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1. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS  

2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

ĮŽANGA 

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Administracijos 

direktorius) 2015 m. veiklos ataskaita parengta ir teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 9 punktu ir Šiaulių 

miesto savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) veiklos reglamento, patvirtinto 2011 m. 

rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-253 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 

patvirtinimo“, 97 ir 98 punktais.  

Savivaldybės administravimas mažai kuo skiriasi nuo bet kurios įmonės ar organizacijos 

valdymo. Šiaulių miesto savivaldybės darbą vykdo administracija. Savivaldybės administracijos 

veiklą kontroliuoja ir už ją atsako Savivaldybės administracijos direktorius. Direktoriui organizuoti 

darbus padeda du pavaduotojai, o darbus vykdo skyriai. 

2015 m. balandžio 9 d. Savivaldybės 

taryba priėmė sprendimą Nr. T-101, kuriuo į 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus pareigas paskyrė Eduardą 

Bivainį. 2015 m. gegužės 7 d. Savivaldybės 

tarybos posėdyje administracijos 

direktoriaus pavaduotojais paskirti Martynas 

Šiurkus ir Giedrė Mendoza Herrera.  

Pagal Vietos savivaldos įstatymą, Savivaldybės administracijos vadovai yra atsakingi už 

Savivaldybės administracijos darbo organizavimą, tiesiogiai ir asmeniškai atsako už Lietuvos 

Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir Savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą 

Savivaldybės teritorijoje jų kompetencijai priskirtais klausimais, organizuoja Savivaldybės 

strateginio planavimo procesą, vadovaudamiesi strateginio planavimo principais, administruoja 

Savivaldybės biudžeto asignavimus, organizuoja Savivaldybės biudžeto vykdymą, atsako už 

Savivaldybės ūkinę bei finansinę veiklą, administruoja Savivaldybės turtą, koordinuoja ir 

kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų darbą bei atlieka kitas teisės aktuose numatytas ir 

administracijos nuostatuose patvirtintas funkcijas. 

2015 metais Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūra nesikeitė. Ją kaip ir 

2014 metais sudarė 25 struktūriniai padalinai: Aplinkos skyrius, Apskaitos skyrius, Architektūros ir 

urbanistikos skyrius, Centralizuotas vidaus audito skyrius, Civilinės metrikacijos skyrius, 

Ekonomikos skyrius, Finansų skyrius, Informatikos skyrius, Investicijų ir miesto plėtros skyrius, 

Kanceliarija, Kultūros skyrius, Kūno kultūros ir sporto skyrius, Miesto infrastruktūros skyrius, 

Personalo skyrius, Socialinės paramos skyrius, Statybos skyrius, Sveikatos skyrius, Švietimo skyrius, 

Viešųjų ryšių skyrius, Teisės skyrius, Turto valdymo skyrius, Vaiko teisių apsaugos skyrius, 

Viešosios tvarkos ir civilinės saugos skyrius; struktūriniai teritoriniai padaliniai (Savivaldybės 

administracijos filialai) – Medelyno ir Rėkyvos seniūnijos. 

Savivaldybės administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą, 

didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir 

gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, skaičių mero teikimu tvirtina arba keičia 

Savivaldybės taryba, o pareigybes tvirtina Administracijos direktorius. 

Įgyvendinant Šiaulių miesto savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos 2015–2019 metų 

veiklos programos Antikorupcinės priemonės 2 punktą, 2015 metais pradėti Savivaldybės 

administracijos valdymo struktūros pertvarkymo parengiamieji darbai. Atlikta dabartinės 

struktūros analizė ir pateikti siūlymai. Analizę ir siūlymus atliko Vilniaus konsultavimo centro 

ekspertai. Įvykdžius Savivaldybės administracijos struktūros pertvarką, numatomos teigiamos 

pasekmės – bus optimizuojama organizacijos struktūra, kuri orientuota į vertės išsaugojimą ir 
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padidinimą, diegiama matricinė vadyba. Numatomas procesų ir funkcijų optimizavimas kuriantis 

didesnę pridėtinę vertę miestiečiams, orientuojantis ne į procesą, o į rezultatą. 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-399 

Savivaldybės administracijoje nustatytas didžiausias leistinas darbuotojų skaičius – 247. 

2015 metų pabaigoje Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje buvo patvirtintos 163 

valstybės tarnautojų pareigybės ir 83 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės. 

2015 metais buvo suorganizuota 15 konkursų: 14 konkursų dėl karjeros valstybės tarnautojo 

pareigų ir 1 konkursas dėl įstaigos vadovo pareigų.  

Į darbą savivaldybės administracijoje 2015 metais priimta: 12 karjeros valstybės tarnautojų, 6 

politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, 3 valstybės tarnautojai laikinai perkelti esant 

tarnybiniam būtinumui į kitas pareigas, 4 darbuotojai priimti į darbą pagal darbo kodekso 93 ir 95 

straipsnį, su 4 darbuotojais sudarytos terminuotos darbo sutartys pagal darbo kodekso 109 straipsnį. 

Per 2015 metus padaryti 83 darbo sutarties sąlygų pakeitimai (darbo užmokesčio didinimas, 

perkėlimas į kitas pareigas), 12 valstybės tarnautojų perkelta į kitas pareigas po vertinimo ir 

tarnybinio kaitumo būdu, 5 valstybės tarnautojai perkelti į kitas valstybės tarnautojo pareigas kitoje 

įstaigoje, 2 valstybės tarnautojai perkelti iš kitų įstaigų. 

2015 metais Savivaldybės administracijos tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimui buvo skirti 18905 Eur, t.y. 0,88 procento nuo valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui 

nustatytų asignavimų. Vienam valstybės tarnautojui skirtos mokymo lėšos – 116 Eur. Kvalifikacijos 

kėlimui palyginus su 2014 metais vienam valstybės tarnautojui buvo skirta 74,30 Eur daugiau. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, mokymui skirtos lėšos turi sudaryti 

ne mažiau kaip 1 procentą ir ne daugiau kaip 5 procentus valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui 

nustatytų asignavimų. 

