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I SKYRIUS 
BENDROJI DALIS 

 
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – Vietos savivaldos įstatymas) 4 

straipsnio 5 punkte nustatytas atskaitingumo savivaldybės bendruomenei principas. Įgyvendinant šį 
principą ir vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, Šiaulių miesto 
savivaldybės tarybos veiklos reglamento (toliau – Reglamentas) 94, 97 punktais, teikiama ši metinė 
Šiaulių miesto savivaldybės mero veiklos ataskaita.       

            
Šiaulių miesto savivaldybės tarybą (toliau – Taryba) sudaro 31 Tarybos narys. 
2017 metais keitėsi Tarybos sudėtis:  
2017-02-02 Godą Gargasaitę-Bunę pakeitė Alma Bagdonavičienė.  
2017-05-25 Tomą Petreikį pakeitė Eligijus Stugys. 
2017-06-29 Iriną Barabanovą pakeitė Mindaugas Žukauskas. 
2017-11-09 Mindaugą Žukauską pakeitė Vilius Aleliūnas.  
2017-12-07 Andrių Šedžių pakeitė Augtumas Adeikis. 

 
Tarybos sudėtis pagal frakcijas 2017-12-31: 

1. Savivaldybės meras – Artūras Visockas, frakcijos „Dirbame miestui“ narys 
 Frakcija „Dirbame miestui“  Frakcija „Už Šiaulius“ 
2. Simona Potelienė Frakcijos vadovė 19. Denis Michalenko Frakcijos 

vadovas 
3. Vilius Aleliūnas  20. Alma Bagdonavičienė  
4. Domas Griškevičius  21. Regina Kvedarienė  
5. Rima Juškienė  22. Juozas Pabrėža  
6. Gintautas Lukošaitis  23. Pranciškus Trijonis  
7. Pranas Nainys   Socialdemokratų frakcija 
8. Aurimas Žvinys  24. Gedeminas 

Vyšniauskas 
Frakcijos 
vadovas 

 Nepriklauso jokiai frakcijai 25. Justinas Sartauskas  
9. Augtumas Adeikis  26. Jolanta Žakarienė  
10. Gintaras Karalevičius  27. Lukas Žakaris  
11. Alfredas Lankauskas  28. Zina Žuklijienė  
12. Daiva Matonienė   Darbo frakcija 
 Liberalų sąjūdžio frakcija 29. Danguolė Martinkienė Frakcijos vadovė 
13. Aurimas Lankas Frakcijos 

vadovas 
30. Angelė Kavaliauskienė  

14. Artūras Kulikauskas  31. Gediminas Beržinis 
Beržinskas 

 

15. Arūnas Rimkus    
 Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija 
16. Jonas Bartkus Frakcijos 

vadovas 
  

17. Artūras Balsys    
18. Eligijus Stugys    
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II SKYRIUS 
TARYBOS POSĖDŽIAI 

 
2017 metais įvyko 16  Tarybos posėdžių (2016 metais 13 posėdžių). Pateiktas svarstyti 521 

Tarybos sprendimo projektas. Iš jų: priimti 486 sprendimai, 56 sprendimo projektams nepritarta arba 
jie išbraukti iš Tarybos posėdžių darbotvarkių. 

 
1 pav. Palyginimo diagrama 
 
Daugiausia sprendimų projektų pateikė šie skyriai: Ekonomikos ir investicijų – 115, Švietimo 

– 101, Personalo ir vidaus administravimo – 38, Strateginio planavimo ir finansų  – 32, Socialinių 
paslaugų – 32, Projektų valdymo – 32,  likusius projektus teikė kiti skyriai ir Tarybos nariai. 

Visi Tarybos sprendimų projektai ir priimti sprendimai, kaip to reikalauja teisės aktai, buvo 
skelbiami Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) interneto svetainėje (www.siauliai.lt). 
Ten pat galima stebėti Tarybos posėdžių vaizdo ir garso transliacijas. Tarybos priimti norminiai teisės 
aktai buvo registruojami ir skelbiami Teisės aktų registre.  

2017 metais Taryba priėmė daug miesto gyventojams reikšmingų sprendimų. Minėti 
sprendimai atsispindi Tarybos komitetų ir Savivaldybės tarybos sudarytų institucijų ataskaitose.  

 
Veiklą vykdė 5 komitetai:  

Eil. 
Nr. 

Komitetas Komiteto 
pirmininkas 

Posėdžių statistika 
Apsvarstyta 

klausimų 
Iš viso 

posėdžių 
1. Ekonomikos ir finansų Jonas Bartkus 353 26 
2. Švietimo, kultūros ir sporto Angelė 

Kavaliauskienė 
356 24 

3. Miesto ūkio ir  plėtros Rima Juškienė 340 26 
4. Sveikatos ir socialinių 

reikalų 
Gintaras Karalevičius 249 23 

5. Kontrolės Alfredas Lankauskas 8 3 
 

Tarybai buvo pateikti 24 Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje 
tarnybos teikimai ir reikalavimai. 

 
III SKYRIUS 

KOMITETŲ VEIKLA IR POSĖDŽIŲ LANKOMUMAS   
 

1. Tarybos posėdžių lankomumas 
 

Vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 1 punkte nustatyta Tarybos nario pareiga dalyvauti 
Tarybos posėdžiuose. Žemiau pateikiamas Tarybos posėdžių lankomumo grafikas.  

Pasiektas gana aukštas Tarybos ir komitetų posėdžių lankomumas. 

0 100 200 300 400 500 600
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TARYBOS NARIŲ TARYBOS POSĖDŽIŲ  

LANKOMUMO 2017-01-01 – 2017-12-31 SUVESTINĖ 
 

Vardas, pavardė 
Frakcijos 

pavadinimas 

Tarybos 
posėdžių 
skaičius 

Dalyvauta Pastaba 

Augtumas Adeikis 
NEPRIKLAUSO JOKIAI 

FRAKCIJAI 
3 3 Tarybos narys 

nuo 2017-12-07 

Vilius Aleliūnas 
FRAKCIJA „DIRBAME 

MIESTUI“ 
4 4 Tarybos narys 

nuo 2017-11-10 

Alma 
Bagdonavičienė 

FRAKCIJA „UŽ ŠIAULIUS“ 15 15 
Tarybos narė 

nuo  
2017-02-02 

Artūras Vladas 
Balsys 

TĖVYNĖS SĄJUNGOS- 
LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ 
DEMOKRATŲ FRAKCIJA 

16 15 
Nedalyvauta dėl 

pateisinamos 
priežasties 

Jonas Bartkus 
TĖVYNĖS SĄJUNGOS- 

LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ 
DEMOKRATŲ FRAKCIJA 

16 14 
Nedalyvauta dėl 

pateisinamos 
priežasties 

Gediminas 
Beržinis 

Beržinskas 
FRAKCIJA „DARBAS“ 16 16  

Domas 
Griškevičius 

FRAKCIJA „DIRBAME 
MIESTUI“ 

16 16  

Rima Juškienė 
FRAKCIJA „DIRBAME 

MIESTUI“ 
16 16  

Gintaras 
Karalevičius 

NEPRIKLAUSO JOKIAI 
FRAKCIJAI 

16 15 
Nedalyvauta dėl 

pateisinamos 
priežasties 

Angelė 
Kavaliauskienė 

FRAKCIJA „DARBAS“ 16 15 
Nedalyvauta dėl 

pateisinamos 
priežasties 

Artūras 
Kulikauskas 

LIBERALŲ SĄJŪDŽIO 
FRAKCIJA 

16 14 
Nedalyvauta dėl 

pateisinamos 
priežasties 

Regina Kvedarienė FRAKCIJA „UŽ ŠIAULIUS“ 16 14 
Nedalyvauta dėl 

pateisinamos 
priežasties 

Aurimas Lankas 
LIBERALŲ SĄJŪDŽIO 

FRAKCIJA 
16 11 

Nedalyvauta dėl 
pateisinamos 
priežasties 

Alfredas 
Lankauskas 

TEISINGUMO FRAKCIJA 
(Iki 2017-12-07) 

