 3 4208,9 4 665,6 38 874,5 

2018 t 3 931,1 3 4515,7 2 788,7 37 304,4 

2017 t 3 920,8 3 6229,8 1 907,0 38 136,8 

 1* neįvertintas papildančiose atliekų surinkimo sistemose surinktos atliekos. 

 2* kiekis su užstato sistemoje surinktomis pakuotėmis. 2019 m. užstato sistemoje surinkta 963,276 t, t. y., 

 22,92 proc. visų pakuočių atliekų. 

 

 Mišrių komunalinių atliekų kiekis, kuris patenka į Šiaulių regiono nepavojingų atliekų 

sąvartyną, kiekvienais metais vis mažėja. 2019 m. (27 560,82 t) mišrių komunalinių atliekų kiekis, 

lyginant su 2018 m. (27 850,80 t) sumažėjo 1 proc. 

  Atskirai surenkamų ir sutvarkomų biologiškai skaidžių atliekų kiekis 2019 m. (6 037,80 t), 

lyginant su 2018 m. (6 271,37 t) sumažėjo 3,72 proc. 

  Didelių gabaritų, padangų, elektros ir elektroninės įrangos ir tekstilės atliekų kiekis 2019 m. 

(610,28), lyginant su 2018 m. (393,52 t) padidėjo 55,08 proc. Tai įtakojo, nes nuo 2019 m. birželio 

mėn. iš 13 vnt. tekstilės atliekų konteinerių, kurie yra pastatyti prie kolektyvių (bendro naudojimo) 

komunalinių atliekų konteinerių, pradėtos rinkti tekstilės atliekos. Per 2019 m. surinkta 31,23 t 

tekstilės atliekų.  

  Gerėja gyventojų sąmoningumas, t. y., gyventojai dažniau naudojasi didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikštelėmis, esančiomis Pailių g. 19, J. Basanavičiaus g. 168B, Šiauliuose ir Bertužių k., 

Šiaulių g. 24, Šiaulių rajone. Per 2019 m. sutvarkytas atliekų kiekis iš Šiaulių miesto didelių gabaritų 

atliekų surinkimo aikštelių – 4 665,59 t. Lyginant su 2018 m. (2 788,72 t), sutvarkytas atliekų kiekis 

iš Šiaulių miesto didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių padidėjo 40,23 proc. 

 Pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų tvarkymas. 2019 m. Šiaulių miesto savivaldybės 

teritorijoje atliekų vežėjų ir VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ surinktas pakuočių atliekų ir kitų 

antrinių žaliavų kiekis – 4 202,32 t, iš jų užstato sistemoje surinkta 963,276 t (22,92 proc.) pakuočių 

atliekų. 2019 m. pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų surinkimas, lyginant su 2018 m. (3 931,10 

t) padidėjo 6,9 proc.. Tam įtakos turi gerėjantys gyventojų rūšiavimo įgūdžiai ir užstato sistemos 

plėtojimas.  

 
 48  lentelė. 2017-2019 m. surinkto pakuočių ir kitų antrinių žaliavų kiekio palyginimas t 

 

Pavadinimas 2017 m. 2018 m. 2019 m. 
Palyginimas 

t % 

Pakuočių atliekų ir kitų antrinių 

žaliavų kiekis 
3 920,8 3 931,1 4 202,32 271,2 6,9 

iš jų užstato sistemoje 829,06 881,05 963,276 82,3 9,3 

 

 Įgyvendinant projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra 

Šiaulių regione“, Šiaulių mieste 2019 m. įleista 23 vnt. pusiau požeminių konteinerių aikštelių.  

 Asbesto turinčių gaminių atliekų tvarkymas. Šiaulių miesto savivaldybės administracija 

su UAB „Ecoservice projektai“ pasirašė sutartį dėl nemokamo asbesto turinčių gaminių atliekų 
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surinkimo apvažiavimo būdu, transportavimo ir saugaus pašalinimo Šiaulių regiono nepavojingų 

atliekų sąvartyne iš Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esamų visuomeninės paskirties ir 

individualių gyventojų pastatų. 2019 m. iš visuomeninės paskirties ir individualių gyventojų pastatų 

surinkta ir saugiai pašalinta 176,32 t asbesto turinčių gaminių atliekų (2018 m. surinkta 124,80 t 

asbesto turinčių gaminių atliekų).  

 Gatvių tvarkymas. 2019 m. užklotas naujas asfalto sluoksnis įrengiant Lyros – Gardino 

žiedą,  taip pat Tilžės, J. Basanavičiaus, Lyros, Dainų,  Aido, Stumbro ir Nuklono gatvėse, atlikta 

darbų už 3 857,22 tūkst. Eur. Suremontuota 1,827 km. šaligatvių, atlikta darbų už 524,5 tūkst. Eur., 

49 vietose atlikti šaligatvių bortų nužeminimo darbai, darbų vertė – 28,7 tūkst. Eur. 2019 m. 

išasfaltuota 5,637 km. žvyruotų gatvių, parengtas Rėkyvos g. atkarpos (0,398 km.) asfaltavimo 

projektas. Atlikta darbų už 1 500,00 tūkst. Eur. 

 Kiekvienais metais yra įrengiamos, rekonstruojamos, remontuojamos miesto gatvės, 

vykdomas asfalto dangos remontas, užtaisomos duobės, kapitalinis remontas, atliekamas žvyruotų 

gatvių greideriavimas, žvyruotų gatvių duobių užtaisymas naujomis medžiagomis, vykdomi gatvių 

asfalto dangų ženklinimo darbai, remontuojami šaligatviai, gatvėse paaukštinami šulinių liukai, 

pakeičiami liukai naujais, keičiami gatvės bei šaligatvių bortai, remontuojami atitvarai, šaligatviai, 

vykdomi viadukų bei tiltų priežiūros darbai, saugaus eismo priemonėms įgyvendinti (kelio ženklų, 

atitvarų, greičio mažinimo kalnelių įrengimas). 

 Duobės (išdaužos) taisytos miesto gatvėse su asfalto danga: prioritetas - gatvės, kuriose 

vyksta viešojo transporto eismas. Per 2019 m. avarinių duobių, sankryžų tvarkymui panaudota 355,0 

tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų. 

 Daugiabučių kiemų dangos remontas. 2019 m. daugiabučių kiemų dangos remontui buvo 

skirta 364,0 tūkst. Eur, 149 vnt. kiemuose suremontuotas 13 602,54 m2 plotas. 

 Miesto apšvietimas. Šiaulių miesto gatvių apšvietimas finansuojamas savivaldybės 

biudžeto lėšomis, apšvietimo paslaugas teikia savivaldybei priklausanti UAB ,,Šiaulių gatvių 

apšvietimas”. 2019 m. rekonstruotas gatvių apšvietimas:    

 1. Tilžės g. apšvietimo kap. remontas (nuo Aukštabalio/Jablonskio g. iki Gegužių g.) – 5,2 

km linijų rekonstruota iš esmės, paklojant vamzdžius, pakeičiant kabelius, atramas ir šviestuvus; 112 

atramų. 

 2. Bačiūnų g. II – III etapai: 3,3 km linijų rekonstruota iš esmės, paklojant vamzdžius, 

pakeičiant kabelius, atramas ir šviestuvus; 72 atramos, rekonstrukcija pradėta 2019 m., bus tęsiama 

2020 m. 

 3. Donelaičio g.: 1 km linijų rekonstruota iš esmės, projektuojant, paklojant vamzdžius, 

pakeičiant kabelius, atramas ir šviestuvus; 22 atramos; 

 4. apšviesta stovėjimo aikštelė Gegužių g. gale (Pailių g.); 

 5. įrengtas apšvietimas prie Bačiūnų g. vandens kolonėlės; 

 6. pakeista natrio šviestuvų į LED anksčiau rekonstruotose apšvietimo tinklo dalyse 

(Žemaitės g.) - 47;  

              7. pakeista oro linijų į oro kabelines linijas (AMKA)-410 m; 

              8. modernizuotos 7 valdymo spintos; 

 9. įrengtas Eismo ir apšvietimo stebėsenos ir valdymo centras.  

 Eismo saugumas.  2019 m.  renovuoti šviesoforai Draugystės  - Vytauto g., ir Baltų  –  

Statybininkų g. sankryžose,  įrengtas kryptinis apšvietimas 20-je pėsčiųjų perėjų. Taip pat 5 vietose 

įrengti greičio mažinimo kalneliai – plato per pėsčiųjų perėjas bei 11-oje pėsčiųjų perėjų įrengtos 

Saugumo salelės. 

 Miesto keleivinis transportas.  2019 m. organizuoti 4 Miesto keleivinio kelių transporto 

komisijos posėdžiai, kuriuose paruošti ir išnagrinėti 8 prašymai ir pasiūlymai aktualiais keleivių 

vežimo klausimais, 4 kartus suderinti ir patvirtinti UAB ,,Busturas“ miesto autobusų eismo 

tvarkaraščiai. Patikrintos 105 keleivinės transporto priemonės (2018 m.  – 50 vnt.) dėl atitikimo 

keliamiems reikalavimams (autobusai, lengvieji automobiliai taksi), paruošta ir išduota 31 licencijos 

kopija vežti keleivius autobusais, 74 leidimai vežti keleivius lengvaisiais automobiliai taksi, 44 
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leidimai vežti keleivius už atlygį  lengvaisiais automobiliais,  surinkta 5,119 tūkst. Eur valstybės 

rinkliavos (2018 m.- 2,378 tūkst. Eur, 2017 m. – 3,70 tūkst. eur). 

 Automobilių stovėjimas. Šiaulių mieste yra nustatyta mokama automobilių stovėjimo zona 

miesto prieigose. Iš viso nustatytoje mokamoje automobilių statymo zonoje yra pastatyti 27 

mokėjimo už automobilių stovėjimą automatai. 2019 m. surinkta 294,9  tūkst. Eur rinliavos; 2018 m. 

surinkta 272,2 tūkst. Eur rinkliava (2017 m.- 277,0 tūkst. Eur).         

 Aplinkos tvarkymas – gatvių, žaliųjų plotų priežiūra. Miesto aplinkos priežiūros išlaidos 

–išlaidos gatvių, šaligatvių, takų, laiptų, viadukų, automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų salelių ir 

perėjų, miesto aikščių priežiūrai, tokios kaip šlavimai, barstymai, laistymas, sniego valymas, atskirų 

šiukšlių rinkimas nuo prižiūrimų bendro naudojimo teritorijų; sanitarinio miesto valymo; žaliųjų 

plotų prie gatvių, skveruose, prie kapinių  šienavimo, žolės, lapų grėbimo, surinkimo, išvežimo. Iš 

viso miesto aplinkos priežiūros išlaidos 2017 m. sudarė 2 000,0 tūkst. Eur, 2018 m. – 2 290,0 tūkst. 