Organizuoti mokymai darbuotojams: „Biudžetinių įstaigų atsakomybė. Biudžeto vykdymo 

ir finansinių ataskaitų rinkiniai, jų sudarymas, tikrinimas, teikimas“; „Klaidos valdant įstaigos lėšas ir 

turtą. Mokinio krepšelio lėšų naudojimas 2015-2016 metais“; Statybos produktų eksploatacinių 

savybių deklaravimas ir deklaracijų įvertinimas“; „Darbo užmokestis viešajame sektoriuje: naujausių 

pakeitimų taikymas“; „Ginčai dėl viešųjų pirkimų ir jų sprendimo aktualijos teismų praktikoje“; 

„Techninės priežiūros vadovų ir inžinieriaus veiklos ypatumai įgyvendinant projektus pagal FIDIC“; 

„Efektyvus vadovavimas komandos darbui“; „Šiuolaikinė veiklos vadyba“; „Naujasis viešųjų 

pirkimų reglamentavimas“; „Žemės, statybos ir teritorijų planavimo teisiniai ir praktiniai aspektai. 

Aktualijos ir problematika“, „Pasirengimas sudaryti metines finansines ataskaitas: 2015 metų 

naujausi pakeitimai“ ir kt. Mokymuose dalyvavo 68 valstybės tarnautojai. 

Per ataskaitinį laikotarpį Administracijos direktorius, vadovaudamasis  įstatymų jam 

suteiktais įgaliojimais ir tvarka, numatyta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamente, 

vykdė ir priėmė sprendimus savarankiškųjų, priskirtųjų ir valstybės perduotų savivaldybėms funkcijų 

klausimais. Daugiausia dėmesio ir pastangų buvo skirta visų savivaldybės įstaigų, įmonių veiklai 

užtikrinti, miesto gyventojų poreikiams švietimo, kultūros, sveikatos, komunalinių ir kitų viešųjų 

paslaugų srityse tenkinti, gyventojų užimtumui gerinti, jų socialinėms problemoms spręsti, 

investicijoms pritraukti. 

Administracijos direktorius, vykdydamas įgaliojimus, organizavo 2015 metų Savivaldybės 

biudžeto projekto rengimą ir vykdymą, priėmė sprendimus dėl piliečių, turinčių teisę į valstybės 

paramą gyvenamajam būstui įsigyti, eilių sudarymo ir tvarkymo. Savivaldybės tarybos patvirtinta 

tvarka nagrinėjo ir priėmė sprendimus dėl kompensacijų už būsto šildymo išlaidas ir išlaidas karštam 

bei šaltam vandeniui gyventojams, turintiems mažas pajamas, skyrimo, dėl socialinių ir vienkartinių 

pašalpų skyrimo. Priėmė sprendimus dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, 

tabako gaminiais išdavimo, keitimo bei naikinimo ir sprendė kitus įgaliojimuose numatytus 

klausimus. 

2015 metais sėkmingai funkcionavo Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainė 

www.siauliai.lt. Įdiegti ir išplėtoti e. demokratijos moduliai sudarė palankesnes sąlygas piliečiams 

susipažinti su Savivaldybės vykdoma veikla, joje vykstančiais procesais, dalyvauti teisės aktų 

svarstymuose, apklausose, pareikšti savo nuomonę forumuose, teikti pasiūlymus ir skundus.  

http://www.siauliai.lt/
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Metų pradžioje Viešosios įstaigos „Transparency International“ atlikto savivaldybių 

skaidrumo tyrimo duomenimis, Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainė šalyje užima aukštą 4 

vietą. Jaunųjų profesionalų programos „Kurk Lietuvai“, administruojamos LR Ūkio ministerijos ir 

VšĮ „Investuok Lietuvoje“ tyrimo apie elektroninės demokratijos sistemos tobulinimą duomenimis, 

Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainė užima pirmą vietą ir pristatoma kaip pavyzdys kitoms 

šalies savivaldybėms. 

Vadovaujantis Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymu, miesto gyventojams 

teikta pirminė teisinė pagalba. 2015 metais pirminė teisinė pagalba buvo suteikta 2408 asmenų 

(2014 m. – 2172). Pirminės teisinės pagalbos teikimas finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis. Iš 

viso pirminei teisinei pagalbai panaudota - 28904,00 Eur. 

Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymas. Atsižvelgiant į Lietuvos 

Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatas bei 2015 metų Centralizuoto vidaus 

audito skyriaus planą, buvo atlikti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2015 m. I ir II 

pusmečių administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo vertinimo vidaus auditai, kurių 

tikslas buvo įvertinti kaip 2015 m. I ir II pusmečiuose buvo vykdomos administracinės naštos 

mažinimo priemonės, įtrauktos į 2015-2017 m. Savivaldybės strateginį veiklos planą. 

Administracijos direktorius, 2015-05-21 įsakymu Nr. A-644 sudarė darbo grupę 

administracinės naštos mažinimo priemonių parengimui, kuriai pavedė parengti administracinės 

naštos mažinimo priemonių projektą.  

2015 m. II pusmetyje Savivaldybės administracijoje buvo įgyvendinta viena 

administracinės naštos mažinimo priemonė – E. pristatymo sistemoje buvo aktyvuotos 

Savivaldybės administracijos ir 71 jai pavaldžios įstaigos e. dėžutės. Šių dėžučių aktyvavimas 

suteikia galimybę taupyti lėšas ir laiką, keičiantis aktualia ir konfidencialia informacija su 

institucijomis bei fiziniais asmenimis, o šios priemonės vykdymas atitinka Įstatyme reglamentuotas 

administracinės naštos mažinimo priemones.  

Išsamiau su atliktų administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo vertinimo 

vidaus auditų ataskaitomis ir išvadomis galima susipažinti Savivaldybės internetinėje svetainėje 

www.siauliai.lt.  

2015 m. Administracijos direktorius savo kompetencijos klausimais išleido 3096 

įsakymus (2014 m. – 3375), iš jų veiklos organizavimo klausimais – 1701 įsakymus (2014 m. – 

1716) personalo klausimais 516 įsakymus (2014 m. – 498), atostogų, komandiruočių klausimais – 

879 įsakymus (2014 m. – 1161), pasirašė 1523 sutarčių/susitarimų (2014 m. – 1308), suorganizavo ir 

vedė 12 skyrių vedėjų pasitarimų, kurių metu buvo aptariami darbai, sprendžiamos iškilusios 

problemos, ieškoma bendrų sprendimų. 