16 13 
Nedalyvauta dėl 

pateisinamos 
priežasties 

Gintautas 
Lukošaitis 

FRAKCIJA „DIRBAME 
MIESTUI“ 

16 16  

Danguolė 
Martinkienė 

FRAKCIJA „DARBAS“ 16 16  

Daiva Matonienė 
TEISINGUMO FRAKCIJA 

(Iki 2017-12-07) 
16 11 

Nedalyvauta dėl 
pateisinamos 
priežasties 

Denis Michalenko FRAKCIJA „UŽ ŠIAULIUS“ 16 16  

Pranas Nainys 
FRAKCIJA „DIRBAME 

MIESTUI“ 
16 15 

Nedalyvauta dėl 
pateisinamos 
priežasties 
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Juozas Pabrėža FRAKCIJA „UŽ ŠIAULIUS“ 16 15 
Nedalyvauta dėl 

pateisinamos 
priežasties 

Simona Potelienė 
FRAKCIJA „DIRBAME 

MIESTUI“ 
16 16  

Arūnas Rimkus 
LIBERALŲ SĄJŪDŽIO 

FRAKCIJA 
16 15 

Nedalyvauta dėl 
pateisinamos 
priežasties 

Justinas 
Sartauskas 

SOCIALDEMOKRATŲ 
FRAKCIJA 

16 16  

Eligijus Stugys 
TĖVYNĖS SĄJUNGOS- 

LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ 
DEMOKRATŲ FRAKCIJA 

9 9 Tarybos narys 
nuo 2017-05-25 

Pranciškus 
Trijonis 

FRAKCIJA „UŽ ŠIAULIUS“ 16 14 
Nedalyvauta dėl 

pateisinamos 
priežasties 

Artūras Visockas 
FRAKCIJA „DIRBAME 

MIESTUI“ 
16 16  

Gedeminas 
Vyšniauskas 

SOCIALDEMOKRATŲ 
FRAKCIJA 

16 15 
Nedalyvauta dėl 

pateisinamos 
priežasties 

Jolanta Žakarienė 
SOCIALDEMOKRATŲ 

FRAKCIJA 
16 15 

Nedalyvauta dėl 
pateisinamos 
priežasties 

Lukas Žakaris 
SOCIALDEMOKRATŲ 

FRAKCIJA 
16 15 

Nedalyvauta dėl 
pateisinamos 
priežasties 

Zina Žuklijienė 
SOCIALDEMOKRATŲ 

FRAKCIJA 
16 16  

Aurimas Žvinys 
FRAKCIJA „DIRBAME 

MIESTUI“ 
16 15 

Nedalyvauta dėl 
pateisinamos 
priežasties 

Buvę Tarybos nariai 

Vardas, pavardė 
Frakcijos 

pavadinimas 

Tarybos 
posėdžių 
skaičius 

Daly-
vauta 

Andrius Šedžius 
TEISINGUMO FRAKCIJA  

(Iki 2017-12-07) 
13 6 

Mindaugas 
Žukauskas 

FRAKCIJA „DIRBAME MIESTUI“ 4 4 

Tomas Petreikis 
TĖVYNĖS SĄJUNGOS-LIETUVOS 

KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ FRAKCIJA 
7 7 

Irina Barabanova FRAKCIJA „DIRBAME MIESTUI“ 8 8 
 

TARYBOS POSĖDŽIŲ LANKOMUMO 2017-01-01 – 2017-12-31 SUVESTINĖ  
PAGAL FRAKCIJAS 

 

Frakcijos pavadinimas 
Narių 

skaičius 
frakcijoje 

Frakcijos 
vadovas 

Tarybos 
posėdžių 
skaičius 

Dalyvauta 
posė-

džiuose 
kartų 

Dalyvauta 
posėdžiuose 

proc. 

FRAKCIJA „DIRBAME 
MIESTUI“ 

8 S. Potelienė 128 126 98,43 

FRAKCIJA „UŽ 
ŠIAULIUS“ 

5 D. Michalenko 79 74 93,67 
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TĖVYNĖS SĄJUNGOS – 
LIETUVOS 

KRIKŠČIONIŲ 
DEMOKRATŲ 

FRAKCIJA 

3 J. Bartkus 48 45 93,75 

SOCIALDEMOKRATŲ 
FRAKCIJA 

5 
G. 

Vyšniauskas 
80 76 95,00 

LIBERALŲ SĄJŪDŽIO 
FRAKCIJA 

3 A. Kulikauskas 48 40 83,33 

FRAKCIJA „DARBAS“ 3 D. Martinkienė 48 47 97,91 
TEISINGUMO 

FRAKCIJA  
(Iki 2017-12-07) 

3  45 30 66,66 

Tarybos nariai, 
nepriklausantys jokiai 

frakcijai 
2  19 18 94,73 

 
2. Komitetų darbas 

 
Tarybą sudaro 31 Tarybos narys. Iš Tarybos narių sudaromi komitetai, kurių pagrindinės 

funkcijos yra preliminariai nagrinėti Tarybai teikiamus klausimus, teikti dėl jų išvadas ir pasiūlymus, 
kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi Tarybos, mero sprendimai. 

Iš Tarybos narių yra sudaryti 5 Tarybos komitetai: Finansų ir ekonomikos, Švietimo, Kultūros 
ir sporto, Miesto ūkio ir plėtros, Sveikatos ir socialinių reikalų bei Kontrolės. 

 
2.1. Finansų ir ekonomikos komiteto veikla 

 
Komiteto pirmininkas – Jonas Bartkus. Komiteto pirmininko pavaduotoju buvo Arūnas 

Rimkus, nuo 2017 m. spalio 2 d. komiteto pirmininko pavaduotoja –  Simona Potelienė. Komitetas 
kuruoja šias Savivaldybės veiklos sritis: finansų, ekonomikos ir turto valdymo. Taip pat koordinuoja 
Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto (toliau – savivaldybės biudžetas) projekto rengimą. 

2017 metais įvyko 26 komitetų posėdžiai. Komiteto posėdžių metu buvo svarstyti 353 Tarybos 
sprendimų projektai (2016 metais svarstyti 347), nepritarta 9-iems.  

Per 2017 metus komitetui svarstyti buvo pateikti šie klausimai, nesusiję su Tarybai teikiamais 
sprendimų projektais: 

1.  Dėl Šiaulių miesto gatvių su žvyro danga viršutinio sluoksnio pagerinimo, kai dalis darbų 
finansuojama paramos teikėjo lėšomis.   

2.  Dėl pramoninio paveldo komplekso – odų fabriko gamybinio pastato Nr. 8 (Elnio g. 25, 
Šiauliai) aktualizavimo: kultūros objekto restauravimo, atgaivinimo ir pritaikymo daugiafunkcėms 
muziejinėms ir kultūrinėms veikloms.  

3.  Dėl SĮ Šiaulių oro uosto veiklos ir perspektyvų. 
4.  Dėl UAB „Žiburio knygynas“ finansinės ataskaitos. 
5.  Dėl valstybinio aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo. 
6.  Dėl lėšų skyrimo futbolo klubui „Gintra“. 

 Klausimas dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo, kuris buvo 
vienas iš pagrindinių Finansų ir ekonomikos komiteto posėdžiuose, svarstytas išplėstiniame komiteto 
posėdyje. Savivaldybės biudžetą tikslinant ir koreguojant, klausimai dėl 2017 metų biudžeto buvo 
svarstomi ir kituose komiteto posėdžiuose.  
 Svarstytas Šiaulių miesto savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veikos planas ir jo 
pakeitimai. Tačiau prie šio klausimo, kaip ir prie savivaldybės biudžeto, komitetas grįžo dar ne kartą.  

Be kitų klausimų, komiteto nariai išsamiai išnagrinėjo šiuos savivaldybės biudžetui, miesto 
plėtrai ir gyventojams ypač svarbius klausimus: 
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 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. 
 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo.  
 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vietinių kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros 

ir plėtros 2017 metų programos, finansuojamos iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, objektų 
sąrašo patvirtinimo. 

 Dėl naujo kultūros srities investicijų projekto teikimo 2018–2020 metų valstybės 
investicijų programos finansavimui gauti. 

 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų socialinės globos kainos patvirtinimo. 
 Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių 

mieste kainų nustatymo. 
 Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų 

nustatymo. 
 Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2017 metų investicijų plano suderinimo. 
 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš 

atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Šiaulių miesto savivaldybės 
vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo.  

2 pav. Finansų ir ekonomikos komiteto posėdžių lankomumas 
 

2.2. Švietimo, kultūros ir sporto komiteto veikla 
  

Per 2017 metus ne kartą keitėsi komiteto sudėtis, pirmininkas ir pavaduotojas. Ataskaitiniams 
metams baigiantis, komiteto pirmininkė buvo Angelė Kavaliauskienė, pirmininko pavaduotoja Zina 
Žuklijienė.   

Per metus įvyko 24 komiteto posėdžiai, apsvarstyti 356 klausimai. Komitetas išnagrinėjo 337 
Tarybos sprendimų projektus, iš jų 15-ai nepritarta. Komitete apsvarstyta 19 klausimų, aktualių 
švietimui, kultūrai ir sportui. Komitetas pateikė 3 kreipimusis, 2 rekomendacijas, 8 siūlymus dėl 
Tarybos sprendimo projektų įtraukimo, 3 dėl atidėjimo ir 4 dėl išbraukimo iš Tarybos posėdžių 
darbotvarkių, 12 siūlymų, 1 prašymą Savivaldybės administracijai ir jos skyriams.  