Eur; 2019 m. – 1 839,2 tūks. Eur (dėl palankių oro sąlygų, kai nebuvo šalčio ir sniego – gatvių ir 

šaligatvių priežiūros bei valymo išlaidos buvo ženkliai mažesnės). 

 
 49 lentelė. 2018-2019 m. atliktų tvarkymo darbų kiekis 

 
Šiaulių miesto gatvių, šaligatvių priežiūros darbai 2018 m. 2019 m.  

Prižiūrima gatvių , kv. m 1 353 359 1 396283 

Nuvalyta gatvių, kv. m. 28 442 137 24 986 897 

Prižiūrima šaligatvių , kv. m 587 443 852 429 

Nuvalyta šaligatvių, kv. m. 52 794 499 40 143 860 

Prižiūrima šienaujamų teritorijų, kv. m. 1 928 827 1 939 927 

Nušienauta, kv. m. 6 394 691 9 561 329 

Išvežta žolės, t 1 155,86 2 045,84 

  

Medžių kirtimas, genėjimas, gėlynų priežiūra. Mieste prižiūrimas gėlynų plotas 3 300 m², 

iš jų 1 271 m² daugiametės gėlės, 2 029 m² vienmetės gėlės, per 2019 m. įrengtas 240 m² naujas 

gėlynas J. Basanavičiaus g.-Aušros al.-Žemaitės g. skvere. Miestas buvo puoštas su 17 gėlių 

piramidžių. 

 
 50 lentelė. 2017-2019 m. atliktų tvarkymo darbų kiekis 

 

Pavadinimas 2017 m. 2018m. 2019 m. 

Medžių nukirsta, vnt 451 440 628 

Medžių nugenėta, vnt 2 565 3 168 2 074 

Krūmų nukirsta ar atjauninta, kv. m  762 1 778 2 534 

Gyvatvorių nukarpyta, kv. m 20 300 21 111 19 000 

Gėlių pasodinta, vnt 37 124 54 861 56 000 

 

 Kapinių priežiūra. Prižiūrimos 15-ka miesto kapinių bei Sukilėlių kalnelis (sukilėlių 

žudynių vieta ir kapai), žudynių vieta ir kapai Pročiūnų g., P.M. Karpio mauzoliejus. Į Ežero g. 

(senosios miesto k.) kapines ir Laisvamanių kapines vežamas vanduo, K. Donelaičio g. ir Ginkūnų 

civilinėse kapinėse vanduo tiekiamas iš miesto vandens tinklų.  

 Iš viso kapinių priežiūros paslaugoms išleista  2019 m. – 181,2 tūkst. Eur, 2018 m. – 228,8 

tūkst. Eur, 2017 m. - 197,9 tūkst. Eur. 

 

 51 lentelė. 2017–2019 m. atlikti miesto kapinių priežiūros darbai  

 
Šiaulių miesto kapinių priežiūros darbai  2017 m. 2018 m. 2019 m.  

Kapinių atliekų surinkta, išvežta, t 2 386 2 295 1 972 

Vandens sunaudota kapinėse, kub. m 4 343 5 460 4 592 
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Vandens nuvežta į kapines , kub. m 45 168 157 

Medžių nukirsta, nugenėta kapinėse, vnt 655 521 419 

 

 2019 m. buvo tvarkoma kapinių infrastruktūra. Suremontuota dalis Ginkūnų civilinių 

kapinių kelių paklojant asfaltą, ilgis apie 1500 m, darbų vertė – 82,7 tūkst. Eur. Suremontuotas 

pėsčiųjų takas Ginkūnų civilinėse kapinėse susidėvėjusias šaligatvio plyteles pakeičiant naujomis, 

darbų vertė – 18,8 tūkst. Eur. Sutvarkyta 40 vnt. valstybės lėšomis palaidotų asmenų kapaviečių 

Ginkūnų civilinėse kapinėse, pastatant paminklus, darbų vertė – 6,84 tūkst. Eur. 

 Leidimų išdavimas. 2019 m. buvo išduota leidimų žemės kasinėjimo darbams Šiaulių 

mieste – 521 vnt.; 2018 m. - 505 vnt., 2017 m. -  467 vnt. Vykdoma atstatomų dangų po žemės kasimo 

darbų kontrolė - patikrinamas žemės kasimo darbų vykdymas pagal išduotus leidimus bei surašomi 

žemės kasimo darbų patikrinimo aktai. Surašomi žemės darbų vykdymo aktai pagal avarinius atvejus, 

gyventojų ar įmonių skundus. Taip pat 2019 m. buvo išduota 184 leidimai (2018 m. – 184) 

negabaritiniams ir sunkiasvoriams kroviniams, derintos žemės sklypų topografinės nuotraukos, 

kuriose yra melioracijos hidrotechnikos įrenginiai.  

 

INFRASTRUTŪROS PROJEKTAI 

  

 Prisikėlimo aikštės rekonstrukcijos tikslas - pagrindinės miesto centro erdvės urbanistinės 

struktūros architektūrinis išbaigtumas, reabilituojant miesto istorinę raidą. 

 Atlikti darbai: rekonstruota (atnaujinta aikštės danga) Prisikėlimo aikštė ir jos prieigos 

(Varpo g. (nuo Prisikėlimo aikštės iki Vilniaus g.), Aušros al. (nuo Varpo g. iki Vasario 16-osios g.), 

Vasario 16-osios g. (nuo Trakų g. iki Aušros al.) gatvės, pėsčiųjų takai, katedros prieigų teritorija ir 

šalia katedros esančios automobilių stovėjimo aikštelės rekonstrukcija, skveras priešais Šiaulių 

valstybinę kolegiją, skveras prieš Šiaulių miesto savivaldybę, jame įrengiama vaikų žaidimo aikštelė, 

pastatytas ekrano statinys (dar bus įrengiamas liftas, įrengti mažosios architektūros objektai, susodinti 

želdinai, pabaigti apšvietimo ir vaizdo stebėjimo kamerų darbai, sumontuota fontano įranga, pastatyti 

tualetai). Darbų pabaiga planuojama 2020 m. balandžio mėnesį.  

 Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro rekonstrukcijos tikslas - Vilniaus gatvės pėsčiųjų 

bulvaro (Vilniaus g. (nuo Tilžės g. iki Draugystės pr.), Vasario 16-osios g. (nuo Trakų g. iki Vytauto 

g.) atnaujinimas ir joje esančio amfiteatro rekonstrukcija (sėdimų vietų amfiteatre įrengimas, 

apšvietimo infrastruktūros plėtra, želdynų sutvarkymas, mažosios architektūros elementų įrengimas), 

antžeminės automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas, universalių lauko žaidimų įvairaus amžiaus 

vaikams aikštelių įrengimas, fontanų atnaujinimas).   

 2019 m. iškirstos 161 vnt. bulvaro liepos, pradėtas senosios dangos (šešiakampių plytelių), 

apšvietimo stulpų demontavimas. Rekonstrukcija turėtų būti baigta 2022 m. vasarą.  

 Centrinio parko sutvarkymo projekto tikslas - Šiaulių miesto Centrinio parko ir 

Didždvario parko sutvarkymas bei gatvių (Kaštonų alėjos, S. Lukauskio g.), sukuriančių prieigas prie 

parkų, atnaujinimas, pritaikymas aktyviam šeimos laisvalaikiui, universalių lauko žaidimų įvairaus 

amžiaus vaikams aikštelių įrengimas, pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros, apšvietimo 

atnaujinimas ir plėtra, sporto aikštelių, lauko treniruoklių įrengimas, želdynų ir kraštovaizdžio 

sutvarkymas, mažosios architektūros elementų įrengimas, teritorijos pritaikymas neįgaliesiems, 

esamos automobilių statymo infrastruktūros modernizavimas ir plėtra, saugaus eismo priemonių 

diegimas.  

 2019 m. Centriniame parke pradėti kirsti medžiai, pašalinti želdynai, sutvarkyta dalis takų. 

Darbus planuojama baigti 2021 m. kovą.  

 Kaštonų alėjos atnaujinimo sutartis pasirašyta 2019 m., darbai pradėti nebuvo. Remontas 

turi būti atliktas iki 2020 m. rugsėjo.  

 Aušros alėjos rekonstrukcijos tikslas - viešųjų erdvių prie Šiaulių kamerinės salės 

Polifonija, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos, Šiaulių kultūros centro, 

Centrinio ir Didždvario parkų ir kt. ir jas jungiančios Aušros alėjos (nuo Žemaitės g. iki Varpo g.) 
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atnaujinimas, pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, esamų automobilių 

stovėjimo aikštelių rekonstrukcija ir plėtra, skverų sutvarkymas, žaliosios infrastruktūros plėtra, 

apšvietimo infrastruktūros plėtra, viešojo transporto sistemos prieinamumo tobulinimas (įvažų 

rekonstrukcija ir plėtra, sustojimo stotelių plėtra pagal parengtus projektavimo dokumentus), saugaus 

eismo priemonių diegimas, mažosios architektūros elementų įrengimas). 

 2019 m. parengtas Aušros alėjos atnaujinimo darbo projektas, pradėti parengiamieji darbai. 

Rekonstrukcija turi būti atlikta iki 2020 m. pabaigos. 

 Viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimo teritorijoje, besiribojančioje su 

Draugystės prospektu projekto tikslas - Draugystės prospekto kvartalų želdynų ir kraštovaizdžio 

sutvarkymas, Rūdės g. ir Kražių g. atnaujinimas, gyvenamųjų daugiabučių namų teritorijos 

tvarkymas, apšvietimo infrastruktūros plėtra, esamų automobilių stovėjimo aikštelių rekonstrukcija 

ir naujų įrengimas, universalių lauko žaidimų įvairaus amžiaus vaikams aikštelių įrengimas, 

teritorijos pritaikymas neįgaliesiems ir bendruomenės poreikiams, viešųjų erdvių prie Draugystės pr. 

esančių daugiabučių gyvenamųjų namų ir jas jungiančio Draugystės pr. rekonstrukcija, įrengiant 

„nuraminto“ eismo gatvę, diegiant saugaus eismo priemones, viešųjų erdvių prie Šiaulių „Juventos“ 

progimnazijos, skvero prie studentų svetainės ir jas jungiančios P. Višinskio g. (nuo Vytauto g. iki 

Stoties g.) rekonstrukcija, įrengiant automobilių stovėjimo vietas, užtikrinant saugų eismą prie Šiaulių 

„Juventos“ progimnazijos, apšvietimo infrastruktūros plėtra, viešojo transporto sistemos 

prieinamumo tobulinimas (įvažų rekonstrukcija ir plėtra, sustojimo stotelių plėtra pagal parengtus 

projektavimo dokumentus), žaliosios infrastruktūros plėtra, mažosios architektūros elementų 

įrengimas). 