Asmeniniam priėmimui 2015 m. į Savivaldybės ir Administracijos vadovus kreipėsi 534 

asmenys (2014 m. – 485), iš jų į Administracijos direktorių kreipėsi 130 asmenų (2014 m. – 147).  

Vykdant licencijų išdavimo funkciją, 2015 metais buvo išduotos 157 licencijos (leidimai) 

verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, 

verstis didmenine ir mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais ir suskystintomis naftos 

dujomis.  

Administracijos direktorius 2015 m. išdavė 147 leidimus rengti masinius renginius Šiaulių 

mieste.  
2015 m. Lietuvos laisvosios rinkos institutas, kaip ir kasmet, skelbė Lietuvos savivaldybių 

indeksą. Lietuvos savivaldybių indeksas – vertybinis indeksas, matuojantis žmonių ekonominę laisvę 

savivaldybėse. Indekse savivaldybės vertinamos dešimtyje sričių: komunalinis ūkis, transportas, 

švietimas, sveikata, socialinė rūpyba, investicijos, mokesčiai, turto valdymas, administracija, 

biudžetas.  

Šiaulių miesto savivaldybė, surinkusi 48,6 balų iš 100, 2015 metais užėmė trečią vietą 

tarp 6 didžiųjų miestų. Už „Administracijos“ sritį skirta daugiausiai balų. „Turto valdymas“ bei 

„Sveikata ir socialinė rūpyba“ taip pat buvo įvertinta labai gerai. Mažiau balų surinko „Investicijų ir 

plėtros“, „Transporto“ ir „Švietimo“ sritys. 

http://www.siauliai.lt/
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Administracijos direktoriaus veikla neapsiriboja Vietos savivaldos įstatymu, kitais teisės 

aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais nustatytų funkcijų vykdymu. 2015 m. Administracijos 

direktorius dalyvavo Savivaldybės komisijų, darbo grupių ir kitų institucijų, į kurių sudėtį yra 

įtrauktas, veikloje, pirmininko ar nario teisėmis. 
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1.1. STRATEGINIS PLANAVIMAS 

 

Strateginio planavimo proceso apžvalga. 

Šiaulių miesto savivaldybės strateginio planavimo koordinavimo funkciją nuo 2004 m. su 

nedidele pertrauka vykdo Ekonomikos skyrius. 

2008 m. rugsėjo mėn. 25 d. Šiaulių miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-295 (2012 m. 

rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-212 redakcija) patvirtino Šiaulių miesto savivaldybės veiklos 

strateginio planavimo tvarkos aprašą, kuriuo vadovaujantis Savivaldybėje yra sukurta vieninga 

planavimo sistema, apimanti strateginio planavimo dokumentus ir institucijas, atsakingas už planavimo 

dokumentų parengimą ir įgyvendinimą. Savivaldybės planavimo dokumentų sistemą sudaro ilgalaikis 

Šiaulių miesto plėtros planas, 3 metų Savivaldybės strateginis veiklos planas ir metinis savivaldybės 

administracijos veiklos planas, kurie yra rengiami vadovaujantis strateginio planavimo tvarkos aprašu. 

Planavimo dokumentai yra tarpusavyje tampriai susiję, nes ilgalaikių planavimo dokumentų nuostatos 

pereina į trumpesnės trukmės planavimo dokumentus. Šiaulių miesto savivaldybės trijų metų strateginis 

veiklos planas yra Savivaldybės biudžeto formavimo pagrindas. Už sklandų strateginio planavimo 

proceso organizavimą ir koordinavimą yra  atsakingas Ekonomikos skyrius. Taip pat minėta planavimo 

tvarka reglamentuoja strateginio planavimo proceso įgyvendinimą Šiaulių miesto savivaldybės 

viešosiose įstaigose, akcinėse ir uždarose akcinėse bendrovėse bei Savivaldybės įmonėse. Savivaldybės 

įstaigų strateginiai veiklos planai yra sudėtinė Šiaulių miesto savivaldybės planavimo sistemos dalis. Iki 

šiol tokie planai buvo rengiami chaotiškai, nes planų rengimas nebuvo reglamentuotas jokiais 

Savivaldybės teisiniais dokumentais. Strateginiai veiklos planai nebuvo derinami su Savivaldybės 

planavimo dokumentais, buvo abstraktūs, juose nebuvo vertinimo kriterijų arba jie buvo nurodomi 

neišmatuojami, nekonkretūs. Šiandien yra sudarytos sąlygos kryptingam įmonių veiklos  planavimui, 

veiklos analizei ir įmonių veiklos vertinimui, efektyviam įmonių materialinių ir žmogiškųjų išteklių 

skirstymui, bus geriau kontroliuojama kaip įgyvendinami įmonių strateginiai tikslai ir vertinamas jų 

atitikimas ilgalaikiams Šiaulių miesto plėtros prioritetams. 

 Šiaulių miesto savivaldybės 

administracija šiuo metu vadovaujasi Šiaulių 

miesto plėtros strateginiu planu 2007 – 2016 

metams, patvirtintu 2006 m. Dabartinio 

plano įgyvendinimo laikotarpis jau baigiasi, 

todėl 2015 m. vasarą buvo pradėtas rengti 

naujo laikotarpio, iki 2024 m., strateginis 

Šiaulių miesto plėtros planas.  

 Rengiant naują strateginį plėtros 

planą iki 2024 metų, buvo peržiūrima esama 

miesto vizija, prioritetai, tikslai, uždaviniai ir 

2007-2016 metais planuotos įgyvendinti 

priemonės. Savivaldybė, rengdama naują 

Šiaulių miesto strategiją vadovaujasi atvirumo ir partnerystės principu, kai savivaldybės tikslai ir būdai 

tikslams pasiekti yra nustatomi kartu, konsultuojantis su miesto gyventojais. Tam tikslui buvo sudarytos 

penkios sektorinės ekspertų darbo grupės: visuomenės saugumo, socialinių reikalų ir sveikatos srities, 

švietimo, kultūros ir sporto srities, verslo ir turizmo srities, urbanistinio planavimo, aplinkos ir 

infrastruktūros plėtros srities, Savivaldybės teikiamų paslaugų administravimo srities, į kurių darbą 

buvo įtraukti aktyvūs Šiaulių miesto bendruomenės atstovai. Šiandien jau yra įvykę trys stambūs 

strategijos rengimo darbų ciklai, į kuriuos darbui rinkosi sektorinių darbo grupių nariai. Jau yra atlikta 