2017 metų pradžioje komitetą sudarė 10 (dešimt) narių: Vladas Artūras Balsys, Gediminas 
Beržinis Beržinskas, Goda Gargasaitė (pirmininko pavaduotoja), Angelė Kavaliauskienė, Artūras 
Kulikauskas (pirmininkas), Aurimas Lankas, Juozas Pabrėža, Jolanta Žakarienė, Zina Žuklijienė, 
Aurimas Žvinys. Godai Gargasaitei-Bunei atsistatydinus ir nuo sausio 19 d. pripažinus, kad Tarybos 
narės įgaliojimai nutrūksta prieš terminą, komitetą nuo 2017 m. vasario 23 d. sudarė 9 (devyni) nariai: 
Vladas Artūras Balsys, Gediminas Beržinis Beržinskas, Angelė Kavaliauskienė, Artūras Kulikauskas 
(pirmininkas), Aurimas Lankas, Juozas Pabrėža, Jolanta Žakarienė, Zina Žuklijienė, Aurimas Žvinys.  

Tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-94 pasikeitė komiteto sudėtis. Komitetą sudarė 
10 (dešimt) narių: Vladas Artūras Balsys, Gediminas Beržinis Beržinskas, Angelė Kavaliauskienė 
(nuo 2017-08-22 pirmininkė), Artūras Kulikauskas (iki 2017-08-22 pirmininkas), Regina 
Kvedarienė, Aurimas Lankas, Juozas Pabrėža, Jolanta Žakarienė, Zina Žuklijienė (nuo 2017-04-11 
pirmininko pavaduotoja), Aurimas Žvinys.  

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas, sausio mėnesį apsvarstęs Tarybos sprendimo „Dėl 
tarptautinio folkloro konkurso-festivalio „Saulės žiedas“ organizavimo ir finansavimo“ projektą, 
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nusprendė nuomonę išreikšti balsuojant Tarybos posėdyje ir pasiūlė padidinti Kultūros plėtros 
programai skiriamas lėšas 15 tūkst. Eur, kurie būtų skirti konkursui-festivaliui „Saulės žiedas“ 
organizuoti ir finansuoti.  

Svarstydami sprendimo „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ 
projektą, komiteto nariai diskutavo dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos 
pasiūlymo kiekvienoje progimnazijoje įkurti po vieną išmaniąją klasę ir numatyti 140 tūkst. Eur, kurie 
būtų skirti planšetiniams ar kitokiems kompiuteriams įsigyti. Svarstyta, ar nebūtų racionaliau šias 
lėšas skirti švietimo įstaigų aplinkai atnaujinti.  

Siūlyta papildomai skirti 700 tūkst. Eur žvyruotoms gatvėms asfaltuoti, daugiau asfaltuoti 
gatvių iš Tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-430 patvirtintos Šiaulių miesto žvyruotų 
gatvių asfaltavimo 2008 m. programos lėšų.  

Komitetas, apsvarstęs gautą prašymą dėl Vinco Kudirkos progimnazijos senojo pastato 
atnaujinimo, nusprendė prašyti Savivaldybės administracijos direktorių pateikti Švietimo, kultūros ir 
sporto komitetui išvadą ir nuomonę dėl gauto Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos bendruomenės 
prašymo. 

Kovo mėnesį komitetas domėjosi krepšinio klubo „Šiauliai“ perspektyvomis. Susipažino su 
informacija apie galimybę perduoti pagal sutartį krepšinio klubui „Šiauliai“ priklausančią licenciją 
VšĮ Šiaulių krepšinio akademijai „Saulė“. Komitetas prašė persiųsti informaciją apie numatomų 
veiksmų planą ir darbą.  

Komitetas, balandžio mėnesį apsvarstęs Vinco Kudirkos progimnazijos bendruomenės 
kreipimąsi, nusprendė siūlyti Savivaldybės administracijai į sprendimo „Dėl Šiaulių miesto 
savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-5 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017 
metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą įtraukti lėšas (29 500 Eur) Šiaulių Vinco Kudirkos 
progimnazijos senajam pastatui atnaujinti.  

Apsvarstę Šiaulių tinklinio mėgėjų lygos prašymą, komiteto nariai nusprendė pritarti, kad iš 
Savivaldybės strateginio veiklos plano programos VšĮ Šiaulių tinklinio mėgėjų lygai būtų skirta 35 
tūkst. Eur paplūdimio tinklinio aikštelėms Talkšos ežero pakrantėje įrengti.  

Komitetas, apsvarstęs Tarybos sprendimo „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. 
spalio 31 d. sprendimo Nr. T-244 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės 
tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą, 
nusprendė pritarti alternatyviam sprendimo projektui ir pasiūlė ateityje diferencijuoti automobilių 
stovėjimo kainas pagal stovėjimo vietas. 

Balandžio ir gegužės mėnesiais komiteto nariai išklausė Šiaulių miesto švietimo įstaigų 
direktorių 2016 metų veiklos ataskaitas. Komitetui pristatyta informacija apie pramoninio paveldo 
komplekso – odų fabriko gamybinio pastato Nr. 8 (Elnio g. 25, Šiauliai) aktualizavimą: kultūros 
objekto restauravimas, atgaivinimas ir pritaikymas daugiafunkcėms muziejinėms ir kultūrinėms 
veikloms. Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius informavo apie siekį įkurti priešgaisrinės 
automobilių technikos ir surinktos kolekcijos muziejų.  

Komitetas, liepos mėnesį išnagrinėjęs Zoknių progimnazijos ir Daukanto gimnazijos vadovų 
kreipimąsi dėl avarinės kanalizacijos ir  nuotekų vamzdynų būklės, nusprendė pritarti leidimui 
Zoknių progimnazijai organizuoti kanalizacijos ir nuotekų vamzdynų avarijos šalinimo rangos darbų 
pirkimą.  

Apsvarstę 2016 metų Šiaulių miesto sporto klubų žaidimų komandų plėtros programos 
vykdymo patvirtinimo ataskaitas, komiteto nariai nusprendė perduoti šią medžiagą nagrinėti 
Kontrolės komitetui ir Antikorupcijos komisijai ir su šia informacija supažindinti Sporto tarybą. 

Komitetas, spalio mėnesį apsvarstęs Tarybos sprendimo „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 
tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-253 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos 
reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą, nusprendė nepritarti sprendimo projektui ir 
rekomenduoti parengti alternatyvų Tarybos sprendimo projektą atsižvelgiant tik į Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės atstovo reikalavimus ir teikimus.  

2017 m. lapkričio 7 d. Švietimo, kultūros ir sporto komiteto nariai, reaguodami į viešojoje 
erdvėje pasirodžiusius svarstymus dėl gimnazijos pavadinimo, kreipėsi į Juliaus Janonio gimnazijos 
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bendruomenę, patikindami, kad vertina gimnazijos istoriją, puoselėjamas tradicijas, gebėjimą 
užtikrinti jų dermę su moderniausiomis švietimo tendencijomis.  

Lapkričio mėnesį komitetas svarstė klausimą dėl UAB „Žiburio knygyno“ patalpų nuomos 
galimybių, aptarė knygyno perspektyvas ir išlikimo klausimus. Dauguma komiteto narių pasisakė už 
UAB „Žiburio knygynas“ išsaugojimą Vilniaus gatvėje.   

Komitetas, gruodžio mėnesį apsvarstęs klausimą dėl Gamtos mokslų, technologijų, 
inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centro, bendru sutarimu 
nutarė kreiptis į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją dėl Gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centro 
steigimo nacionaliniu lygmeniu.  

Komitetas, apsvarstęs Tarybos sprendimų projektus dėl prekybos alkoholiniais gėrimais 
laiko apribojimo, pasiūlė juos atidėti ir rengti sprendimus dėl visų keturių įstaigų. Komiteto nariams 
buvo pristatytas Šiaulių miesto sporto klubų „Baltrex“, „Vairo“, „Ginstrektė“ 2018–2020 m. 
bandomasis sporto veiklos modelis.  

Didžiąją veiklos dalį komitetas skyrė Tarybos sprendimų projektams švietimo, kultūros ir 
sporto klausimais nagrinėti. Be kitų klausimų, Komiteto nariai išsamiai išnagrinėjo šiuos miesto 
gyventojams ypač svarbius klausimus: 

 Dėl sutikimo perimti viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademijos „Saulė“ dalininko 
teises ir kapitalą.  

 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-321 „Dėl 
Švietimo įstaigų aplinkosaugos švietimo ir ugdymo projektų rėmimo nuostatų patvirtinimo“ 
pripažinimo netekusiu galios.  