 2019 m. gegužės 13 d. buvo pasirašyta darbų rangos sutartis.  

 Tilžės g. dviračių tako rekonstrukcijos tikslas - pagerinti pėsčiųjų ir dviratininkų 

susisiekimo sąlygas, siekiant padidinti gyventojų mobilumą ir prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo. 

Šiaulių mieste yra nepakankamas dviračių takų tinklo rišlumas (pietinėje miesto dalyje driekiasi 

puikūs dviračių takai, kurie veda net iki aplinkinių miestelių, tačiau centrinėje miesto teritorijoje 

vyrauja padrikos takų dalys, yra vos pora sutvarkytų dviračių takų) ir nepatogios bei nesaugios 

dviračių parkavimo vietos. Šiaulių miesto savivaldybės administracija, spręsdama miesto problemas 

ir, atsižvelgdama į tai, kad miesto Tilžės g. dviračių takas link Kryžių kalno yra populiariausias ir 

labiausiai naudojamas, įgyvendinamu projektu planuoja rekonstruoti Tilžės g. pėsčiųjų - dviračių tako 

atkarpą nuo Prisikėlimo aikštės iki Vaidoto g.  Planuojama rekonstruoti 1,68 km. dviračių ir pėsčiųjų 

takų. Darbų pabaiga 2020 m. 

 Pakruojo gatvės rekonstrukcijos projekto tikslas - plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės 

keliais Šiaulių mieste, pagerinant Pakruojo gatvės techninius parametrus –asfaltuojant gatvę.  

Įgyvendinant projektą planuojama sutrumpinti keleivių kelionės laiką, užtikrinti eismo saugą, 

transporto saugumą, sumažinti avaringumą ir taršą.  

 Per 2019 m. yra įrengti gatvės pagrindai, inžineriniai tinklai, apšvietimo tinklai (neįskaitant 

apšvietimo atramų), įrengta dalis gatvės asfalto dangos (apie 95 proc.), dalis įvažų į sklypus (apie 50 

proc.), dalis dviračių takų pagrindų (apie 70 proc.). Pakruojo gatvėje vykstantys darbai turėtų būti 

baigti 2020 m. balandį.  

 Bačiūnų g. rekonstrukcijos tikslas - rekonstruoti Bačiūnų g. nuo Pramonės g. iki miesto 

ribos (apie 7 km), įrengiant naują dangą, apšvietimą, įvažas maršrutiniams autobusams, stogines 

keleiviams, rekonstruoti lygiagrečiai einantį pėsčiųjų dviračių taką.   

 2019 m. užklotas asfaltas 1,365 km ir atnaujinta 0,873 dviračių - pėsčiųjų tako. Užtruko 

gatvės rekonstrukcijos rangos darbai dėl projekte ne tame gylyje numatytų dujotiekio tinklų. 

 Eismo saugumo priemonių diegimo Šiaulių mieste tikslas - plėtoti susisiekimą vietinės 

reikšmės keliais Šiaulių mieste, didinant eismo saugumą didžiausią poreikį saugaus eismo 

priemonėms turinčiose miesto vietose. Projekto veiklos apima 7 eismo saugumą didinančių 

priemonių, iš jų 3 „juodųjų dėmių“ vietose ir 4 - prie švietimo įstaigų (lopšelių-darželių, progimnazijų 

ir gimnazijų), diegimą. 

http://www.siauliai.lt/get_file.php?file=eXRhWW1zbVNaOXRsMFdLYXk1Rmx6MmVSWktCb1paclRaSktYbVdQTXhaMll5R2FrbEdDYjNaVExaSnFXbkdYTG10VmhZcG1jYmM5bW41aVlhSlRGWjVpVFpXYVRZbTJVWWM5aW9jaVhaNkZzcDVlY1pxbHIwMkNpbFpKbzFwS1NsTmhubU1hbWFkTmh4cGVRbTVSbXoybkdhSnhtcEduSFk2RmlsbVRNeHFDV3dtWlJ4cUdaMkdqT2FaYktuV1RWYTlDVW1HYXBhNVNXbldtalpNcVNiSm1lWmclM0QlM0Q=
http://www.siauliai.lt/get_file.php?file=eXRhWW1zbVNaOXRsMFdLYXk1Rmx6MmVSWktCb1paclRaSktYbVdQTXhaMll5R2FrbEdDYjNaVExaSnFXbkdYTG10VmhZcG1jYmM5bW41aVlhSlRGWjVpVFpXYVRZbTJVWWM5aW9jaVhaNkZzcDVlY1pxbHIwMkNpbFpKbzFwS1NsTmhubU1hbWFkTmh4cGVRbTVSbXoybkdhSnhtcEduSFk2RmlsbVRNeHFDV3dtWlJ4cUdaMkdqT2FaYktuV1RWYTlDVW1HYXBhNVNXbldtalpNcVNiSm1lWmclM0QlM0Q=
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 Įgyvendinant projektą bus rekonstruojama Gegužių – Tilžės g. sankryža, Tilžės – 

Statybininkų – Gardino g. sankryža, Vytauto – Žemaitės g. sankryža, S. Dariaus ir S. Girėno g. 

sankryža (ties Gegužių progimnazija, S. Dariaus ir S. Girėno g. 22), rekonstruojama Dvaro gatvė (ties 

Kudirkos progimnazija Dvaro g. 129), Vilniaus gatvė (ties Vilniaus g. 40) bei Statybininkų gatvė (ties 

lopšeliu-darželiu „Pasaka“, Statybininkų g. 7). Bus atliekami inžinerinių statinių techninių savybių 

gerinimo darbai: tvarkomos gatvės, sankryžos, šviesoforai, įrengiamas perėjų kryptinis apšvietimas, 

kalneliai, apsauginės tvorelės, atliekami elektros tinklų apsaugojimo darbai. 

 2019 m. jau įgyvendintos 2 iš 7 planuojamų priemonių, iš jų: S. Dariaus ir S. Girėno g. 

sankryža (ties Gegužių progimnazija, S. Dariaus ir S. Girėno g. 22) ir Dvaro gatvė (ties Kudirkos 

progimnazija Dvaro g. 129). 

 Talkšos ežero pakrantės plėtra. Talkšos ežero pakrantės sutvarkymas ir patrauklumo 

didinimas vystomas nuo 2005 m., pirmo etapo metu buvo išvalyta ežero pietinė pakrantė, atkuriant 

kraštovaizdžio elementus, 2006 m. buvo vykdyti antro etapo darbai  - giluminiai ežero dumblo 

valymo darbai. 2008 m. atlikta galimybių studija. 2011 m. buvo vykdomas projektas „Šiaulių miesto 

Talkšos ežero šiaurinės dalies valymas ir prieigų sutvarkymas”, 2012 m. įrengtas akmenų labirintas 

prie ,,Lapės“. 2018 m. pasirašyta projekto ,,Talkšos ežero pakrantės plėtra“ finansavimo sutartis. 

 Siekiant padidinti Talkšos ežero pakrantės teritorijos patrauklumą Šiaulių miesto 

gyventojams bei sustiprinti šį laisvalaikio ir poilsio traukos centrą, planuojama įrengti naujus 

pėsčiųjų-dviračių takus bei modernizuoti kai kuriuos esamus takus, įrengti naują apšvietimo sistemą, 

mažosios architektūros elementus: suoliukus, šiukšlių dėžes, dviračių stovus, šunų ekskrementų 

šiukšliadėžes. Taip pat planuojama įrengti žaidimų aikštelę įvairaus amžiaus grupių vaikams, šunų 

dresavimo aikštelę, terasas saulės vonioms, lauko muzikos instrumentų rinkinį, stacionarius žiūronus 

gamtos stebėjimui, stalo teniso stalus, lauko treniruoklius, persirengimo kabinas. Pagrindinėse 

traukos zonose bus įrengtos verslo infrastruktūros zonos: trinkelių danga, prekybos paviljonai, 

inžinerinių tinklų įvadai. Naujose traukos zonose planuojama sutvarkyti želdynus, pašalinti dalį 

menkaverčių krūmų, pasodinti naujų medžių, kitų augalų, suformuoti vientisą sistemą, įrengi naujas 

parkavimo vietas bei modernizuoti lietaus nuotekų sistemą. 

 2019 m. buvo atliekami elektros iškėlimo darbai Meškerių ir Žuvininkų gatvėse, darbai buvo 

atliekami kartu su rekonstravimo darbais. Taip pat 2019 m. buvo tvarkomos Žuvininkų ir Meškerių 

gatvės. 

 Daušiškių kapinių įrengimo tikslas – užtikrinti, kad Šiaulių miestas turėtų naujas kapines, 

nes pagrindinės miesto kapinės - Ginkūnų jau baigiamos užlaidoti, o K. Donelaičio kapinės – yra 

riboto naudojimo. Planuojama 40 ha dydžio kapinių teritorija. Daušiškių kapinių įrengimas prasidėjo 

dar 2009 m. 2010 m. parengtas kapinių detalusis planas, Šiaulių miesto savivaldybė  išpirko 58 

hektarus žemės. 2012 m. buvo atliekama esamos būklės analizė, 2013 m. Daušiškių kapinių detalusis 

planas patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybėje, 2014 m. patvirtinta projektavimo užduotis, kurioje I 

etapu suplanuota nutiesti privažiavimo kelią, II etape atlikti nusausinimo sistemos (drenažo) įrengimą 

ir projektuoti kapines 5 ha plote, III etape – projektuoti kapines 4 ha plote, 2016 m. gautas statybą 

leidžiantis dokumentas, atlikta projekto ekspertizė; 2017 m. įgyvendintas techninio projekto I etapas: 

įrengta A-18 aplinkelio nuovaža į 4 kat. viešąjį kelią, atlikti kelio statybos darbai. 2018 m. liepos 18 

d. pasirašyta rangos sutartis dėl kapinių II etapo statybos darbų. 2018  m. atlikta: parengtas II etapo 

darbo projektas; pakloti vandentiekio tinklai; buitinių nuotekų tinklai; paviršinių nuotekų tinklai; 

kapinių nusausinimas; drenažo rinktuvo rekonstrukcija, elektros tinklai. 2019 m. buvo tęsiami II-o 

etapo rangos darbai: paviršinių nuotekų tinklų, vandentiekio, buitinių nuotekų, apšvietimo, tinklų 

įrengimas, kapinių nusausinimas, vidaus kelių, viešųjų san. mazgų  įrengimas ir drenažo rinktuvų 

rekonstravimas.                
 