Šiaulių miesto gyventojų apklausa, įvairiais aspektais parengta Šiaulių  miesto situacijos analizė, 

atnaujinta miesto vizija, strateginiai plėtros prioritetai, suformuoti tikslai ir uždaviniai. Daugiausia 

dėmesio, rengiant šį dokumentą, buvo skiriama plėtros prioritetų, tikslų, uždavinių formavimui darbo 

grupėse ir visuomenėje, bendrų sprendimų priėmimui. Siekiant įtraukti daugiau šiauliečių į vykstantį  

procesą, Savivaldybės administracija įtraukė visus aktyvius miesto gyventojus prašydama teikti savo 

pasiūlymus dėl kuriamos naujos strategijos.  
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2015 m. Savivaldybės administracijos veikla buvo vykdoma vadovaujantis Savivaldybės tarybos 

2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-374 patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės 2015-2017 metų 

strateginiu veiklos planu (12 programų), kuriame atsispindi ne tik Savivaldybės administracijos skyrių, 

bet ir Savivaldybės biudžetinių įstaigų veikla. Šis planavimo dokumentas parengtas siekiant efektyviai 

vykdyti viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas, užtikrinti bendruomenės viešųjų 

poreikių ir interesų tenkinimą, įgyvendinant Šiaulių miesto strateginiame veiklos plane iki 2017 metų 

numatytas priemones. Planą sudaro 12 programų, kurios apima miesto urbanistinės, kultūros, aplinkos 

apsaugos, infrastruktūros, ekonominės plėtros, savivaldybės turto valdymo, švietimo, sporto, sveikatos, 

socialinės paramos ir kt. Kiekvienoje programoje yra iškelti tikslai, uždaviniai ir priemonės, nurodytos 

planuojamos lėšos joms įgyvendinti, numatyti vertinimo kriterijai programose numatytų priemonių 

įgyvendinimo stebėsenai vykdyti. 

Apie programų vykdymui skirtas lėšas informacija pateikiama tolesniuose skyriuose.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMAS IR TURTO ADMINISTRAVIMAS 

 

2015 metų savivaldybės biudžeto pajamų įvykdymas. 

  2015 metų Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto pajamų planas iš mokesčių, dotacijų, pajamų ir 

sandorių įvykdytas 104,2 procentais (2014 metais - 101,2 procentais), planuota gauti 84524,6 tūkst. Eur 

pajamų, gauta – 88115,1 tūkst. Eur, t.y. gauta 3590,6 tūkst. Eur daugiau nei planuota. 
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1 pav. Biudžeto pajamų plano įvykdymas 

  

Gyventojų pajamų mokesčio planas įvykdytas 103,7 procentais, planuota gauti 34259,7 tūkst. Eur, 

gauta – 35542,6 tūkst. Eur, t. y gauta daugiau 1282,8 tūkst. Eur.  

Gyventojų pajamų mokesčio savivaldybių išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti planas įvykdytas 

109,3 procentais, planuota gauti 3714,1 tūkst. Eur, gauta – 4059,5 tūkst. Eur, t.y. gauta daugiau 345,4 

tūkst. Eur.  

Turto mokesčių planas įvykdytas 111,8 procentais, planuota gauti 3051,4 tūkst. Eur, įvykdyta – 

3412,6 tūkst. Eur, gauta daugiau 361,2 tūkst. Eur, iš jų: 

1) žemės mokesčio planas 341,8 tūkst. Eur, įvykdytas – 372,1 tūkst. Eur, gauta daugiau 30,4 

tūkst. Eur, įvykdyta 108,9 procento;  

2) paveldimo turto mokesčio planas 43,7 tūkst. Eur, įvykdytas – 40,9 tūkst. Eur, gauta mažiau 2,8 

tūkst. Eur, įvykdyta 93,5 procento; 

3) nekilnojamojo turto mokesčio planas 2666 tūkst. Eur, įvykdytas – 2999,6 tūkst. Eur gauta 

daugiau 333,6 tūkst. Eur, įvykdyta – 112,5 procento.  

Mokesčio už aplinkos teršimą planas 191,1 tūkst. Eur, įvykdytas – 186,4 tūkst. Eur arba 97,5 

procento, gauta mažiau 4,8 tūkst. Eur. 

Valstybės rinkliavų planuota gauti 78,5 tūkst. Eur, gauta – 78 tūkst. Eur, gauta mažiau 0,5 tūkst. 

Eur, planas įvykdytas 99,4 procento. 

Vietinių rinkliavų planas 2901,2 tūkst. Eur, įvykdytas – 3044,8 tūkst. Eur, gauta daugiau 143,5 

tūkst. Eur, planas įvykdytas 104,9 procento. 

Dotacijų planas sudarė 33133,6 tūkst. Eur, įvykdymas – 33178,9 tūkst. Eur, iš jų: specialios 

tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti gauta 2553,4 tūkst. Eur, 

mokinio krepšeliui finansuoti – 22465,4 tūkst. Eur, kitos tikslinės dotacijos – 6607,1 tūkst. Eur, 

valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti – 824,1 tūkst. Eur, Europos 

Sąjungos finansinės paramos lėšų gauta 414,2 tūkst. Eur bei kitos dotacijos iš kitų valdymo lygių sudarė 

314,7 tūkst. Eur,. 