 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-224 „Dėl 
Lėšų skyrimo neplanuotoms kultūros priemonėms įgyvendinti tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
pakeitimo.  

 Dėl klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio pagal vykdomas ugdymo programas 
nustatymo bendrojo ugdymo mokyklose 2017–2018 mokslo metais.  

 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. T-356 „Dėl 
Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias 
ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.  

 Dėl 2017 metais Šiaulių miesto savivaldybei skirtų 6 procentų mokinio krepšelio lėšų 
mokymo reikmėms tenkinti paskirstymo.  

 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T-93 „Dėl 
Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.  

 Dėl Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo.  
 Dėl Šaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-363 „Dėl 

didžiausio leistino Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų pareigybių skaičiaus nustatymo“ 
pakeitimo.  

 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-234 „Dėl 
Ikimokyklinio ugdymo programų, kurias įgyvendina Šiaulių miesto nevalstybinės švietimo įstaigos 
ir laisvieji mokytojai, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.  

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

 Dėl pritarimo jungtinei Bendradarbiavimo sutarčiai kuriant ir įveiklinant Gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrą 
Šiaulių apskrities teritorijoje.  

 Dėl naujo kultūros srities investicijų projekto teikimo Valstybės investicijų 2018–2020 
metų programos finansavimui gauti.  

 Dėl Reprezentacinio Šiaulių miesto festivalio ar sporto renginio statuso suteikimo ir jo 
dalinio finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo.  
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 Dėl Šiaulių miesto aukštųjų mokyklų, profesinio rengimo centro bei verslo įmonių STEAM 
ir INOSTART programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.  

 Dėl Inžinerijos ir informatikos mokslų krypties studijų Šiaulių mieste paramos skyrimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo.  

 Dėl kultūros ir sporto projektų rėmimo skatinimo.  
Komiteto nariai dalyvavo įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje. Komitetas dirbo sutelktai 

ir kompetentingai, visi jo nariai aktyviai dalyvavo svarstant problemas, išreiškė savo nuomonę ir teikė 
pasiūlymus.  

 
3 pav. Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžių lankomumas 
 
2.3. Miesto ūkio ir plėtros komiteto veikla  

 
Keičiantis Tarybos nariams, kito ir komiteto sudėtis, keitėsi komiteto pirmininkas. Nuo 

ataskaitinių metų vidurio komiteto pirmininke tapo Rima Juškienė. 2017 metais įvyko 26 komiteto 
posėdžiai, apsvarstyta 340 klausimų. Komitetas išnagrinėjo 314 Tarybos sprendimų projektų, iš jų 
keturiems nepritarta, apsvarstyti 26 klausimai, aktualūs miestui ir gyventojams. Komitetas pateikė 8 
rekomendacijas, 10 siūlymų dėl Tarybos sprendimų projektų įtraukimo ir 1 dėl išbraukimo iš Tarybos 
posėdžių darbotvarkių, 15 siūlymų ir 9 prašymus Savivaldybės administracijai ir jos skyriams.  

Nuo 2016 m. gruodžio 1 d. iki 2017 m. gegužės 25 d. komitetą sudarė 8 (aštuoni) nariai: 
Domas Griškevičius, Rima Juškienė, Gintautas Lukošaitis (pirmininko pavaduotojas), Daiva 
Matonienė, Tomas Petreikis (pirmininkas), Andrius Šedžius, Pranciškus Trijonis, Lukas Žakaris.   

Tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-208 komiteto sudėtis pasikeitė. Jį sudarė 8 
(aštuoni) nariai: Domas Griškevičius, Rima Juškienė (pirmininkė), Gintautas Lukošaitis (pirmininko 
pavaduotojas), Daiva Matonienė, Eligijus Stugys, Andrius Šedžius, Pranciškus Trijonis, Lukas 
Žakaris. 

Tarybos 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimu  Nr. T-463 dar kartą pakeista komiteto sudėtis. 
Narių skaičius išliko tas pats: Augtumas Adeikis, Domas Griškevičius, Rima Juškienė (pirmininkė), 
Gintautas Lukošaitis (pirmininko pavaduotojas), Daiva Matonienė, Eligijus Stugys, Pranciškus 
Trijonis, Lukas Žakaris.  

Komitetas sausio mėnesį svarstė klausimą dėl Prisikėlimo aikštės techninių sprendinių 
teritorijoje, esančioje prie Katedros, kur palaidoti Antrojo pasaulinio karo sovietų kariai. Komiteto 
nariai bendru sutarimu pasiūlė pranešėjams pateikti visą dokumentų paketą ir nurodyti, kas ir už ką 
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atsakingas. Taip pat rekomenduota atsakingam Savivaldybės administracijos vadovui priimti 
reikalingus sprendimus ir kreiptis į Lietuvos Respublikos kultūros ministeriją.   

Vasario mėnesį komitetas, svarstydamas Tarybos sprendimo „Dėl elektromobilių įkrovimo 
prieigų Šiaulių mieste schemos patvirtinimo“ projektą, nusprendė pritarti sprendimo projektui ir  
pasiūlė į Elektromobilių įkrovimo prieigų Šiaulių mieste schemą įtraukti aikštelę, esančią šalia Trakų 
g. 39 (netoli AB „Verpstas“).  

Apsvarstę sprendimo „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. 
sprendimo Nr. T-362 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto 
savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą, komiteto nariai 
nusprendė pritarti projektui ir rekomenduoti Savivaldybės administracijos direktoriui, kad 
Architektūros ir urbanistikos skyriuje pradėjusiam dirbti naujam darbuotojui skirtų aukščiausiąją  
klasę, o esamiems darbuotojams už papildomą darbą mokėtų didesnius priedus.  

Komitetas, išnagrinėjęs sprendimo „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 
7 d. sprendimo Nr. T-115 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto 
nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą, nusprendė siūlyti Socialinių reikalų departamento 
Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriui kreiptis į Šiaulių apskrities valstybinę mokesčių 
inspekciją, kad ji viešintų būsto nuomos sutarčių sudarymo ir jų registravimo galimybes. Taip pat 
komitetas siūlė informaciją apie Šiaulių miesto savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto 
nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarką kuo 
plačiau skelbti ir viešinti visuomenei.   

Komitetas, apsvarstęs Tarybos sprendimo „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos 
rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo“ projektą, 
nusprendė pritarti projektui ir siūlyti Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos 
skyriui šiai programai numatytas lėšas skirti neasfaltuotoms gatvėms laistyti. Taip pat pasiūlyta iš 
anksto numatyti poreikį ir apskaičiuoti, kiek reikėtų lėšų neasfaltuotoms gatvėms laistyti ir 
asfaltuotoms gatvėms plauti.  

Apsvarstę Tarybos sprendimo „Dėl patalpų Aušros al. 48, Šiauliuose, perdavimo patikėjimo 
teise“ projektą, komiteto nariai nusprendė prašyti Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento 
Ekonomikos ir investicijų skyriaus Turto valdymo poskyrio parengti ir pateikti patalpų skirstymo 
planą ir tvarką su informacija apie laisvas ir užimtas patalpas ir kam jos paskirtos, numatyti, kokias 
patalpas planuojama artimiausiu laiku perduoti. Komitetas paprašė Savivaldybės administracijos 
pateikti informaciją, kiek ir kas konkrečiai naudojasi tarnybiniais butais. 

Komitetas, vasario 20 d. apsvarstęs informaciją apie lauko kavines, nusprendė siūlyti 
Savivaldybės administracijai koreguoti Tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T-275 „Dėl 
Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų 
taisyklių nuostatas dėl statinio apibrėžimo sąvokos ir rekomenduoti Strateginės plėtros ir ekonomikos 
departamentui neišduoti licencijų ir leidimų šių metų veiklai pagal tuos projektus, kurie buvo 
suderinti prieš dvejus metus ir yra nepasibaigęs trejų metų laikotarpis. 

Komiteto nariai, apsvarstę Tarybos sprendimo „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 
m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-4 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio 
veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą, nusprendė nepritarti sprendimo projektui ir prašyti 
Savivaldybės administracijos skubiai pateikti komiteto nariams išsamią informaciją apie lėšų skyrimą 
priemonei išmaniojo miesto skaitmeninei platformai sukurti, CODE4 Šiauliai iniciatyvai remti 
(išmaniojo miesto koncepcijai ir priemonei įgyvendinti). 

Vasario 28 d. Miesto ūkio ir plėtros komitetas nagrinėjo Šiaulių miesto viešojo transporto 
sistemos koncepcijos parengimą ir jos įgyvendinimo galimybes. Komiteto nariai, išnagrinėję 
klausimą, nusprendė: 

 Siūlyti Savivaldybės administracijai inicijuoti, kad būtų nutraukta UAB „Busturas“ 
sudaryta ir pasirašyta komercinių patalpų nuomos sutartis su UAB „Titvesta“. 