 Šiaulių  pramoninio parko (ŠPP) ir Šiaulių laisvosios ekonominės zonos (Šiaulių LEZ) 

infrastruktūros vystyma 2019 m. buvo išvalytas 1 sklypas adresu P. Motiekaičio g. 8. 2019 m. 

vasario 15 d. pasirašyta sutartis dėl Parašiutų gatvės statybos, Aviacijos g. ir kelio Šiaulių rajone 

rekonstrukcijos.  
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TERITORIJŲ PLANAVIMAS IR ARCHITEKTŪRA 

 

 2019 m. Šiaulių miesto savivaldybės administracija, pagal visuomenės pasiūlymus, plečia 

viešųjų erdvių pertvarkymą kultūros bendruomenės idėjų įveiklinimui. Šiaulių miesto centro 

pagrindinę aikštę jau pamėgo miestiečiai ir miesto svečiai, todėl renginių metu gausu žmonių.   

 Nuosekli miesto tvarkytinų teritorijų paruošiamųjų darbų – požeminių bendramiestinių 

inžinerinių tinklų renovacija leido pasiruošti naujam viešųjų erdvių tvarkymo etapui. Sėkmingai 

suvaldyti rekonstruojamų centrinės miesto aikštės prieigų gatvių transporto eismo trikdžiai, leido 

išvengti perteklinės taršos.  

 Atsinaujinę želdiniai naujai papuošė naujai atsivėrusias erdvinius koridorius. 

 Kompleksinis teritorijų planavimas ir statybos leidimų išdavimas. Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijoje teritorijų planavimo procedūros, vykdomos elektroninėje aplinkoje, 

leido ženkliai sumažinti administracinę naštą bendruomenei. Šiaulių miesto bendrojo plano 

sprendinių aktualizavimas pagal šios dienos verslo ir pramonės sparčiai kintančius poreikius leido 

pritraukti naujų investicijų ne tik patrauklesnėje laisvojoje ekonominėje zonoje, bet ir jos prieigose. 

 Pietinėje miesto dalyje pradėti rengti didelės apimties teritorijų planavimo dokumentai 

padėsiantys išsaugoti ir apjungti į vientisą tinklą gyvenamųjų rajonų visuomenės poreikiams išlikusią 

takų sistemą, bei bendrųjų želdynų plotus. Šiaulių mieste žemėtvarkos projektų rengimo procedūros 

atliekamos nuotoliniu būdu - naudojant pažangias Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 

ŽPDRIS sistemas.  

 2019 m.  buvo tęsiamas aplinkkelio A9 jungties su LEZ plėtojamas ir Šiaulių rajono 

teritorijose.  

 Geoinformacinės sistemos ir geodezija. Viešosios geografinės informacijos prieigos 

suteikia naujas galimybes bendruomenei internetiniuose žemėlapiuose peržiūrėti aktualiausią 

informaciją apie investicinius projektus ar gatvėse vykdomus remonto, planuojamus rekonstravimo 

darbus. SEDR vektoriniai duomenų išrašai pilnai perkelti į elektroninę erdvę.  

 Statinių architektūros ir projektavimo sritis. Vykta į statybos užbaigimo procedūrų 47 

komisijas. 2019 m. valstybinė rinkliavos gauta  28,819  tūkst. Eur. 

  
 52 lentelė. 2017–2019 m. statinių architektūros ir projektavimo sąlygų išdavimo statistiniai duomenys  

 

Eil. 

Nr. 

 

Veikla 

 

 

2017 m. 

 

2018 m. 

 

2019 m. 

1. Statybą leidžiančių dokumentų sk. 406 379 354 

2. Laikinosios prekybos įrangos 

(kioskų ir paviljonų) projektų 

galiojimo pratęsimų sk. 

9 5 - 

3. Valstybės rinkliavos už statybą 

leidžiančio dokumento išdavimą 

(ūkst. Eur) 

24,41  27,94  28,82 

4. Organizuotų teritorijų planavimo 

komisijos  posėdžių sk. 

52 49 47 
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53 lentelė. 2017 – 2019 m. naujos statybos leidimų išdavimo pagal statinių skaičių ir paskirtį statistiniai 

duomenys vnt. 

 

Objektas 

 

2017 m. 2018m. 

 

2019 m. 

Gamybos ir pramonės 

 

5 5 5 

Gyvenamosios paskirties pastatai: 

1. vieno buto pastatai 

2. dviejų butų pastatai 

3. trijų ir daugiau butų – daugiabučiai 

4. įvairioms socialinėms grupėms 

 

78 

8 

2 

0 

 

92 

5 

0 

0 

 

100 

10 

1 

0 

Kultūros 0 0 0 

Mokslo 0 0 0 

Paslaugų 6 3 2 

Poilsio 0 0 0 

Prekybos 2 1 1 

Sporto 1 1 0 

Viešbučiai 0 0 0 

Gydymo 0 0 1 

Administracinė 1 0 0 

Sandėliavimo 4 7 7 

Garažų 2 2 2 

 

 Kultūros paveldo apsauga. 2019 m. sėkmingai užbaigti valstybės saugomo nacionalinio 

reikšmingumo lygmens medinio kultūros paveldo objekto – namo (unikalus kodas Kultūros vertybių 

registre – 2101, buvęs G. Bagdonavičiaus gyvenamasis namas, toliau – kultūros paveldo objektas) 

remonto ir restauravimo darbai, leido įveiklinti Kultūros paveldo objektą pagal pagrindinę funkciją. 

 Tęsiamas Šiaulių miesto kultūros paveldo objektų duomenų tikslinimas Kultūros vertybių 

registre bei jiems identifikuotos vertingosios savybės parengiant apskaitos dokumentaciją. 

 Europos paveldo dienų metu pristatytos ir atsinaujinančios erdvės. Atnaujinta archyvinė 

informacija ir kito pobūdžio Šiaulių miesto kultūros paveldo objektų medžiaga 

 Miesto įvaizdžio formavimas. Įgyvendinama Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos 

specialiojo plano programą įvykdytos 351 leidimų išdavimo procedūros, todėl gautos SB pajamos 

siekia 18,10 tūkst. Eur.  

 Įrengtas meninis akcentas LEZ teritorijoje įamžinant Pročiūnų žudynių vietą. 

 Universalaus dizaino elementai sukūrė saugesnę aplinką: 

 1. baigiamoje rekonstruoti Šiaulių m. centrinės dalies – Prisikėlimo aikštėje ir jos prieigose 

(Aušros tako, Vasario 16-osios , Tilžės, Varpo g. ir Aušros al. dalių); 

 2. atsinaujinusioje „Saulės laikrodžio“ aikštėje; 

 3. sparčiai besikeičiančiame Draugystės prospekte. 

 

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS 

 

 Nuo 2018 m. Teisės skyriaus viešųjų pirkimų poskyris (toliau – Poskyris) vykdo visus 

Savivaldybės administracijos pirkimus, kurių vertė viršija 10,00 tūkst. Eur (be PVM), o 

Administracijos padaliniai vykdo neskelbiamus pirkimus iki 10,00 tūkst. Eur (be PVM), pirkimus per 

Centrinę perkančiąją organizaciją ir atnaujinto varžymosi procedūras pagal Savivaldybės 

administracijos sudarytas preliminariąsias sutartis. 
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 2019 m. buvo vykdomi 162 pirkimai (įskaitant ir nutrauktus, pakartotinai vykdytus bei 

neįvykusius pirkimus), Iš 162 pirkimų atviro konkurso būdu vykdyti 32 pirkimai, neskelbiamų derybų 

būdu – 5, supaprastinto atviro konkurso būdu – 66, skelbiamos apklausos būdu - 59.  

 
 

54 lentelė. 2017–2019 m. poskyrio vykdytų pirkimų suvestinė (pagal pirkimų skaičių ir būdą)  

 

 

 

Metai 

 

Atviras 

konkur-

sas 

Neskel-

biamos 

derybos 

Pro-

jekto 

kon-

kur-

sas 

Supa-

pras-

tintas 

atviras 

konkur-

sas 

Supapras

-tintas 

projekto 

konkur-

sas 

Supapras

-tintos 

neskelbia

mos 

derybos) 

Skelbiama 

apklausa 

Iš viso: 

2017 5 1 1 45 1 2  55 

2018 16 1  53   29 99 

2019 32 3  63 3 5 59 165 

 

23 pav. 2017- 2019 m. vykdytų pirkimų ir gautų pretenzijų skaičiaus dinamika 

 

 
 

55 lentelė. 2017-2019 m gautų pretenzijų suvestinė vnt. 

 

Metai Gauta pretenzijų 

skaičius 

Nepagrįstų 

pretenzijų skaičius 

Tenkintų 

pretenzijų 

skaičius 

Iš dallies 

tenkintų 

pretenzijų 

skaičius 

Nenagrinėtų 

pretenzijų 

skaičius (kai 

pretenzijos gautos 

praleidus terminą) 

2017 19 12 5 0 2 

2018 18 13 1 1 3 

2019 16 12 1 3 0 

 

 Įsigijus viešųjų pirkimų planavimo ir atliktų pirkimų registravimo programą, nuo 2016 m. 

buvo pradėta skaitmenizuoti vykdomų viešųjų pirkimų procedūras. Patirtis parodė, kad programinė 

įranga, skirta viešųjų pirkimų planų rengimui, keitimui, atliktų pirkimų registravimui ir bendrai plano 

vykdymo priežiūrai taupo darbuotojų darbo laiką, kadangi sistema automatiškai atlieka daugybę 

funkcijų, kurios įprastai reikalauja ne tik didelių žmogiškųjų ir laiko resursų, tačiau ir itin nuoseklios 

tvarkos viešųjų pirkimų vykdyme. 
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 2019 m. nuspręsta pereiti prie pilnai skaitmenizuoto viešųjų pirkimų proceso organizavimo. 

Programa papildyta ir pirkimų vykdymo moduliu, todėl nuo šiol yra galimybė sekti vykdomų pirkimų 

statusus ( ar pirkimas inicijuotas, ar jis paskelbtas, ar vertinami pasiūlymai, ar jis yra baigtas). Viešųjų 

pirkimų modulis patobulintas specialiai pagal Savivaldybės Administracijos poreikius.  

 Skaitmenizuojant pirkimus, standartizuojami, „gryninami“ procesai, tai sukuria didesnį 

aiškumą pasirenkant tobulinimo priemones siekiant viešųjų pirkimų proceso efektyvumo, taupumo. 

Vadovai gali bet kada pasiekti pirkimų dokumentus, stebėti pavestų užduočių vykdymą, taip pat, 

atsižvelgiant į pokyčius, gali operatyviai priimti reikiamus sprendimus. Viešųjų pirkimų procedūrose 

užtikrinamas nuoseklumas, aiškumas ir skaidrumas. 

 Šiaulių miesto savivaldybės Administracijos pažanga diegiant išmaniuosius viešuosius 

pirkimus buvo įvertinta Skaitmenizuotų perkančiųjų organizacijų apdovanojimuose. Savivaldybės 

Administracija pripažinta labiausiai skaitmenizuota vietos savivaldos organizacija. 