Kitų pajamų planuota gauti 7165,8 tūkst. Eur, gauta 8322,7 tūkst. Eur, arba 1156,9 tūkst. Eur 

daugiau, planas įvykdytas 116,1 procento, iš jų: 

1) dividendų planuota gauti 1526,8 tūkst. Eur, gauta – 1853,6 tūkst. Eur, įvykdyta 121,4 procentų; 

2) nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius 

planas 1216,4 tūkst. Eur, įvykdymas – 1462,6 tūkst. Eur, planas įvykdytas 120,2 procento; 

3) mokesčių už valstybinius gamtos išteklius planas 37,7 tūkst. Eur, gauta – 85,3 tūkst. Eur, 

planas įvykdytas 226,6 procento; 

4) pajamų už patalpų nuomą planas 250,1 tūkst. Eur, įvykdymas – 212,6 tūkst. Eur, gauta mažiau 

37,5 tūkst. Eur, planas įvykdytas 85 procento; 

5) biudžetinių įstaigų pajamų už atsitiktines paslaugas planas 1236,1 tūkst. Eur, įvykdymas – 

1225,9 tūkst. Eur, gauta mažiau 10,3 tūkst. Eur, planas įvykdytas 99,2 procento; 
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6) įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose planas 2756,3 tūkst. Eur, 

įvykdymas – 3038,5 tūkst. Eur, gauta daugiau 282,2 tūkst. Eur, planas įvykdytas 110,2 procento; 

7) pajamų iš baudų ir konfiskacijos planuota gauti 45,5 tūkst. Eur, gauta – 154 tūkst. Eur, arba 

planas įvykdytas 338,6 procento; 

8) kitų neišvardytų pajamų planas 97 tūkst. Eur, įvykdymas – 287 tūkst. Eur, planas įvykdytas 

295,8 procento; 

9) palūkanų už paskolas gauta 3,4 tūkst. Eur. 

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų gauta 289,6 tūkst. Eur.  

Pajamų plano įvykdymas pagal atskiras pajamų rūšis išdėstytas 1 priede. 

 

2015 metų savivaldybės biudžeto išlaidų įvykdymas. 

2015 metų patikslintas Savivaldybės biudžeto išlaidų planas įvykdytas 95,44 procento (2014 

metais - 96,7 procento) – planuota 88791,1 tūkst. Eur išlaidų, įvykdyta – 84741,4 tūkst. Eur. 

 

 

2 pav. 2015 metų savivaldybės biudžeto išlaidos pagal valstybės funkcijų klasifikaciją 

 

2015 metų savivaldybės biudžeto išlaidos (vykdymas) pagal valstybės funkcijas sudarė: 

01 Bendros valstybės paslaugos – 9683 tūkst. Eur arba 11,43 proc.; 

02 Gynybos išlaidos – 65,3 tūkst. Eur arba 0,08 proc.; 

03 Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos išlaidos – 37,7 tūkst. Eur, arba 0,04 proc.;  

04 Ekonomikai skirtos lėšos – 4243,8 tūkst. Eur arba 5,01 proc.; 

05 Aplinkos apsaugos išlaidos – 3958,7 tūkst. Eur arba 4,67 proc.;  

06 Būsto ir komunalinio ūkio išlaidos – 3804,4 tūkst. Eur arba 4,49 proc.; 

07 Sveikatos priežiūros išlaidos – 1492,7 tūkst. Eur arba 1,76 proc.; 

08 Poilsiui, kultūrai ir religijai skirtos išlaidos – 3380,4 tūkst. Eur arba 3,99 proc.; 

09 Švietimo išlaidos – 48241,9 tūkst. Eur arba 56,93 proc.; 

10 Socialinės apsaugos išlaidos – 9833,5 tūkst. Eur arba 11,60 proc.  

Išlaidų pagal valstybės funkcijas įvykdymas ir struktūra pateikti 2 priede. 

 

2015 metų Savivaldybės kreditinis įsiskolinimas ir paskolos. 

Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto kreditinis įsiskolinimas 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė 

16165,8 tūkst. Eur (2014-12-31 – 22393,3 tūkst. Eur), iš jų: paskolos – 11768,7 tūkst. Eur (2014-12-31 

– 14412,7 tūkst. Eur), įsiskolinimas darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 34 tūkst. Eur, 

įsiskolinimas už prekes ir paslaugas – 3425,3 tūkst. Eur, įsiskolinimas už socialines išmokas – 431,9 

tūkst. Eur,  įsiskolinimas už kitas išlaidas – 178,4 tūkst. Eur, įsiskolinimas už turto įsigijimo išlaidas – 

327,5 tūkst. Eur. 
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4 pav. Savivaldybės kreditoriniai įsiskolinimai 

 

 Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto kreditinis įsiskolinimas 2015 m. gruodžio 31 d., palyginus 

su 2015 m. sausio 1 d. (22393,3 tūkst. Eur) sumažėjo 6227,5 tūkst. Eur. Pradelstas įsiskolinimas (kurio 

įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos)  per 2015 metus padengtas ir 2015 m. gruodžio 

31 d. – nebuvo. 

2015 m. gruodžio 31 d. Savivaldybė yra paėmusi ir negrąžinusi 16 paskolų savivaldybės 

investicijų projektams finansuoti, kurių likutis 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė 11768,7 tūkst. Eur. 

Paskolos pagal nustatytus grafikus bus grąžinamos iki 2026-06-01. 

Siekiant racionaliai naudoti savivaldybės lėšas, skirtas palūkanoms už paskolas mokėti, 

bendradarbiavo su bankais dėl dviejų paskolų sutarčių pakeitimo buvo kreiptasi į Viešųjų pirkimų 

tarnybą dėl sutikimo pakeisti kreditavimo sutarčių sąlygas sumažinant palūkanų normas. 2015 metais 

palūkanoms už paimtas paskolas mokėti buvo panaudota 335 tūkst. Eur. 

 

2015 metų savivaldybės privatizavimo fondo įvykdymas. 

  2015 metais į Savivaldybės privatizavimo fondą gauta 800,7 tūkst. Eur pajamų, iš jų: pajamos iš 

privatizavimo sandorių – 792,8 tūkst. Eur, už grąžintus kreditus ir paskolas, palūkanas ir už  atidėtas 

įmokas bei netesybas – 6,8 tūkst.Eur, kitos įplaukos – 1,1 tūkst. Eur.  

2015 metais Savivaldybės taryba patvirtino 925,9 tūkst. Eur sąmatą programoms vykdyti. 