 Siūlyti Savivaldybės administracijai rengti stiprias keleivių vežimo vietiniais (miesto) 
reguliaraus susisiekimo maršrutais galimo viešosios paslaugos vieno paketo pirkimo konkurso 
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sąlygas.   
 Siūlyti Savivaldybės administracijai svarstyti galimybes, rengti ir teikti Tarybai sprendimo 

dėl Šiaulių autobusų stoties finansavimo projektą. 
 Prašyti  UAB „Busturas“ administracijos pateikti komitetui alternatyvą, kur galėtų išsikelti 

Šiaulių autobusų stotis ir kiek tai galėtų kainuoti.   
Komitetas, išnagrinėjęs klausimą dėl Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus patalpų, 

nusprendė prašyti Socialinių reikalų departamento ir Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento 
atlikti preliminarius skaičiavimus, kiek kainuotų Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus 
perkėlimas, taip pat numatyti, kur jis galėtų būti perkeltas. Atsižvelgę į Labdaros ir paramos fondo ir 
savanorystės centro „Tavo parama“ prašymą dėl Vilniaus g. 170 patalpų skyrimo panaudai, komiteto 
nariai siūlė apsvarstyti galimybę laisvas patalpas, iškėlus Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių 
kitur, skirti nevyriausybinėms organizacijoms. Komiteto nariai pasiūlė organizacijai pateikti veiklos 
ataskaitą ir įrodyti, kad atlieka socialinę veiklą, o Turto valdymo poskyriui rengti Tarybos sprendimo 
„Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniaus g. 170, Šiauliuose, viešo nuomos konkurso skelbimo“ projektą. 

Komiteto nariai, kovo mėnesį apsvarstę informaciją apie URBAN programos eigą, nusprendė 
prašyti Savivaldybės administracijos pateikti komitetui lentelę su informacija apie techninių projektų 
pirkimų preliminarių sutarčių vertes ir sutarčių, sudarytų dėl konkrečių objektų, vertes bei lentelę, 
kurioje būtų nurodyta, kur vėluojama, kodėl vėluojama, ir tai pagrįsti, taip pat numatyta, kada 
planuojama pradėti darbus ir iki kada planuojama juos pabaigti.  

Apsvarstę klausimą dėl paminklo „Tautos laisvė“ idėjos konkurso, komiteto nariai nusprendė 
siūlyti balandžio mėnesio Tarybos posėdyje, teikiant savivaldybės biudžeto projekto pakeitimus, 
numatyti ne mažiau kaip 10 tūkst. Eur paminklo „Tautos laisvė“ idėjos konkursui. 

Komiteto nariai, apsvarstę Tarybos sprendimo „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 
m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio 
veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą, nusprendė pritarti sprendimo projektui ir pasiūlė 
nuo rugsėjo mėnesio ieškoti galimybių įsteigti pradinių klasių mokinių pailgintas grupes.  

Komitetas gegužės mėnesį aptarė savivaldybės įmonės Šiaulių oro uosto informaciją apie 
įmonės veiklą ir perspektyvas, pramoninio paveldo komplekso – odų fabriko gamybinio pastato Nr. 
8 (Elnio g. 25, Šiauliai) aktualizavimo: kultūros objekto restauravimo, atgaivinimo ir pritaikymo 
daugiafunkcėms muziejinėms ir kultūrinėms veikloms galimybes. Aptartas Paviršinių nuotekų 
specialiojo plano vykdymas.   

Birželio mėnesį komitetas nagrinėjo klausimą dėl Šiaulių miesto gatvių su žvyro danga 
viršutinio sluoksnio pagerinimo, kai dalis darbų finansuojama paramos teikėjo lėšomis. Komiteto 
nariai nusprendė pritarti gyventojų prašymui dėl žvyruotų Miško ir Bijotės gatvių dangos viršutinio 
sluoksnio pagerinimo, kai dalis darbų finansuojama gyventojų lėšomis.  

Apsvarstę Tarybos sprendimo „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 2 d. 
sprendimo Nr. T-5 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ 
projektą, komiteto nariai nusprendė pritarti sprendimo projektui ir rekomendavo Savivaldybės 
administracijai ateityje biudžeto lėšas skirti tokia tvarka: pirmiausia Šiaulių kultūros centrui, po to 
Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ I etapo darbams. Taip pat nutarta siūlyti Savivaldybės 
administracijai neteikti paraiškos dėl Menų inkubatoriaus.  

Komiteto nariai rugpjūčio mėnesį nagrinėjo Medelyno gatvės  gyventojų problemas dėl gatvės 
sutvarkymo ir apšvietimo.  

Rugsėjo mėnesį komitetas, apsvarstęs Juliaus Janonio gimnazijos direktoriaus prašymą dėl 
mokyklos teritorijos sutvarkymo, nusprendė rekomenduoti Savivaldybės administracijai rengti 
atskirą viešosios erdvės priešais Juliaus Janonio gimnaziją sutvarkymo techninį projektą, įvertinant 
atsirasiantį signatarus įamžinantį  meninį akcentą. 

Komitetas spalio mėnesį nagrinėjo klausimą dėl biudžetinės įstaigos Šiaulių turizmo 
informacijos centro interneto svetainės. Komiteto nariai nusprendė siūlyti Savivaldybės 
administracijos direktoriui suplanuoti 2018 metų savivaldybės biudžeto projekte lėšas Šiaulių turizmo 
informacijos centro darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti ir įstaigos interneto svetainei atnaujinti. 

Lapkričio mėnesį Miesto ūkio ir plėtros komiteto nariai aptarė klausimus dėl Integruotų 
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teritorijų vystymo programos, Vilniaus g. projekto vykdymo ir 2018 metų gatvių bei kiemų 
projektavimo sąrašo ir darbų vykdymo.  

Komiteto nariai išsamiai nagrinėjo ir pareiškė savo nuomonę dėl šių Tarybos sprendimo 
projektų:  

 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vietinių kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), 
priežiūros ir plėtros 2017 metų programos, finansuojamos iš Kelių priežiūros ir plėtros programos 
lėšų, objektų sąrašo patvirtinimo.  

 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T-132 „Dėl 
Projektų įgyvendinimo priežiūros tarybos sudarymo“ pakeitimo. 

 Dėl pritarimo įgyvendini projektą „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Šiaulių 
mieste“. 

 Dėl Elektromobilių įkrovimo prieigų Šiaulių mieste schemos patvirtinimo. 
 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. T-360 „Dėl 

pritarimo dalyvauti įgyvendinant projektą „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų 
modernizavimo skatinimas“ pakeitimo. 

 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-362 „Dėl 
Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje 
išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. 

 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-244 „Dėl 
Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis 
automobiliams statyti nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. 

 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-213 „Dėl 
Šiaulių miesto darnaus judumo plano komiteto sudarymo“ pakeitimo. 

 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš 
atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Šiaulių miesto savivaldybės 
vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo. 

 Dėl Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo 
plano pakeitimo patvirtinimo ir pripažinimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo plano sudedamąja 
dalimi. 

 Dėl Dvaro gatvės, Sodo gatvės ir Grafo Zubovo gatvės geografinių charakteristikų 
pakeitimo. 

 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose 
programos patvirtinimo.  

 Dėl Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį arba neprižiūrimų statinių ir patalpų 2016 
metų sąrašo patvirtinimo. 

 Dėl atnaujinto Šiaulių miesto aglomeracijos strateginio triukšmo žemėlapio patvirtinimo. 
 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-234 „Dėl 

pritarimo įgyvendinti projektą „Saulės Laikrodžio aikštės kapitalinis remontas“ pakeitimo. 
 Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo 

naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo. 
 Dėl pritarimo Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 

specialiojo plano koncepcijos II alternatyvai. 
Komitetas dirbo daug, principingai ir atsakingai, dauguma komiteto narių aktyviai dalyvavo 

svarstymuose, reiškė savo nuomonę, teikė siūlymus. Komiteto nariai dalyvavo įvairių darbo grupių 
ir komisijų veikloje. 
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4 pav. Miesto ūkio ir plėtros komiteto lankomumas 

 
2.4. Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto veikla 
 
Komiteto pirmininkas – Gintaras Karalevičius. Keičiantis Tarybos nariams, kito ir komiteto 

sudėtis. Komitetas kuruoja šias Savivaldybės veiklos sritis: viešosios tvarkos, sveikatos priežiūros, 
socialinės paramos. 