 
    24 pav. 2017-2019 m. gautų pretenzijų ir pirkimų skaičiaus dinamika 

 

 
 

VIDAUS AUDITAS  

 

 2019 m. audituojamą aplinką sudarė 93 Savivaldybės tarybos įsteigtos biudžetinės įstaigos 

ir 11 Šiaulių miesto savivaldybės strateginio veiklos plano programų. 2019 m. Centralizuoto vidaus 

audito skyrius (toliau-Skyrius) atliko 8 vidaus auditus: 5 - Savivaldybės biudžetinėse įstaigose, 3 - 

Savivaldybės administracijos vykdomų programų vidaus auditai. 

 Skyriaus vidaus auditoriai, atlikdami vidaus auditus, 2019 m. tikrino ir vertino audituojamų 

subjektų vidaus kontrolės funkcionavimą, viešųjų pirkimų inicijavimo, organizavimo ir vykdymo 

atitiktį teisės aktų reikalavimams, rizikos valdymą, biudžeto lėšų panaudojimą ir pateiktų duomenų 

finansinėse ataskaitose atvaizdavimo teisingumą, sutartinių įsipareigojimų reglamentavimo atitiktį 

teisės aktams ir juose prisiimtų įsipareigojimų laikymąsi, vertino ar taupiai ir racionaliai yra valdomas 

ir naudojamas Savivaldybės turtas.  Vidaus auditoriams atliekant vidaus auditus, esminiai trūkumai 

ir rizikingiausios sritys nustatytos įvairiose audituotų subjektų veiklos srityse.  
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 Atlikus vidaus auditus, 2019 m. audituotų subjektų vadovams buvo pateikta 37 

rekomendacijos dėl audituotų subjektų veiklos valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės 

tobulinimo. Detalesnė informacija apie 2017–2019 metais vidaus audito ataskaitose audituotų 

subjektų vadovams pateiktas rekomendacijas pagal audituotas sritis pateikta lentelėje.  

  
  56 lentelė. 2017-2019 m. audituotiems subjektams pateiktų rekomendacijų pagal audituotas sritis 

skaičius vnt. 

 

Pateikta rekomendacijų pagal audituotas sritis  
Metai 

2017 2018 2019 

Pateikta rekomendacijų iš viso 41 24 37 

Iš jų pagal audituotas sritis: 

Viešojo juridinio asmens veiklos ir valdymo tobulinimo 14 7 7 

Finansų valdymo ir turto naudojimo 9 4 5 

Rizikos valdymo  3 5 4 

Vidaus kontrolės tobulinimo 13 6 15 

Viešųjų pirkimų 2 2 6 

 

Daugiausia rekomendacijų tiek ataskaitiniais metais, tiek lyginant su praėjusiais 2017–2018 

metais, audituotų subjektų vadovams buvo pateikta vidaus kontrolės ir viešojo juridinio asmens 

veiklos ir valdymo tobulinimo srityse. Visas 2019 metais vidaus audito ataskaitose pateiktas 

rekomendacijas audituotų subjektų vadovai priėmė ir numatė priemones bei paskyrė atsakingus 

asmenis joms įgyvendinti. Tai, kad ataskaitiniais metais vidaus audito ataskaitose pateiktos 

rekomendacijos buvo reikšmingos audituojamos srities tobulinimui, Skyriaus parengtose apklausos 

anketose dėl atlikto vidaus audito, nurodė ir audituotų subjektų vadovai. 

Ataskaitiniais metais atlikus vidaus auditus, daugiausia reikšmingų rekomendacijų buvo 

pateikta dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo ir naudojimo; dėl veiklos 

organizavimo gerinimo ir rizikos valdymo tobulinimo; dėl gaunamų pajamų už teikiamas mokamas 

paslaugas apskaitoje registravimo; dėl teikiamų finansinės būklės bei biudžeto vykdymo ataskaitų 

duomenų teisingumo; dėl viešųjų pirkimų inicijavimo, organizavimo ir vykdymo, dėl vidaus 

kontrolės tobulinimo ir teisėtumo užtikrinimo finansų valdymo ir kontrolės srityje. 

 

Esminiai trūkumai ir rizikingiausios sritys audituotų subjektų 
veikloje 

Vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę trūkumas, nepakankamas
kontrolės procedūrų reglamentavimas ar netinkamas jau nustatytų procedūrų
vykdymas, todėl neužtikrintas efektyvus biudžeto lėšų naudojimas;

Neužtikrintas tinkamas vykdomos veiklos ir kontrolės funkcijų atskyrimas,
todėl netinkamai valdoma klaidų, apgaulių, kitų neteisėtų veikų rizika;

Netinkamas sutartinių įsipareigojimų ir esminių sutarties sąlygų
reglamentavimas, sudarė prielaidas teisės normų taikymo interpretacijai;

Nepakankama sutartyse prisiimtų įsipareigojimų vykdymo kontrolė;

Netinkamas teisės aktų taikymas, registruojant ūkines operacijas ar ūkinius
įvykius, todėl neužtikrinta tinkama biudžeto lėšų apskaita ir finansų kontrolė;

Neužtikrintas teisingų duomenų atvaizdavimas buhalterinėje apskaitoje bei
sudarant Biudžeto vykdymo ir Finansinių ataskaitų rinkinius;

Neužtikrinta tinkama biudžetinių įstaigų vietinių teisės aktų dermė;

Netinkamas teisės aktų nuostatų taikymas inicijuojant, planuojant bei
organizuojant viešuosius pirkimus, kontroliuojant sutartinių įsipareigojimų
vykdymą.
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 VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO IR TAISYKLINGUMO KONTROLĖ 

  

  Kalbos tvarkymo veikla apima Šiaulių miesto viešosios kalbos kontrolę, šviečiamąją, 

prevencinę veiklą ir Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų redagavimą.  

  Vykdant valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę, patikrinta 8 įstaigų 

viešosios informacijos ir antspaudų kalba. Dėl rastų kalbos klaidų tikrintoms įstaigoms išsiųsti raštai 

(2018 m. patikrintos 7 įstaigos.) Patikrinta 4 įstaigų ir įmonių interneto svetainių kalba, dėl rastų 

kalbos klaidų išsiųsti raštai (2018 m. patikrinta 14 įstaigų interneto svetainių kalba.) Patikrinti 22 

neperiodinės spaudos leidiniai lankstinukai, skrajutės ir kt. Rengėjai apie kalbos klaidas informuoti 

el. paštu. (2018 m. patikrinta 12 neperiodinės spaudos leidinių.)   

  Vykdant šviečiamąją, prevencinę veiklą, suderinti 294 išorinės reklamos projektai (2018 

m. – 210 projektų). Pastabos dėl 72 išorinės reklamos projektų neatitikties valstybinės kalbos 

taisyklingumo ir vartojimo reikalavimams išsiųstos projektų pareiškėjams el. paštu, 60 pareiškėjų į 

pastabas atsižvelgė. (2018 m. pastabos pateiktos dėl 40 projektų kalbos.) Savivaldybės ir kitų Šiaulių 

įstaigų, įmonių ir organizacijų darbuotojams, miesto gyventojams ir kitų savivaldybių darbuotojams 

suteiktos iš viso 1 686  konsultacijos, iš jų 656 telefonu, 865 el. paštu, 165 tiesiogiai. (2018 m. iš viso 

suteiktos 1 294 konsultacijos: iš jų 738 telefonu, 381 el. paštu, 175 tiesiogiai.) 

  Atsižvelgus į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (toliau – VLKK)  ir Valstybinės kalbos 

inspekcijos (toliau – VKI) prašymą, 2019 m. buvo koordinuoti Lietuvių kalbos dienų renginiai 

Šiauliuose: parengtas ir miesto kultūros ir švietimo įstaigoms išsiųstas raštas dėl Lietuvių kalbos 

dienų organizavimo, kaupta gauta informacija, sudarytas, perduotas VLKK ir Savivaldybės interneto 

svetainėje paskelbtas Lietuvių kalbos dienų renginių Šiaulių mieste planas. Taip pat Savivaldybėje 

suorganizuotas Lietuvių kalbos dienoms skirtas Nacionalinio diktanto konkursas: rengta ir viešinta 

informacija apie konkursą, organizuotas konkurso dalyvių registravimas, užtikrintos sąlygos 

konkursui vykti, pasirūpinta konkurso dalyvių diktantų pristatymu. 

     Atsižvelgus į VKI pageidavimą, parengtas, suderintas su šalies savivaldybių kalbos 

tvarkytojais, Lietuvių kalbos draugijos (toliau – LKD) nariais, mokslininkais ir išsiųstas VLKK ir 

VKI kreipimasis dėl Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo. Dalyvauta rengiant Lietuvos Respublikos 

savivaldybių kalbos tvarkytojų ir jų funkcijas atliekančių valstybės tarnautojų kreipimąsi dėl 

valstybinės kalbos. 

      Atsižvelgus į tai, kad 2019 m. buvo paskelbti Lietuvos vietovardžių metais, surinkta ir 

apibendrinta medžiaga apie Šiaulių miesto gatvių pavadinimus. Parengtas ir Savivaldybės interneto 

svetainėje paskelbtas straipsnis „Kokiais vardais pavadintos Šiaulių gatvės?“. Šio straipsnio pagrindu 

paskelbti straipsniai žiniasklaidoje: „Gimtoji kalba“, „Etaplius“,  „Šiaulių kraštas“, VKI interneto 

svetainėje (https://vki.lrv.lt/lt/naujienos/vietovardziu-metai-kokiais-vardais-pavadintos-siauliu-

miesto-gatves).  

     Tvarkytas Savivaldybės interneto svetainės „Kalbos aktualijų“ skyrius: paskelbti 2 

straipsniai, 1 pranešimas, atnaujinti anksčiau skelbti kalbos patarimai. Savivaldybės interneto 

svetainės „Naujienų“ skyriuje paskelbti 5 informaciniai pranešimai. 

     VKI pageidavimu surinkta medžiaga ir parengtas pranešimas „Vietovardžių metų atgarsiai 

Šiaulių mieste ir rajone“, skaitytas Kultūros ministerijoje vykusiame seminare, skirtame Lietuvos 

vietovardžių metams paminėti. 

     2019 m. buvo dalyvaujama Kalbos tvarkybos (priežiūros) sistemos reformos projektui 

parengti darbo grupės veikloje. 

     Savivaldybės dokumentų redagavimas: suredaguota 513 Savivaldybės tarybos sprendimų 

projektų ir 232 sprendimais tvirtinamų teisės aktų bei jų priedų projektai. (2018 m. suredaguotas 539 

sprendimų projektai ir 347 sprendimais tvirtinamų teisės aktų ir jų priedų projektai). Nuolat buvo 

atliekami papildomi redagavimo darbai: suredaguota apie 100 vnt. įvairių tekstų: Savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymų, raštų, padėkų, sveikinimų, renginių programų ir kt.  