Programoms finansuoti išleista 901,9 tūkst. Eur, iš jų: išlaidoms, susijusioms su Privatizavimo 

programos vykdymu, padengti – 9,8 tūkst. Eur, savivaldybės administracijai remonto darbams vykdyti 

– 37,9 tūkst. Eur, Pramoninio parko Šiauliuose (I etapas) detaliojo plano korekcijai parengti – 10,7 

tūkst. Eur, Valstybinio Šiaulių dramos teatro spektaklių pastatymui – 19 tūkst. Eur, plenero meniniams 

akcentams sukurti, organizavimo išlaidoms iš dalies padengti – 11,6 tūkst. Eur, Šiaulių kultūros centro 

Rėkyvos skyriaus Energetikų g.7 salei remontuoti – 59,7 tūkst. Eur, Šiaulių futbolo akademijai 

moduliniam nameliui įsigyti – 38,5 tūkst. Eur, Šiaulių valstybinio kamerinio choro ,,Polifonija“ 

koncertinei veiklai ir edukacinėms programoms vykdyti – 7,2 tūkst. Eur, Šiaulių miesto  švietimo, 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų virtuvių remonto (rekonstravimo) ir virtuvių įrangos įsigijimo išlaidoms 

padengti – 260,4 tūkst. Eur (skirtos lėšos 33 švietimo įstaigoms, iš jų: 20 ikimokyklinio ugdymo įstaigų, 

13 mokyklų); Šiaulių universiteto liaudiškos muzikos ansamblio ,,Saulė“ išvykos į susigiminiavusių 

miestų asociacijos (OSCA) 50-mečio šventę Omahoje (JAV) kelionės išlaidoms iš dalies padengti – 3,9 

tūkst. Eur, Šiaulių muzikinės grupės ,,Kitava“ išvykos į Baltijos miestų sąjungos  rengiamą muzikos 

šventę Slupsko mieste (Lenkija) kelionės išlaidoms  iš dalies padengti – 0,4 tūkst. Eur, insulino pompų, 

jų priedo įsigijimo išlaidoms iš dalies padengti (11-ai vaikų) – 21 tūkst. Eur, Šiaulių miesto garbės 

piliečio A. Griganavičiaus atminimo įamžinimo Respublikinės Šiaulių ligoninės garbės galerijoje 

išlaidoms iš dalies padengti – 2,2 tūkst. Eur, SĮ Šiaulių oro uostas veiklai finansuoti – 415 tūkst. Eur, 

Šiaulių Dainų muzikos mokyklos ansamblio ,,Saulėtos mergaitės“ ir kitų muzikantų išvykos į 
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Tarptautinės muziejų dienos renginius Sankt Peterburge kelionės išlaidoms  iš dalies padengti – 0,4 

tūkst. Eur, Šiaulių vyskupijos 15-osios Šeimų šventės išlaidoms iš dalies padengti – 4,2 tūkst.  Eur. 

 

Turto administravimas. 

 Per metus įvyko 3 negyvenamųjų patalpų nuomos konkursai. Išnuomotos patalpos Šiaulių 

,,Romuvos“ gimnazijoje, Dainų g. 7, Savivaldybės įmonės Šiaulių oro uoste angaras Aviacijos g. 5 ir 

garažas Bačiūnų g. 27A 

 Per 2015 metus VĮ Registrų centre užregistruota/išregistruota 16 žemės panaudos sutarčių, 

įregistruoti 131 objektas Savivaldybės nuosavybe. Parengti 12 Savivaldybės privatizuojamų objektų 

žemės sklypų dokumentai. 

 Parengtos (naujos ar pratęstos) 35 patalpų nuomos ir panaudos sutartys, 16 žemės panaudos 

sutarčių. 

 Aukštabalio multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo sutarties vykdymo 

priežiūros komisija 2015 svarstė 2014 metų Arenos koncesininko VšĮ ,,Pramogų sala“ audito išvadą ir 

kitus klausimus. Buvo pakeista Aukštabalio multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos 

suteikimo sutarties priežiūros komisija. 

Lentelėje pateikiami atliktų darbų palyginimai su 2014 metais: 

 

Atlikti darbai 2014 metai 2015 metai 

Įvykdytų nuomos konkursų skaičius 6 3 

Patalpų panaudos ir nuomos sutarčių parengimas (naujų 

sudarymas ir atnaujinimas) 

34 35 

Biudžetinėms įstaigoms perduoto turto panaudos sutarčių 

sudarymas ir atnaujinimas 

7 8 

Įregistruotų žemės panaudos sutarčių 24 16 

Įvairūs nekilnojamojo turto registro pakeitimai(pastatų 

kadastriniai matavimai, teisinė registracija ir kt.) 

205 131 

Savivaldybės privatizuojamų objektų žemės sklypų 

dokumentai parengimas ir įregistravimas 

15 29 

Biudžetinėms įstaigoms perduoto materialaus turto 

perdavimo aktų parengimas 

33 72 

 

Metų pabaigoje buvo atlika Savivaldybės ir valstybės turto, valdomo patikėjimo teise, metinė 

inventorizacija, kurios metu buvo atlikta Savivaldybės nuosavybės teise valdomų žemės sklypų, 

negyvenamųjų pastatų, mašinų stovėjimo aikštelių, miesto infrastruktūros statinių (gatvių, tiltų, 

viadukų, miesto želdinių ir kt.), nebaigtų remonto ir statybos darbų inventorizacija. 

 

Negyvenamųjų patalpų, pastatų pardavimas. 

Nuo 2014 m. spalio 1 d. įsigaliojo Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 

pakeitimo įstatymas, pagal kurį, nekilnojamojo turto pardavimas perkeltas į Valstybės ir savivaldybių 

turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 21 straipsnį, o akcijų privatizavimas vykdomas 

pagal Valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymą. Nuo 2014 m. spalio 1 d. 

nekilnojamojo turto objektai, kuriuos Savivaldybės taryba nusprendė parduoti, buvo parduodami tik 

aukcione (kiti pardavimo būdai nenumatyti kaip buvo iki 2014 m. spalio 1 d.) ir prieš tai juos įtraukus į 

Viešame aukcione parduodamo Šiaulių miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų 

daiktų sąrašą. Į Vyriausybės tvirtinamą privatizavimo objektų sąrašą liko įtraukti tik Savivaldybei 

nuosavybės teise priklausantys akcijų paketai. 2014 m. gruodžio 18 d. Šiaulių miesto savivaldybės 

taryba sprendimu Nr. T-393 patvirtino Viešame aukcione parduodamo Šiaulių miesto savivaldybės 

nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą (toliau – sąrašas), į kurį buvo įtraukti 42 

nekilnojamojo turto objektai. Per 2015 m. Sąrašas buvo papildytas 11 objektų. Savivaldybės 
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privatizavimo objektų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės, yra įtraukti keturių 

bendrovių akcijų paketai: UAB „Šiaulių turgus“, UAB „Pabalių turgus“, UAB „ŠLEZVB“, AB Šiaulių 

banko.  