2017 metais vyko 24 komiteto posėdžiai. 2016 metais įvyko 23 komiteto posėdžiai. Komitetas 
apsvarstė 249 Tarybos sprendimų projektus (2016 metais 263 projektus), iš jų: pritarė arba nusprendė 
apsispręsti posėdžio metu dėl 238 Tarybos sprendimų projektų, nepritarė 4 projektams.  

Komitetas apsvarstė ir pateikė rekomendacijas Savivaldybės administracijos direktoriui ir 
Savivaldybės administracijos padaliniams šiais klausimais: 

 Dėl miesto infrastruktūros situacijos (kelių valymo).  
 Dėl SĮ Šiaulių oro uosto veiklos.  
 Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo. 
 Dėl informacijos apie projekto „Atrask save“ įgyvendinimą. 
 Dėl projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje 

teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ apsvarstymo. 
 Dėl lėšų skyrimo VšĮ Šiaulių centro poliklinikai rentgeno aparatui įsigyti.  
 Dėl triukšmo mažinimo Šiaulių mieste. 

 
2017 metais komitetas, spręsdamas miesto bendruomenės sveikatos priežiūros ir socialines 

problemas, apsvarstė šiuos miesto gyventojams aktualius klausimus: 
 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudėties 

ir nuostatų patvirtinimo. 
 Dėl Integralios pagalbos paslaugų teikimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo 

patvirtinimo. 
 Dėl Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos teikimo tvarkos ir Laikino 

apnakvindinimo paslaugos teikimo tvarkos aprašų patvirtinimo. 
 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų Socialinės globos 

skyriaus paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo. 
 Dėl Socialinio globėjo veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 
 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų socialinės globos kainos patvirtinimo. 
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 Dėl maksimalių trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Šiaulių 
miesto gyventojams dydžių nustatymo. 

 Dėl Dienos socialinės globos skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugą tvarkos aprašo 
patvirtinimo. 

 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų pertvarkos 2018–2020 
metų veiksmų plano patvirtinimo. 

 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų  teikiamos socialinės globos pertvarkos 
2018–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo. 

 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Paramos priemonių tuberkulioze sergantiems 
asmenims įgyvendinimas Šiaulių mieste“. 

Komitetas išklausė ir pritarė visoms sveikatos priežiūros įstaigų ataskaitoms.  

5 pav. Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto lankomumas 
 

3. Kontrolės komiteto veikla  
 
Tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-152 komitetą sudarė šie Tarybos nariai: 

Vladas Artūras Balsys, Angelė Kavaliauskienė, Artūras Kulikauskas, Gintautas Lukošaitis 
(pirmininko pavaduotojas), Andrius Šedžius (pirmininkas), Gedeminas Vyšniauskas. Tarybos 2017 
m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-280 į komiteto sudėtį įrašyta Tarybos narė Regina Kvedarienė.  

Tarybos 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-463 komitetą sudarė Vladas Artūras Balsys, 
Angelė Kavaliauskienė, Artūras Kulikauskas, Regina Kvedarienė, Alfredas Lankauskas, Gintautas 
Lukošaitis (pirmininko pavaduotojas), Gedeminas Vyšniauskas. Tarybos sprendimu Nr. T-464 
nuspręsta Kontrolės komiteto pirmininku skirti Alfredą Lankauską.  

 
Per 2017 metus įvyko 3 komiteto posėdžiai, apsvarstyti 8 klausimai. Savivaldybės kontrolės 

ir audito tarnybai ir Savivaldybės administracijai dėl informacijos, dokumentų pateikimo komitetas 
pateikė 6 prašymus. Komitetas svarstė šiuos klausimus:  

 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos. 
 Audito išvadą dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų 

rinkinio.  
 Dėl informacijos apie Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos per 2017 metų I pusmetį 

vykdytą veiklą.  
 Dėl 2016 metų Šiaulių miesto sporto klubų žaidimų komandų plėtros programos vykdymo 

patikrinimo ataskaitos.  
 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2016 metų veiklai viešinti skirtų lėšų 

panaudojimo tikslingumo.  
 Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos informacijos apie veiklos plano vykdymą 

per 2017 metų 9 mėnesius svarstymo.  
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 Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos plano projekto svarstymo 
ir pasiūlymų.  

 Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos planui vykdyti reikalingų 
asignavimų įvertinimo ir išvados teikimo Tarybai.  
 

Kontrolės komitetas sausio mėnesį svarstė klausimą „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos“. Komiteto nariai domėjosi 2016 metais 
sudarytomis sutartimis dėl miesto gatvių tvarkymo. Aptarė klausimus, susijusius su Savivaldybės 
administracijos reforma, darbuotojų rezultatų vertinimo metodika, premijavimo kriterijais, uždavė 
klausimus dėl Savivaldybės administracijos pertvarkos proceso rezultatų ir jo vertinimų analizės. 
Komiteto nariai nusprendė prašyti Savivaldybės administracijos pateikti: 

 visų galiojančių didžiųjų sutarčių suvestinę, kurių vertė didesnė nei 100 tūkst. Eur; 
 finansinę ataskaitą dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus fondo lėšų panaudojimo; 
 UAB „Žiburio knygynas“ finansinę ataskaitą susipažinti; 
 krepšinio klubo „Šiauliai“ finansinę ataskaitą už Šiaulių miesto savivaldybės skiriamas 

biudžeto lėšas (180 tūkst. Eur) susipažinti. 
Rugsėjo mėnesį  komitetas apsvarstė ir pritarė Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 

audito išvadai dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir 
informacijai apie Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos per 2017 metų I pusmetį vykdytą veiklą. 
Svarstė klausimus dėl 2016 metų Šiaulių miesto sporto klubų žaidimų komandų plėtros programos 
vykdymo patikrinimo ataskaitos ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2016 metų veiklai 
viešinti skirtų lėšų panaudojimo tikslingumo.  

Komitetas, lapkričio mėnesį apsvarstęs Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos informaciją 
apie veiklos plano vykdymą per 2017 metų 9 mėnesius, paprašė Savivaldybės kontrolės ir audito 
tarnybos pateikti komitetui informaciją apie auditų metu nustatytus pagrindinius ir sisteminius 
pažeidimus. Komitetas apsvarstė ir pritarė Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų 
veiklos plano projektui ir 2018 metų veiklos planui vykdyti reikalingus asignavimus. Nuspręsta 
prašyti Savivaldybės administracijos pateikti susistemintą informaciją apie 2016 metų ir 2017 metų 
pirmo pusmečio Savivaldybės administracijos veiklai viešinti skirtų lėšų panaudojimą pagal 
sudarytas sutartis, televizijos ir radijo laidų bei straipsnių įkainius, užsakymo datas, laidų trukmę. 
  

 
6 pav. Kontrolės komiteto lankomumas 

 
 
 

IV SKYRIUS 
   TARYBOS SUDARYTŲ KOMISIJŲ VEIKLA.  

SUDARYTOS KOMISIJOS  
 

2017 metų laikotarpiu veiklą vykdė 11 komisijų, patvirtintų Tarybos sprendimais. Komisijos 
sudarytos iš Tarybos narių, Savivaldybės administracijos darbuotojų, seniūnijų, Savivaldybei 
pavaldžių institucijų atstovų ir socialinių partnerių, visuomenės atstovų.  
 

Komiteto pavadinimas ir sudėtis Posėdžio data 
Kontrolės komitetas 01-23 09-13  11-07 
Vladas Artūras Balsys  + + + 
Angelė Kavaliauskienė - + + 
Artūras Kulikauskas + + + 
Regina Kvedarienė  + + 
Gintautas Lukošaitis + + - 
Andrius Šedžius + - + 
Gedeminas Vyšniauskas + - + 
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1. Šiaulių miesto savivaldybės etikos komisija 
  

2017 metais keitėsi Šiaulių miesto savivaldybės etikos komisijos (toliau – Etikos komisija) 
pirmininkas. Juo tapo opozicijos atstovas Juozas Pabrėža. Etikos komisija nagrinėjo Tarybos narių 
lankomumą, Tarybos posėdžių metu pristatė lankomumo suvestines.  

2017 metais įvyko 13 Etikos komisijos posėdžių, kurių metu buvo svarstyti Tarybos narių 
posėdžių lankomumo klausimai, pareiškėjų raštiški pareiškimai dėl Savivaldybės politikų galimo 
elgesio pažeidimų, kiti Etikos komisijos veiklos klausimai. 