Patikrina Savivaldybės interneto svetainės „Naujienų“ ir „Skelbimų“ skyriuose skelbiamų 

214 informacinių pranešimų, skelbimų kalba, rengėjai el. paštu informuoti apie kalbos klaidas. 
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Patikrinta Savivaldybės interneto svetainės skyriaus „Turistams“ poskyrio „Miestas“ 6 straipsnių 

kalba.  

 Bendradarbiavimas. Bendradarbiauta su VKI, VLKK, šalies savivaldybių kalbos 

tvarkytojais, LKD nariais. Dalyvauta šalies savivaldybių kalbos tvarkytojų susitikime su VLKK. 

Dalyvauta LKD veikloje: LKD Šiaulių skyriaus 30-mečio minėjime, LKD Kelmės skyriaus renginyje 

„Vietovardžių metai: „Mūsų Kražiai“, Petro Būtėno premijos įteikimo šventėje Panevėžyje. 

Dalyvauta Šiaulių miesto savivaldybės gatvių bei visuomeninių objektų pavadinimų parinkimo 

komisijos veikloje. Dalyvauta Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos Šiaulių 

skyriaus veikloje (2 valstybinės kalbos mokėjimo egzaminuose). 

 

CIVILINĖ METRIKACIJA 

 

 Civilinės metrikacijos skyrius (toliau – CMS) 2019 m. registravo gimimo, mirties, santuokų 

sudarymo ir nutraukimo, tėvystės (motinystės) pripažinimo, įvaikinimo, vardo, pavardės pakeitimo 

faktus, vedė jų apskaitą. Taip pat keitė, taisė, pildė ir anuliavo civilinės būklės aktų įrašus ir atkūrė 

dingusius įrašus. Per 2019 metus sudaryti 3 978 civilinės būklės aktų įrašai, iš jų: 

 2019 m. įregistruoti gimę kūdikiai - 1 225,  2018 m. – 1 302  (77 mažiau), 2017 m. – 1 414. 

Iš jų įtraukta į  apskaitą, gimusių užsienyje vaikų – 264,  2018 m. – 271, 2017 m. - 285. 2019 m. gimė 

649 berniukai ir 576 mergaitės. Pripažintos 234 tėvystės kūdikiams, 13 kūdikių nustatytos tėvystės,  

įregistruota 13 dvynukų porų. 34 motinos kūdikio gimimą įregistravo būdamos vienišos.  

 2019 m. įregistruota mirusių asmenų – 1 228, 2018 m. – 1 463  (235 mažiau), 2017 m. – 1 

660. Iš jų  įtraukta į apskaitą, mirusių asmenų užsienyje - 44, 2018 m. – 41, 2017 m. - 24. 2019 m. 

mirė 595 vyrai ir 633 moterys. 19 asmenų nusižudė,  29 žmonės žuvo nelaimingų atsitikimų metu, 

nužudyti 2 asmenys, apsinuodiję alkoholiu mirė – 11, 2018 m. - 5.  

 2019 m. įregistruota santuokų - 667, 2018 m. - 688   (21 mažiau), 2017 m. – 819. Iš jų 

įtraukta į apskaitą santuokų, sudarytų užsienio valstybėse – 80, 2018 m. – 68, 2017 m. - 77. 2019 m. 

įregistruota 12 santuokų reprezentacinėse ar susituokiančiųjų pasirinktose vietose, 2 poros sutuoktos 

ligoninėje ir namuose, bažnyčios nustatyta tvarka sudarytų santuokų apskaityta - 88,  2018 m. – 102, 

17 - Šiaulių tardymo izoliatoriuje. 66 poros santuoka įregistruota, kai vienas iš sutuoktinių užsienio 

šalies pilietis.  

 2019 m. įregistruota santuokos nutraukimo įrašų - 371, 2018 m. - 344   (27 daugiau), 2017 

m. – 346. Iš jų įtraukta į apskaitą, užsienio valstybėje įregistruotos ištuokos - 24.  

 2019 metais įrašyti 487 civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašai, 2018 m. – 

449, 2017 m. - 407. 

 2019 m. sudarytos 171 civilinės būklės aktų įrašų ištaisymo, papildymo, pakeitimo, atkūrimo 

ir anuliavimo bylos, 2018 m. – 163, (8 daugiau), 2017 m. – 147. 2019 m. sudaryta 138 vardo, pavardės 

pakeitimo bylų, 2018 m. – 130, 2017 m. - 147.  

 Per 2019 metus išduota: 4244 civilinės būklės akto įrašą liudijantys išrašai, 86 pažymos dėl 

santuokos sudarymo užsienyje, įvairaus turinio pažymų – 19, gauta 1143 raštų, išduoti 305 civilinės 

būklės aktų įrašų išrašai(pagal 1976-09-08 Vienos Konvenciją), 2072 civilinės būklės akto įrašai 

perduoti VĮ Registrų centrui. 

 

 

CIVILINĖ SAUGA 

 

 2019 m. Vykdant Savivaldybės administracijos civilinės saugos veiklą atliktos 55 planuotos 

ir 9 neplanuotos prevencijos priemonės.  

  2019 m. Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje buvo fiksuoti 9 ekstremalieji įvykiai – 5 

Ekstremalūs įvykiai (toliau-EĮ) dėl miesto teritorijoje rastų sprogmenų, 3 EĮ įvyko dėl gyvsidabrio 

garų koncentracijos (ne)gyvenamose patalpose leistinos normos viršijimo išsiliejus gyvsidabriui, 1 

EĮ –  dėl mieste kilusios gripo epidemijos.   
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 Palyginimui, 2018 m. Savivaldybės teritorijoje buvo fiksuota 10 EĮ: 3 dėl rastų sprogmenų, 

6 – dėl gyvsidabrio garų koncentracijos gyvenamosiose patalpose leistinos normos viršijimo sudužus 

gyvsidabrio termometrui, 1 – dėl mieste kilusios gripo epidemijos. 2017 m. Šiaulių miesto 

savivaldybės teritorijoje buvo fiksuoti 2 EĮ: 1 dėl rasto sprogmens ir 1 dėl gyvsidabrio koncentracijos 

patalpose leistinos normos viršijimo. 

 Ekstremalių situacijų (toliau – ES) nebuvo skelbta. 

 2019 m. organizuoti 7 Šiaulių miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos (toliau – 

ESK) posėdžiai, iš jų 3 neplaniniai posėdžiai: 2 – Priešgaisrinės gelbėjimo ir apsaugos departamento 

prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD) pavedimu dėl gaisrų prevencijos ir pasirengimo 

reaguoti į geriamojo vandens ir nuotekų eksploatuojamų tinklų avarijas, 1 – dėl nelaimingo atsitikimo 

prie Prūdelio tvenkinio (2018 m. 4 planiniai ir 2017 m. 4 planiniai ESK posėdžiai). ESK nutarimai, 

priimti posėdžių metu, įgyvendinti.  

2019 m. organizuotos stalo pratybos tema „Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veiklos 

organizavimas dėl gaisro susidariusius ekstremaliajai situacijai Šiaulių mieste“. Buvo siekiama 

įvertinti ir tobulinti Savivaldybės Ekstremalių situacijų operacijų centro (toliau – ESOC) pasirengimą 

likviduoti dėl gaisro susidariusią ekstremaliąją situaciją Šiaulių mieste, pratybos įvertintos labai gerai.  

 2019 m. organizuoti Savivaldybės administracijos skyrių (padalinių) specialistų civilinės 

saugos mokymai darbo vietoje. Mokymuose dalyvavo 227 darbuotojai (2018 m. mokymuose 

dalyvavo 126, o 2017 m. 110 darbuotojų). 

 Gyventojų švietimo, ugdymo civilinės saugos klausimais priemonės įgyvendintos 

organizuojant akcijas, renginius švietimo įstaigose, vykdant patarimų bei metodinių rekomendacijų 

sklaidą interneto svetainėje, žiniasklaidoje, platinant lankstinukus, atmintines.  

 2019 m. atlikti 26 ūkio subjektų ir kitų įstaigų (toliau – CS sistemos subjektai) CS būklės 

kompleksiniai patikrinimai (2018 m. atlikta 13, o 2017 m. 23 patikrinimai). 

 2019 m. pagal civilinės saugos subjektų pateiktas civilinės saugos ataskaitas teisės aktais 

nustatyta tvarka buvo įvertintas 39 ūkio subjektų ir 83 kitų įstaigų pasirengimas reaguoti į 

ekstremaliąsias situacijas: 108 subjektai pasirengę reaguoti į ES, 14 subjektų – ne visiškai pasirengę. 

Civilinės saugos subjektams teiktos išvados imtis atitinkamų priemonių, gerinančių pasirengimą 

reaguoti į ES.  

 Savivaldybės gyventojams perspėti apie gresiančią ar susidariusią ES naudojamos  dvi 

sistemos: perspėjimo sirenomis sistema (toliau – PSS) per turimas centralizuoto ir vietinio valdymo 

sirenas ir gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema (toliau – GPIS), kurios pagalba į mobilius 

telefonus perduodamas pranešimas. Savivaldybės PSS sudaro 9 centralizuoto valdymo 

elektromechaninės ir 15 elektroninio tono ir balso sirenų bei 2 vietinio valdymo sirenos. Sirenomis 

perspėjama 92,0 tūkst. gyventojų, tai sudaro 91,5 %  savivaldybės gyventojų. 2018 m. PSS 

perspėjamų gyventojų skaičius – 88,5 tūkst. gyventojų, tai sudarė 83,5 % savivaldybės gyventojų. 

 2019 m. įgyvendinus ES lėšomis finansuojamą „Aplinkos rizikos valdymo sistemos 

gerinimas Latvijos ir Lietuvos pasienio regione“ projektą, modernizuota Savivaldybės perspėjimo 

sirenomis sistema. 2019 m. pradžioje įrengtos ir vasario 20 d. į Savivaldybės PSS įjungtos dvi 

elektroninio tono ir balso sirenos: Energetikų g.7 B  (Šiaulių kultūros centras Rėkyvos kultūros 

namai) Rėkyvos seniūnijos gyventojams perspėti ir Rygos g. 36 (Šiaulių Jaunųjų turistų centras) 

Kalniuko mikrorajono gyventojams perspėti.  

 Įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą „Aplinkos rizikos valdymo sistemos 

gerinimas Latvijos ir Lietuvos pasienio regione“, įvykdytas dviejų elektroninio tono ir balso sirenų ir 

jų įrengimo pirkimas. Sirenos integruotos į šiuo metu esamą PSS. Įrengtos dvi Elektroninio tono ir 

balso sirenos, įsigytas visureigis Toyota C-HR, sumontuota perspėjimo švyturėlio ir garso įranga. 