Per 2015 m. planuota įplaukų už parduotus objektus – 500000 Eur (2014 m. - 144810,00 Eur), 

parduota už – 1041144,15 Eur (2014 m. - 585285,85 Eur), iš jų savivaldybei tenkanti dalis už pastatus - 

798291,51 Eur (2014 m. - 381392,15 Eur). Per 2015 m. paskelbti 29 objektų aukcionai (2014 m. - 27). 

Iš 29 objektų parduota 17 objektų (2014 m. - 7). 

  

              
       4 pav. Parduota objektų (vnt.)                    5 pav. Parduota objektų pagal pardavimo kainą 

 

 

Turto, kurio pardavimas skelbtas 2015 m., sąrašas 

 

Eil. 

Nr.  

Objekto adresas Pardavimo 

paskelbimas 

kartais 

Pastabos 

1 Aido g. 16A 1 parduotas 

2 Akmenės g. 8 1 parduotas 

3 Ežero g. 11 1 parduotas 

4 Pastatai Čeprečiškės k., Bubių sen., Šiaulių r. 8  

5 J. Basanavičiaus g. 74 (73,19 kv. m) 1 parduotas 

6 J. Basanavičiaus g. 74 (47,31 kv. m) 1 parduotas 

7 J. Basanavičiaus g. 74 (47,01 kv. m) 1 parduotas 

8 J. Basanavičiaus g. 74 (81,73 kv. m) 1 parduotas 

9 Dubijos g. 22A 1 parduotas 

10 Dubijos g. 32 5 parduotas 

11 Dubijos g. 46-6 2  

12 Gumbinės g. 110-112 7  

13 Mickevičiaus g. 6 5 parduotas 

14 Mokyklos g. 14-17 6  

15 Pirties g. 5 2  

16 Vytauto g. 59 1 parduotas 

17 Vytauto g. 147-26 7 parduotas 

18 Vytauto g. 152-1 9  

19 Tilžės g. 36-12A 1 parduotas 

20 Tilžės g. 44 9  
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21 Tilžės g. 80A-5 1 parduotas 

22 Tilžės g. 107 9  

23 Tilžės g. 192-5 6 parduotas 

24 Tilžės g. 192-7 7 parduotas 

25 Spindulio g. 5-27B 7  

26 Verdulių g. 20-3 1  

27 Verdulių g. 20-4 1  

28 Verdulių g. 20-5       1  

29 UAB „Šiaulių turgus“ 100 proc. akcijų paketas 1  

 

 Detalesnis parduotų 2015 m. objektų sąrašas pateiktas 3 priede. 
 

 Būsto pardavimas. 

Privatizavimo ir viešųjų pirkimų poskyris pagal atliekamas funkcijas vykdo butų privatizavimą 

(pardavimą). Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis būstas nuo 2015 m. sausio 1 d. parduodamas 

pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24 straipsnį. Iki 2015 m. savivaldybės būstas buvo 

privatizuojamas (parduodamas) pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams 

namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 straipsnį. 2014 m. privatizuota (parduota) butų už 18 

984,38 Eur. Rinkos kainomis parduoti 4 butai, 2 – privatizuoti lengvatinėmis sąlygomis. 2015 m. visi 

butai parduoti rinkos kainomis už 71055,42 Eur. 
 

Privatizuoti (parduoti) butai 2014 – 2015 metais  

 

Pardavimo 

metai 

Parduotų butų skaičius Pardavimo 

kaina (Lt) 

Pardavimo 

kaina (Eur) 

2014 6 65549,27 18984,38 

2015 7  71055,42 

 

Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti savivaldybės turto pardavimas viešuose 

aukcionuose. 

Per 2015 m. buvo paskelbta 7 ilgalaikio materialiojo turto aukcionai, įvyko 2 aukcionai. 

Parduotos 2 prekės už 345,00 Eur (pradinė pardavimo kaina – 340,00 Eur) Per 2014 m. buvo paskelbti 

4 ilgalaikio materialiojo turto aukcionai, įvyko 2 aukcionai. Parduotos 2 prekės už 242,79 Eur. 

 

Pardavimo metai Siūlyta parduoti 

prekių (vnt) 

Parduotų prekių 

(vnt) 

Pardavimo kaina 

(Lt) 

Pardavimo kaina 

(Eur) 

2014 2 2 838,30 242,79 

2015 2 2  345,00 

 

Paskolos sutarčių vykdymo kontrolė. 

Privatizavimo poskyris atlieka paskolos Gyvenamojo namo J. Basanavičiaus g. 74 statybos 

bendrijos nariams sutarčių vykdymo kontrolę. Vykdymo eigoje 2015 m. buvo 24 sutartys. Iš viso 

suteikta paskola – 173772,01 Eur.. Iki 2015-01-28 grąžinta 115845,50 Eur, liko grąžinti – 57926,51 

Eur. 

Gyvenamojo namo J. Basanavičiaus g. 74 statybos bendrijos nariams kartą per ketvirtį 

siunčiami pranešimai dėl pavėluotų įmokų ir priskaičiuotų delspinigių susimokėjimo. Anksčiau termino 

su Savivaldybe yra atsiskaitę 5 paskolos gavėjai iš 17. 2 paskolos gavėjai yra skolingi Savivaldybei: 

skolos priteistos teismine tvarka ir pagal vykdomuosius raštus išieškoma per antstolį.  

 

Būsto fondo valdymas. 
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2015 metais įgyvendinti Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo, 

įsigaliojusio 2015-01-01, reikalavimai. Įgyvendintas paramos būstui įsigyti teikimas asmenims ir 

šeimoms – teisės į iš dalies kompensuojamą būsto kreditą nustatymas ir subsidijų teikimas. Šių kreditų 

limitas 9200000 Eur, kuriuos teikė 6 bankai ar kredito įstaigos (2014 m. kreditų limitas Šiaulių regiono 

savivaldybėms buvo 251316 Eur. Kreditus teikė vienas bankas). Patikrintos papildomos lengvatos 60 

asmenų ir šeimų, kuriems valstybės remiamas kreditas išduotas iki 2002-12-31. Įgyvendintas paramos 

būstui  išsinuomoti teikimas asmenims ir šeimoms – išnuomotos 63 savivaldybės būsto fondo patalpos: 

32 socialiniai būstai ir 31 savivaldybės būstas bendrabučio pastate (2014 metais išnuomotos 66 

savivaldybės gyvenamosios patalpos). 4 šeimoms teiktos būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos. 