2017 metais buvo vykdyti 2 tyrimai: 
 Pagal Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2017-04-25 raštą Nr. S-854-(1.5) „Dėl 

pavedimo atlikti tyrimą“, kuriuo Etikos komisijai buvo pavesta pagal Lietuvos Respublikos viešųjų 
ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (toliau – Viešųjų ir privačių interesų 
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas) nuostatas įvertinti Tarybos narės Almos Bagdonavičienės 
elgesį, t. y. nustatyti, ar buvo pažeistos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 
įstatymo 4 straipsnio 1 dalies ir 5 straipsnio 1 dalies nuostatos, įpareigojančios deklaruoti privačius 
interesus šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Šio raštiško Vyriausiosios tarnybinės etikos 
komisijos pavedimo pagrindu Etikos komisija priėmė 2017 m. birželio 12 d. sprendimą Nr. VT-32, 
kuriuo nustatė, kad Tarybos narė Alma Bagdonavičienė Viešųjų ir privačių interesų derinimo 
valstybinėje tarnyboje įstatymo nepažeidė, nes siekė tinkamai deklaruoti privačius interesus, tačiau 
suklydo atlikdama kompiuterinius veiksmus (deklaracijos neišsiuntė) ir nurodė neteisingą pareigų 
kodą, todėl jos deklaracija laiku nepateko į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją, kaip reikalauja 
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymas. 

 Pagal Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2017-06-22 raštą Nr. S-1362-(1.5) „Dėl 
Almos Bagdonavičienės elgesio vertinimo“, kuriuo Etikos komisijai pavesta tyrimą dėl A. 
Bagdonavičienės elgesio įvertinimo atlikti pakartotinai. Šio raštiško Vyriausiosios tarnybinės etikos 
komisijos pavedimo pagrindu Etikos komisija priėmė 2017 m. liepos 3 d. sprendimą Nr. VT-35, 
kuriuo komisija nusprendė pripažinti, kad Tarybos narė Alma Bagdonavičienė, deklaravusi privačius 
interesus netinkamai ir ne laiku, pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 
įstatymo 4 straipsnio 1 punktą ir 5 straipsnio 1 punktą. 

2017 metais priimti Etikos komisijos sprendimai yra paskelbti Savivaldybės interneto 
svetainėje (http://www.siauliai.lt/lit/iauliu-miesto-savivaldybes-tarybos-etikos-komisija/479).  

 
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Tarybos nariui yra privalu derinti viešuosius 

ir privačius interesus. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2017-06-07 sprendimais, Tarybos 
nariai Alfredas Lankauskas ir Justinas Sartauskas pripažinti pažeidę Viešųjų ir privačių interesų 
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2017 
m. rugsėjo 20 d. sprendimu, Tarybos narys Denis Michalenko, o 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimu 
Tarybos narys Aurimas Lankas taip pat pripažinti pažeidę Viešųjų ir privačių interesų derinimo 
valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas. 

 
2. Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo komisija 

 
Tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. T-300 Šiaulių miesto garbės piliečio vardas 

suteiktas Violetai Laugalienei ir Romualdui Laugaliui, ilgamečiams ansamblio „Šėltinis“ vadovams. 
Savo nenuilstamu darbu, kūrybiškumu, vertybių puoselėjimu, asmeniniu pavyzdžiu jie ugdo 
jaunuosius šiauliečius ir pristato Lietuvos kultūrą visam pasauliui. Būdami tikri patriotai, vadovai 
skatina vaikus ne tik gerbti ir mylėti savo šalį, miestą, bet ir prisidėti prie jų gerovės savo darbais. 
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3. Aukštabalio multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo sutarties 
vykdymo priežiūros komisija 

 
2017 m. kovo 30 d. keitėsi Aukštabalio multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos 

suteikimo sutarties vykdymo priežiūros komisijos sudėtis ir pirmininkas. Pirmininku tapo 
Savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis. Komisija principingai vykdė sutarties 
vykdymo sąlygas, kėlė klausimus dėl sutarties punktų įgyvendinimo – tarptautinio finansinio audito 
atlikimo, koncesijos mokesčio mokėjimo pagrįstumo. 
 

4. Šiaulių miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės 
peržiūrėjimo komisija 

 
Nuo 2017 m. sausio 1 d. pradėta vykdyti valstybės priskirta funkcija – neveiksnių asmenų 

būklės peržiūrėjimas. Patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo 
komisijos sudėtis ir nuostatai, organizuota komisijos veikla (vyko 4 komisijos posėdžiai, inicijuota 
17 asmens būklės peržiūrėjimo bylų, išnagrinėta 12 komisijos inicijuotų asmens būklės peržiūrėjimo 
bylų), koordinuotas valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos neveiksnių asmenų 
būklės peržiūrėjimo funkcijai atlikti, atsikaitymas už šias lėšas (sąmatų, ataskaitų ir kt. dokumentų 
rengimas, informacijos teikimas). 

 
5. Šiaulių miesto savivaldybės mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais 

ribojimo komisija 
 

2017 metais komisija, atsižvelgusi į surinktą policijos informaciją ir siekdama užtikrinti 
saugumą mieste ir saugoti žmonių sveikatą, Tarybai teikė pasiūlymą apriboti prekybos laiką 
alkoholiniais gėrimais dviem įmonėms. 
 

6. Šiaulių miesto savivaldybės narkotikų kontrolės komisija 
 

2017 metais organizuoti 3 komisijos posėdžiai, kurių metu buvo svarstyti klausimai dėl 
narkotinių ir psichotropinių medžiagų tyrimo testavimo mokyklų aplinkoje, nustatytų nepilnamečių 
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, platinimo atvejų ir pagalbos teikimo Šiaulių mieste, 
psichologinės pagalbos organizavimo elgesio sutrikimų turintiems vaikams, Šiaulių jaunimo centro 
veiklos ir jaunimo situacijos Šiaulių mieste, Šiaulių miesto mokyklų 2018 metais organizuojamo 
konkurso psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos tema ir kt. aktualūs klausimai. 

 
7. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos peticijų komisija 

 
2017 metais įvyko 2 komisijos posėdžiai. Komisija Savivaldybės administracijai pateikė 

rekomendaciją parengti kriterijų tvarkos aprašą dėl šaligatvių remonto prioritetų sąrašo sudarymo. 
 

8. Smulkiojo verslo rėmimo komisija 
 

Praėjusiais ataskaitiniais metais pradėta vykdyti nauja Jaunimo verslo projektų programa 
buvo tęsiama toliau, nes sulaukta puikių verslo atstovų ir partnerių vertinimų, buvo pasirašyta nauja 
rėmimo sutartis su AB „Swedbank“. Taip pat 2017 metais pradėta įgyvendinti nauja rėmimo 
priemonė vyresnių nei 50 metų asmenų verslo projektams. 2017 metais smulkiojo verslo subjektams 
skatinti išleista apie 27 tūkst. Eur. 
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9. Antikorupcijos komisija 
 

Nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 buvo gauti  du anoniminiai pareiškimai dėl galimų korupcinių 
veiksmų. Antikorupcijos komisija, ištyrusi pareiškimuose nurodytas aplinkybes ir gavusi papildomų 
dokumentų, nustatė, kad pareiškimuose nurodytais veiksmais nebuvo padaryta jokių korupcinio 
pobūdžio veiksmų. 

Kaip ir kiekvienais metais, trečią ketvirtį atliktas korupcijos tikimybės pasireiškimas. 2017 
metais buvo atliekamas vietinių teisės aktų, reglamentuojančių nevyriausybinių organizacijų projektų 
finansavimą, srities korupcijos tikimybės nustatymas (2017-12-06  išvada  dėl   korupcijos 
pasireiškimo tikimybės S-3825). Atlikus tyrimą buvo nustatyta, kad nevyriausybinių organizacijų  
projektų finansavimas, įgyvendinimas ir kontrolė – tai veiklos sritis, kuri yra susijusi su tinkamu 
savivaldybės biudžeto lėšų įsisavinimu ir  papildomų teisių suteikimu, todėl ji visada gali būti siejama 
su minimalia korupcijos pasireiškimo tikimybe, kurią gali lemti nesąžiningi atsakingų tarnautojų ar 
darbuotojų veiksmai.  

Pažymėtina, kad šiais metais savivaldybės įstaigos, pirmą kartą vadovaudamosi Lietuvos 
Respublikos  korupcijos prevencijos  įstatymu ir Korupcijos  rizikos  analizės  atlikimo  tvarka, atliko 
korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą tam tikrose srityse. Lietuvos Respublikos specialiųjų  
tyrimų tarnybos Šiaulių valdybos skyrius, įvertinęs tiek pačios Antikorupcijos komisijos pateiktas 
išvadas dėl korupcijos pasireiškimo, tiek ir Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų pateiktas išvadas, 
pastabų nepateikė.  

Vykdant šviečiamąją veiklą korupcijos nepakantumui, 2017 m. gruodžio 8 d. Savivaldybė 
kartu su  Šiaulių miesto moksleiviais suorganizavo renginį Antikorupcijos dienai  paminėti, kuriame 
dalyvavo  Savivaldybės atstovai ir Antikorupcijos komisijos nariai. 
 