 Rėkyvos ežero pakrančių apsaugai įsigytas priešgaisrinis lengvos konstrukcijos kateris su 

papildoma įranga,  padidinto pravažumo šešiaratis, du ugniagesių gelbėtojų aprangų komplektai, taip 

pat įgyvendintas dviejų vaizdo stebėjimo kamerų Saulės laikrodžio aikštėje pirkimas. 

 

VIEŠIEJI RYŠIAI IR KOMUNIKACIJA 
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 Šiaulių miesto savivaldybė, savo veiklos ir sprendimų viešinimui rinkosi pačias įvairiausias 

komunikacijos priemones. Svarbi informacija pasiekė ne tik miesto bendruomenę, regiono žmones, 

bet ir visos šalies gyventojus. Visuomenės informavimui dažniausiai buvo pasitelkiami vietiniai-

miesto, apskrities ir regiono, taip pat – respublikiniai informavimo kanalai. Vis didesnė dalis 

informacijos buvo skleidžiama socialinių tinklų pagalba, per miesto savivaldybės paskiras šiose 

tinkluose administracija sulaukia ir vis daugiau grįžtamosios informacijos iš gyventojų.     

 Pati svarbiausia administracinė informacija ir aktualiausios miesto naujienos nuolat 

skelbiamos tinklalapyje www.siauliai.lt. Išmaniuosius įrenginius naudojantys šiauliečiai vis dažniau 

apsilanko ir mobiliojoje tinklalapio versijoje, 2019 m. siauliai.lt pasiekusių išmaniuosiuose 

telefonuose buvo 56 proc., kompiuteriuose ir planšetėse – 44 proc. Lankytojų skaičius ir toliau auga, 

2019 m. įvairios informacijos miesto svetainėje ieškojo 256 308 naudotojai (2018 m. – 224 013). 

 Tinklalapyje www.siauliai.lt pateikiama ne tik Savivaldybės administracijos informacija, bet 

ir kita miestiečiams aktuali pavaldžių įstaigų, paslaugas teikiančių bendrovių, įvairių institucijų, 

nevyriausybinių organizacijų informacija. Vien Naujienų rubrikoje 2019 m. buvo paskelbta beveik 

900 informacinių pranešimų. Gyventojams aktuali naujausia informacija taip pat nuolat skelbiama 

Renginių ir Skelbimų rubrikose.  

 Stengiantis užtikrinti nuolatinį veiklos viešumą, Šiaulių miesto savivaldybė beveik 

kiekvieną pirmadienį rengia spaudos konferencijas. Administracijos direktorius ar kiti Savivaldybės 

vadovai, padalinių vedėjai ar specialistai, pristato gyventojams aktualias naujoves, sprendimus ir 

iniciatyvas. Spaudos konferencijų metu anonsuojami artimiausi renginiai, svarbią informaciją 

pateikia kitų įstaigų ar organizacijų atstovai. Esant poreikiui rengiami teminiai pristatymai, brifingai 

ar interviu. Žurnalistai dalyvauja Savivaldybėje rengiamuose pasitarimuose, darbo grupių, komitetų 

posėdžiuose, aktyviai domisi Savivaldybės tarybos darbu ir priimamais sprendimais. 

 Atsižvelgiant į gyventojų amžių, įpročius ir socialinę padėtį, informacijos teikimui buvo 

pasirenkami skirtingi viešinimo kanalai. Vyresnio amžiaus gyventojai apie Savivaldybės veiklą 

sužino miesto ir regiono periodinėje spaudoje, laikraščiuose „Šiaulių kraštas“, „Šiaulių naujienos“, 

savaitraštyje „Etaplius“, regioninės Šiaulių televizijos informacinėse laidose. Bene aktyviausiai 

informacija skleidžiama elektroniniais kanalais: didžiausia dalis naujienų skelbiama Savivaldybės 

tinklalapyje siauliai.lt, sklaidai taip pat pasitelkiamas regiono portalas etaplius.lt, elektroniniai 

laikraščių puslapiai skrastas.lt ir snaujienos.lt. Svarbi miesto informacija gyventojus pasiekia ir 

socialiniuose tinkluose. Apie veiklą, sprendimus, įvykius ar renginius interneto vartotojai 

informuojami Šiaulių miesto savivaldybės paskyroje. 2019 m. FB naujienų sienoje buvo paskelbti 

303 įrašai. Naujienos, susijusios su viešąją infrastruktūra ir eismo situacija papildomai pateikiamos 

grupėje „Pagalba vairuotojams Šiauliuose“ (per 50 tūkst. vartotojų), kito turinio naujienos – „Šiauliai 

online“ (per 13 tūkst. vartotojų). Šiaulių miesto savivaldybė vis daugiau medžiagos skelbia vaizdo 

įrašų ir tiesioginių transliacijų platformoje YouTube. Visi norintieji gali stebėti tiesiogines Šiaulių 

miesto tarybos posėdžių ir kitų aktualių pasitarimų transliacijas. Savivaldybės paskyros „YouTube“ 

peržiūrų skaičius išaugo nuo 11 211 kartų (2018 m.) iki 17 797 kartų (2019 m.). 

Specializuotame tarptautinės naujienų agentūros BNS interneto portale „BNS Spaudos 

centras“ per 2019 m. buvo paskelbti 25 pranešimai, kurie papildomai buvo išplatinti šalies 

žiniasklaidos priemonėms.  

Šiaulių miesto tarybai patvirtintus reprezentacinių renginių sąrašą, buvo sudaryta sutartis su 

Lietuvos nacionaline televizija LRT TV dėl renginius pristatančio vaizdo klipo transliavimo. 2019 m. 

per LRT televiziją žiūrimiausiu eterio laiku buvo ištransliuota 114 Šiaulių reprezentacinius renginius 

pristatančių klipų. 

Informuojant gyventojus apie miesto gyvenimą, bene didžiausias dėmesys skiriamas miesto 

veidą keičiančių infrastruktūros projektų pristatymui ir informavimui apie didžiuosius kultūros, 

sporto ir švietimo renginius mieste. 

 

TEISĖ 

http://www.siauliai.lt/
http://www.siauliai.lt/
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 Teisės ir viešosios tvarkos skyrius tikrino, ar Savivaldybės mero potvarkių, administracijos 

direktoriaus įsakymų, tarybos sprendimų projektai, komitetų, Tarybos narių teikiamos pataisos ir kiti 

teisės aktų projektai atitinka LR įstatymus ir kitus norminius aktus, atstovavo Savivaldybei teismuose, 

teikė pirminę teisinę pagalbą, rengė dokumentų projektus, atliko administracines procedūras, 

konsultavo teisės klausimais, derino Savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašomas sutartis, 

susitarimus ir kt. 

 Pirminė teisinė pagalba. Pirminę teisinę pagalbą 2019 m. teikė du skyriaus tarnautojai, kaip 

ir 2018 m. Pareiškėjų, kuriems buvo suteikta pirminė teisinė pagalba, skaičius – 1 904. Lyginant su 

praėjusiais metais, skaičius nežymiai sumažėjo:  2017 m. – 2 246; 2018 m. – 2 211. 2019 m. išplatinta 

500 vnt. informacinės medžiagos, susijusios su pirminės teisinės pagalbos teikimo galimybėmis, 

lyginant su 2018 m. skaičius sumažėjo 200 vnt. ( 2018 m. – 700). 2019 m.  parengtos 6 taikos sutartys, 

surašyta 618 prašymų suteikti antrinę teisinę pagalbą, parengta 16 dokumentų valstybės ir 

savivaldybių institucijoms. 

 Pirminės teisinės pagalbos teikimas finansuojamas Valstybės biudžeto lėšomis. Iš viso 

panaudota 28,53 tūkst. Eur. 

 Daugiausia teisinės konsultacijos suteikiamos civilinės teisės ir civilinio proceso klausimais, 

2019 m. buvo suteikta – 1 102 konsultacijos (2018 m. -1 326).  Mažiausią šių konsultacijų dalį sudarė 

žemės mokesčio teisės klausimai, dėl kurių suteiktos 2 konsultacijos. Su baudžiamąja teise susijusių 

konsultacijų suteikta -100 konsultacijų, su administracine teise susijusių konsultacijų – 47. 

 Veikla ikiteisminėse institucijose. 2019 m. buvo užtikrintas Šiaulių miesto savivaldybės ir 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos interesų atstovavimas Lietuvos administracinių ginčų 

komisijoje, buvo vesta 14 administracinių bylų. 

 Etikos komisijos veikla. 2019 m. įvyko 8 Etikos komisijos posėdžiai (2018 m. – 21), kurių 

metu buvo svarstyti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių (toliau – tarybos narys (-iai)) posėdžių 

lankomumo klausimai, pareiškėjų raštiški pareiškimai dėl tarybos narių elgesio atitikties LR viešųjų 

ir privačių interesų derinimo įstatymui (toliau – Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje 

tarnyboje įstatymas)  ir kitiems teisės aktams, taip pat kiti Etikos komisijos veiklos klausimai. Viso 

2019 m. Etikos komisija apsvarstė 18 klausimų. 2019 m. iš viso įvyko 5 tyrimai, iš jų: 

 1. tyrimas dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių tinkamo privačių interesų 

deklaravimo; 

2. 3 tyrimai dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių elgesio atitikties Viešųjų ir 

privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms. 

3. 1 tyrimas dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių elgesio atitikties LR valstybės 

politikų elgesio kodekso nuostatoms. 

Šių tyrimų metu nustatyta: 1 pažeidimas, t. y. tyrimo metu konstatuota, kad tarybos nario 

elgesys prieštaravo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms 

 Teisminiai ginčai ir kita veikla. Teisės skyriaus specialistai per dokumentų valdymo 

sistemą ,,Avilys“ atliko 2 500 derinimų, 2 160 vizavimų. Specialistai vedė 180 teisminių bylų. Bylų 

skaičius, lyginant su praėjusiais metais, sumažėjo (2018 metais – 240), tačiau pastebimas vis didesnis 

ginčų sudėtingumas. 47 teisminės bylos persikėlė į 2020 m. Bylose apie 80 procentų sprendimų 

priimta Savivaldybės naudai, apie 8 procentus – ne Savivaldybės, o likusi dalis įtakos Savivaldybės 

interesams neturėjo. Lyginant su 2018 m., rezultatai panašūs. 2019 m. pateikta 59 pareiškimų ir 

skundų dėl žemės nuomos mokesčio išieškojimo. 2019 m. 98 procentai bylų buvo elektroninės, tai 

yra vedamos per Lietuvos teismų elektroninę sistemą EPP. Teisės skyriaus specialistai viso paruošė 

106 įvairius atsiliepimus vedamose teisminėse bylose, lyginant su praėjusiais metais skaičius išaugo 

(2018 m. buvo surašyti - 83), taip pat surašė 12 skundų (atskirieji, apeliaciniai arba kasaciniai skundai 

bylose), surašė 18 ieškinių (2018 m. – 20), surašė 67 pareiškimus teismams ir kitoms institucijoms.  
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 2019 m. kelias teismines bylas vedė, ruošė dokumentų projektus ar teikė teisines 

konsultacijas advokatai, su kuriais buvo sudarytos 4 teisinių paslaugų sutartys. 

 2019 m. teisės skyriaus veikla buvo sudėtinga dėl teisminių ginčų sudėtingumo, nes buvo 

formuojama nauja teisminė praktika bylose, o tai reikalavo daug laiko sąnaudų bei teisinių žinių 

vedant teismines bylas. Kaip pavyzdį galima paminėti administracines bylas dėl reklamos santykių, 

darbo bylas dėl įstaigų vadovų atleidimo, dėl galimai padarytos žalos dėl šilumos ūkio organizavimo, 

dėl žalos, susijusios su Menų inkubatoriaus projekto nutraukimu.  

 Teismo nuobaudų skyriaus specialistams skirta nebuvo. Taip pat nebuvo atlikta tarnybinių 

patikrinimų ir nebuvo skirta drausminių nuobaudų.  

 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTRA   
 

 Siekiant užtikrinti kokybišką ir nepertraukiamą Savivaldybės informacinių sistemų darbą 

buvo plėtojamos ir tobulinamos technologijos. 2019 m. Savivaldybės administracijos kompiuterių 

tinklo, IS,  IT  eksploatavimo, priežiūros, valdymo paslaugoms ir prekėms panaudota 144, 13 tūkst.  

Eur., o kompiuterinės, organizacinės  technikos, IS atnaujinimui, licencijų palaikymui panaudota 

168,90 tūkst. Eur.  2019 m.  techninė ir programinė įranga atnaujinta 47 darbo vietose.  

 Atviri duomenys. Įvertinus Savivaldybės administracijos valdomuose duomenų šaltiniuose 

turimus duomenis, atnaujinti atvirų duomenų rinkinių sąrašai.  2019 m. Savivaldybės atvirų duomenų 

svetainėje  buvo skelbiami 74 duomenys  ir 16 žemėlapių. Per metus atvirų duomenų svetainėje 

apsilankė 6 673 vartotojai, kurie vidutiniškai peržiūrėjo 2 puslapius per seansą. Daugiausia lankytojų 

apsilankė puslapyje „Švietimas“.    

  „Tvarkau miestą“ internetinis portalas ir mobilioji aplikacija yra skirta miesto 

problemoms registruoti. Informaciją apie problemas gyventojai gali pateikti, bet kuriuo paros metu  

bei sudaryta galimybė peržiūrėti visas savo užregistruotas problemas bei pasitikrinti jų eigą. 2019  m. 

160 Šiaulių  miesto gyventojų užregistravo 1 097 pranešimus.  

 
 25 pav. 2019 m. „Tvarkau Šiaulius“ pranešimų statistiniai duomenys 

 

 
  

Gyventojų aptarnavimas. Vis didesnį dėmesį Savivaldybė skiria savo veiklai viešinti, 

visuomenei informuoti. Šiam tikslui naudojamasi „YouTube“ kanalu. Jau keletą metų iš eilės Šiaulių 

miesto tarybos posėdžiai ir visuomenei aktualūs klausimai tiesiogiai transliuojama internetu 2019 m. 

„YouTube“ kanalu tiesioginiu srautu transliuota 28 Tarybos posėdžių ir renginių. Savivaldybės 

interneto svetainės paskirtis skleisti internetu informaciją apie savivaldybės funkcijas, struktūrą, 

veiklą, užtikrinti savivaldybės veiklos skaidrumą, inicijuoti interaktyvų procesą tarp gyventojų ir 

savivaldybės, sudarant galimybes piliečiams aktyviau dalyvauti savivaldybės sprendimų priėmimo 

procese  visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime, plėtoti e. demokratiją bei e. valdžią. Kasmet 

Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainė sulaukia  vis didesnio lankytojų skaičiaus.  
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 Elektroninės demokratijos tikslas - skatinti gyventojų demokratijos procesus ir informacinės 

visuomenės formavimąsi, viešinti Savivaldybės veiklą, informuoti gyventojus apie Savivaldybės 

teikiamas administracines paslaugas,  svarbius viešuosius renginius.  Lankytojas gali pateikti  rūpimą 

klausimą, paklausti patarimo, keistis patirtimi ar idėjomis. Klausimai grupuojami į temas ir 

publikuojami kartu su atsakymais interneto svetainėje. Paklausėjo patogumui  atsakymas taip pat  

siunčiamas ir elektroniniu paštu. 2019 m. šiauliečiams suteiktos 204 elektroninės konsultacijos: 92 - 

bendrais, 27 - gyvenamosios vietos deklaravimo, 28 -  miesto infrastruktūros, 26 – socialiniais, 7 – 

viešosios tvarkos, 16 – architektūros klausimais.   

 Kiekvienas  registruotas interneto svetainės vartotojas turi  galimybę  išreikšti savo nuomonę 

inicijuojant  peticiją 2019 m. šiauliečiai  pateikė per e.peticijų modulį  6 prašymus įregistruoti peticiją.   

 Elektroniniai skundait, tai asmens kreipimasis, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo 

teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti. 2019 m. pateikti 86 skundai per e.skundų modulį: 

29 miesto infrastruktūros, 31 viešosios tvarkos, 26 bendrais klausimais. Užpildę pranešimo formą 

lankytojai gali  pranešti apie įvykdytus arba vykdomus  pažeidimus, trūkumus, piktnaudžiavimą, 

neteisėtus veiksmus ar neveikimą, korupciją. 2019 m. 43 atsakingi  gyventojai užpildė pranešimus ir 

taip informavo apie neteisėtą veiką. Didžioji dalis pranešimų pateikti neanonimiškai - šiauliečiai  

tampa drąsesni bei  pasitikintys, nes sulaukia teigiamų rezultatų. 2019 m. įdiegta pasitikėjimo telefono 

linija, gauti 4 pranešimai. Visais atvejais pranešimai užfiksuoti, pranešėjams išaiškintos pranešimo 

nagrinėjimo gaimybės ir perduota atsakingiems  specialistams patikrinti bei išnagrinėti pranešimo 

aplinkybes.  

 2019 m. gegužės Informacinės visuomenės plėtros komitetas atliko Valstybės ir 

savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių atitikimo bendriesiems reikalavimams tyrimą.  

Tyrimo metu nustatyta, kad Šiaulių miesto savivaldybė  interneto svetainė pilnai  (99 proc.) atitinka 

nustatytus reikalavimus.  

 Aptarnavimo ir e.paslaugų poskyris  interesantus aptarnauja „vieno langelio“ principu. 2019 

m. Savivaldybės priimamajame  aptarnauti 26 566  eilių reguliavimo sistemoje užregistruoti asmenys.  

   Elektroninės paslaugos. Šiaulių miesto savivaldybės administracija teikia 91 elektroninę 

paslaugą: 34 elektroninės paslaugos užsakomos portale epaslaugos.lt  portale ir teikiamos per 

dokumentų valdymo sistemą (DVS) „Avilys"; 20 elektroninių paslaugų užsakoma ir teikiama 

metrikacijos paslaugų informacinėje sistemoje (Mepis); 32 elektroninės paslaugos užsakomos ir 

teikiamos socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS); 5 elektroninės paslaugos 

teikiamos LR statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (Planuoju 

statyti).  

 Dokumentų apskaita. 2019 m. Savivaldybėje gauti ir dokumentų valdymo sistemoje  

užregistruoti  58 012 (iš jų 21,06 proc. elektroninių dokumentų) dokumentas. Savivaldybės 

darbuotojai parengė: siunčiamųjų dokumentų - 28 619 (iš jų 28,14 proc. elektroninių dokumentų), 

vidaus dokumentų - 16 556. Bendra 2019 m. Savivaldybės  dokumentų apyvarta – 103 187 

dokumentai.  

 Informacija apie Administracijos vadovų interesantų priėmimą. Asmeniniam 

priėmimui 2019 m.  į  Administracijos vadovus kreipėsi 105 gyventojai:  

  - Administracijos direktorius Antanas Bartulis  98 gyventojai; 

 - Administracijos direktoriaus pavaduotojas Vincas Urbonavičius – 7 gyventojai.  

 Gyventojų apklausos. Elektroninės apklausos tikslas  - išsiaiškinti  gyventojų nuomonę, 

žinias, pasitarti aktualiais  miesto klausimais.  2019 m. organizuota 14 apklausų, o, siekiant įvertinti 

į Savivaldybės priimamąjį besikreipiančių asmenų aptarnavimo ir skundų nagrinėjimo kokybę, 2019 

m. rudenį  buvo vykdoma anoniminė apklausa. Tyrimo metu buvo apklausti 143  respondentai, kurie 

naudojosi skirtingomis paslaugomis Savivaldybės priimamajame (tyrimo rezultatai skelbiami 

http://atviri.siauliai.lt/). 

 

VIDAUS ADMINISTRAVIMAS 
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 Dokumentų valdymas. 2019 m. personalo organizavimo klausimais buvo parengta 30 

Savivaldybės tarybos sprendimų projektų. Taip pat parengta 1 928 Savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymų (parengtų direktoriaus įsakymų skaičius palyginus su 2018 m. nesikeitė): 1 125 

– atostogų,  komandiruočių klausimais, iš jų 437 – 1 dienos komandiruotės, 757 – personalo valdymo 

klausimais, 46 – veiklos klausimais. Parengta 205 Savivaldybės mero potvarkiai: 64 – atostogų, 

komandiruočių klausimais, 141 – personalo valdymo klausimais. Parengtų Mero potvarkių skaičius 

palyginus su 2018 m. sumažėjo per pusę, kadangi biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovams suteikta 

teisė jų pačių atostogas, komandiruotes ir jų pavadavimą įforminti įstaigos vadovo leidžiamais 

įsakymais. 

 Archyvinių dokumentų tvarkymas. 2019 m. į archyvą saugoti priimti 96 likviduojamų 

juridinių asmenų dokumentai ( 2017 m. - 180, 2018 m. - 130). Bendras saugomų dokumentų kiekis 

sudarė 4 775 bėginius metrus. Gauta ir išnagrinėta 1 462 asmenų prašymai išduoti juridinius faktus 

patvirtinančius dokumentus (2017 m. - 3 696, 2018 m. - 1 956).  2019 m. parengta 1 508 pažymų 

(2017 m. - 3 619, 2018 m. - 2 289), išduotos 166 pažymos registrų centrui dėl įmonių išregistravimo 

(2018 m.- 170), parengti 182 dokumentų naikinimo aktai (2018 m. - 195). 

 

 

______________________ 