10.  Kitos komisijos ir darbo grupės 
 

Šiaulių miesto kultūros centrų akreditavimo komisija ir Šiaulių miesto kultūros centrų 
kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisija 2017 metais posėdžių neorganizavo. Reikia atskirai 
paminėti, kad Tarybos narių iniciatyva Tarybos 2017 m. spalio 5 d. sprendimu Nr. T-368 buvo 
patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos darbo grupė savivaldybės įmonei Šiaulių oro uostui 
plėtoti ir patvirtinti jos veiklos nuostatai.  
 

V SKYRIUS 
ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMAS 

 
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. A-207 

patvirtintas 2016–2018 m. administracinės naštos mažinimo planas.  
2017 metais įgyvendintos 4 plano priemonės:  
1. Įrengtas elektroninis mokėjimo kortelių skaitytuvas. 
2. Atnaujinta Savivaldybės interneto svetainė, atnaujintas žemėlapis pritaikant jį naudojimuisi 

mobiliaisiais įrenginiais. 
3. Patobulinti  Savivaldybės interneto svetainės e. demokratijos, e. konsultavimo moduliai.  
4. Atlikta leidimų, licencijų išdavimo proceso supaprastinimo, vykdant Savivaldybės teisės 

aktuose nustatytus informacinius įsipareigojimus, galimybių analizė ir sudaryta galimybė asmenims 
pateikti prašymus, dokumentus ir gauti atsakymus elektroniniu būdu, t. y. sukurti ir įdiegti 
sprendimai, padedantys efektyviau organizuoti veiklą ir paslaugų teikimą gyventojams ir verslo 
įmonėms. Savivaldybės administracija elektroniniu būdu teikia 15 licencijų ir leidimų išdavimo 
paslaugų. Į elektroninę erdvę perkeltas paslaugas galima užsisakyti interneto adresu 
www.epaslaugos.lt.  
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VI SKYRIUS 

TARYBOS NARIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ 
 

Teikiame Tarybos narių per 2017 metų I–IV ketvirčius gautų išmokų ataskaitą. Vadovaujantis 
Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsniu, Tarybos nariui su jo, kaip Tarybos nario, veikla susijusioms 
kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos išlaidoms apmokėti, 
kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka Savivaldybės administracija, kas mėnesį gali būti skiriama 
išmoka, už kurią atsiskaitoma ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius. Šios išmokos dydis ir 
atsiskaitymo tvarka nustatomi Reglamente. Reglamento 177 punkte nurodyta, kad Tarybos nariui su 
jo, kaip Tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, 
biuro patalpų nuomos išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar neapmoka tiesiogiai Savivaldybės 
administracija, kas mėnesį skiriama 0,25 VMDU dydžio išmoka, už kurią atsiskaitoma ne rečiau kaip 
vieną kartą per tris mėnesius.  

Šioje ataskaitoje naudojami oficialiai www.siauliai.lt prieinami duomenys (priedas).  
 
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos vardu teikiu šią Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

2017 metų veiklos ataskaitą. 
 
 
Šiaulių miesto savivaldybės meras     Artūras Visockas 
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Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 
2017 metų veiklos ataskaitos 
priedas 

       Eil. 
Nr. 

Vardas, pavardė Frakcijos pavadinimas 2017 m. I 
ketv. 

2017 m. II 
ketv. 

2017 m. III 
ketv. 

2017 m. IV 
ketv. 

Iš VISO Eur 

1. Augtumas Adeikis Nepriklauso jokiai frakcijai NEBUVO TARYBOS NARYS 110,30 110,30 
2. Vilius Aleliūnas FRAKCIJA „DIRBAME MIESTUI“ NEBUVO TARYBOS NARYS 0,0 0,0 
3. Alma 

Bagdonavičienė 
FRAKCIJA „UŽ ŠIAULIUS“ 347,31 539,07 566,77 620,60 2073,75 

4. Artūras Vladas 
Balsys 

TĖVYNĖS SĄJUNGOS-LIETUVOS 
KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 

FRAKCIJA 

601,34 610,69 609,74 618,80 2440,57 

5. Jonas Bartkus TĖVYNĖS SĄJUNGOS-LIETUVOS 
KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 

FRAKCIJA 

539,87 456,54 508,75            572,68 2077,84 

6. Gediminas Beržinis 
Beržinskas 

 
FRAKCIJA „DARBAS“ 

602,00 614,20 618,47 624,82 2459,49 

7. Domas 
Griškevičius 

FRAKCIJA „DIRBAME MIESTUI“ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Rima Juškienė FRAKCIJA „DIRBAME MIESTUI“ 327,93 220,24 271,38 324,29 1143,84 
9. Gintaras 

Karalevičius 
Nepriklauso jokiai frakcijai 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10. Angelė 
Kavaliauskienė 

FRAKCIJA „DARBAS“ 598,79 616,40 618,07 612,03 2445,29 

11. Artūras 
Kulikauskas 

LIBERALŲ SĄJŪDŽIO FRAKCIJA 596,17 583,50 600,45 610,91 2391,03 

12. Regina Kvedarienė FRAKCIJA „UŽ ŠIAULIUS“ 294,06 455,76 500,35 595,43 1845,60 
13. Aurimas Lankas LIBERALŲ SĄJŪDŽIO FRAKCIJA 327,15 284,80 269,92 147,25 1029,12 
14. Alfredas 

Lankauskas 
TEISINGUMO FRAKCIJA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15. Gintautas 
Lukošaitis 

FRAKCIJA „DIRBAME MIESTUI“ 508,48 560,17 583,35 632,04 2284,04 
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_______________ 

 

16. Danguolė 
Martinkienė 

FRAKCIJA „DARBAS“ 425,91 306,83 552,22 529,71 1814,67 

17. Daiva Matonienė TEISINGUMO FRAKCIJA 339,72 25,40 0,0 0,0 365,12 
18. Denis Michalenko FRAKCIJA „UŽ ŠIAULIUS“ 574,86 600,15 599,61 618,80 2393,42 

19. Pranas Nainys FRAKCIJA „DIRBAME MIESTUI“ 381,55 552,73 587,21 622,81 2144,30 
20. Juozas Pabrėža FRAKCIJA „UŽ ŠIAULIUS“ 595,49 608,85 616,84 629,41 2450,59 

21. Simona Potelienė FRAKCIJA „DIRBAME MIESTUI“ 128,82 162,44 138,16 274,74 704,16 
22. Arūnas Rimkus LIBERALŲ SĄJŪDŽIO FRAKCIJA 597,90 616,40 614,51 632,04 2460,85 
23. Justinas Sartauskas SOCIALDEMOKRATŲ FRAKCIJA 479,53 153,20 0,0 0,0 632,73 
24. Eligijus Stugys TĖVYNĖS SĄJUNGOS-LIETUVOS 

KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 
FRAKCIJA 

NEBUVO 
TARYBOS 

NARYS 

183,29 563,63 612,78 1359,70 

25. Pranciškus Trijonis FRAKCIJA „UŽ ŠIAULIUS“ 543,62 573,09 512,50 503,33 2132,54 
26. Artūras Visockas FRAKCIJA „DIRBAME MIESTUI“ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
27. Gedeminas 

Vyšniauskas 
SOCIALDEMOKRATŲ FRAKCIJA 602,00 606,28 600,33 631,01 2439,62 

28. Jolanta Žakarienė SOCIALDEMOKRATŲ FRAKCIJA 129,62 88,18 145,70 168,58 532,08 
29. Lukas Žakaris SOCIALDEMOKRATŲ FRAKCIJA 535,88 593,95 570,81 600,50 2301,14 
30. Zina Žuklijienė SOCIALDEMOKRATŲ FRAKCIJA 136,46 172,67 110,02 167,02 586,17 
31. Aurimas Žvinys FRAKCIJA „DIRBAME MIESTUI“ 512,25 447,97 391,72 413,32 1765,26 
 NEBĖRA TARYBOS NARIAI      
 Tomas Petreikis TĖVYNĖS SĄJUNGOS-LIETUVOS 

KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 
FRAKCIJA 

602,00 352,19 NEBUVO TARYBOS NARYS 954,19 

 Irina Barabanova FRAKCIJA „DIRBAME MIESTUI“ 575,02 403,66 NEBUVO TARYBOS NARYS 978,68 
 Mindaugas 

Žukauskas 
FRAKCIJA „DIRBAME MIESTUI“ NEBUVO 

TARYBOS 
NARYS 

0,0 427,93 0,0 427,93 

 Andrius Šedžius TEISINGUMO FRAKCIJA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