Savivaldybės tarybos sprendimu 22 socialinio būsto nuomininkams pakeistos socialinio būsto nuomos 

sąlygos ir leista sudaryti savivaldybės būsto nuomos sutartis. 32 asmenys ir šeimos pateikė prašymą dėl 

savivaldybės būsto bendrabučio pastate nuomos. Organizuoti 4 Savivaldybės būsto bendrabučio pastate 

nuomos komisijos posėdžiai, kuriuose buvo nagrinėjami įvairūs klausimai dėl savivaldybės būsto 

bendrabučio pastate nuomos. Pradėta vykdyti nauja paramos forma – būsto nuomos ar išperkamosios 

būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimas. Šia paramos forma raštu pasiūlyta 

pasinaudoti 1574 asmenims ir šeimoms, įrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui 

išsinuomoti, sąrašus. 2015 metais sudaryti 6 nauji asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui 

išsinuomoti, sąrašai – įrašyta 522 asmenys ir šeimos; sudarytas socialinio būsto nuomininkų sąrašas – 

įrašyti 281 nuomininkai; sudarytas asmenų ir šeimų, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto 

nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašas – įrašytos 4 šeimos.  Taip pat sudaryti ir Šiaulių miesto 

tarybos sprendimu patvirtinti gyvenamųjų patalpų sąrašai: savivaldybės būsto fondo sąrašas – įrašytos 

842 gyvenamosios patalpos; socialinio būsto fondo sąrašas – įrašyta 281 gyvenamoji patalpa; 

parduodamų būstų sąrašas – įrašytos 539 gyvenamosios patalpos.  

Išnagrinėti 870 prašymai bei prie prašymų pateikti dokumentai dėl paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti 

teikimo. Per 2015 m. išnagrinėta  611 asmenų ir šeimų Metinių gyventojo (šeimos) turto deklaracijų ir 

jiems nustatyta teisė į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti. Parengtas Administracijos direktoriaus 

įsakymas dėl naujų sąrašų sudarymo tvarkos. 

 Paramos teikimo klausimais parengta 90 Administracijos direktoriaus įsakymų ir Savivaldybės 

tarybos sprendimų projektų. 

2015 metais parengtos 328 savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos sutartys, iš jų 

pasirašyti 233 papildomi susitarimai. Surašyti 52 priėmimo perdavimo aktai. 

Iškeldinta 15 nuomininkų su šeimos nariais ir atlaisvinta 15 savivaldybės gyvenamųjų patalpų. 

2015 m. parengta medžiaga dėl nuomos sutartyse numatytų įsipareigojimų nevykdymo 44 

nuomininkams ir perduota Teisės skyriui. 

2015 m. buvo įgyvendinti 8 daugiabučių namų, dalyvaujančių Šiaulių miesto savivaldybės 

energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programoje, atnaujinimo (modernizavimo) 

projektai.  
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1.3. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2015 METAIS VYKDYTOS PROGRAMOS 

IR ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 
 

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2015 metais vykdė ir asignavimus gavo 12 programų 

(2014 m. – 12).  

2015−2017 m. strateginiame veiklos plane numatytiems tikslams, uždaviniams ir priemonėms 

įgyvendinti 2015 m. buvo patvirtinta asignavimų 103,4 mln. Eur (patvirtinta Administracijos 

direktoriaus 2015-02-27 įsakymu Nr. A-254), patikslinus gauta asignavimų 117,5 mln. Eur (patvirtinta 

Administracijos direktoriaus 2015-12-30 įsakymu Nr. A-1694).  

Lentelėje pateikti skirti 2015 m. programoms asignavimai ir panaudoti asignavimai 2015 m. 

gruodžio 31 dienai (remiantis Apskaitos ir Finansų skyrių kasinėmis išlaidomis).  

 

Savivaldybės administracijos 2015 metais vykdytų programų ir asignavimų suvestinė 

 
 

Programos 

Patvirtinti 

asignavimai, 

eurais 

Patikslinti 

asignavimai, 

eurais 

Panaudotos 

lėšos gruodžio 

31 d., eurais 

(kasinės išl.) 

(01) Miesto urbanistinės plėtros programa 855133 1015281 232825 

(02) Kultūros plėtros programa 4491767 4818194 2549610 

(03) Aplinkos apsaugos programa 3863894 3674451 3056884 

(04) Miesto infrastruktūros objektų 

priežiūros, modernizavimo ir plėtros 

programa 

5478598 8538577 3978002 

(05) Miesto ekonominės plėtros programa 8108434 9363757 9000435 

(06) Savivaldybės turto valdymo ir 

privatizavimo programa 
803355 993373 254274 

(07) Kūno kultūros ir sporto plėtros 

programa 
3969214 3692112 3603771 

(08) Švietimo prieinamumo ir kokybės 

užtikrinimo programa 
43566262 45070198 33499557 

(09) Bendruomenės sveikatinimo 

programa 
1482013 1519749 1511584 

(10) Socialinės paramos įgyvendinimo 

programa 
25429803 25411674 24253850 

(11) Savivaldybės veiklos programa 3888525 11946674 11318153 

(12) Šiaulių miesto sporto klubų žaidimų 

komandų plėtros programa 
1443056 1430956 1395006 

 Viso: 103380054 117474996 94653951 

 

Atsižvelgiant į biudžeto lėšas bei tikslinių lėšų gavimą, metų pabaigoje Administracijos 

direktoriaus 2015-12-30 įsakymu Nr. A-1694 patikslintas 2015 m. planas. Patikslinti asignavimai 

2015 metų strateginio veiklos plano programoms vykdyti buvo 117474996 eurų, t. y. 13,64 proc. 

daugiau nei buvo planuota, tačiau 2015 m. gruodžio 31 d. buvo panaudota 94653951 eurų lėšų, t.y. 

nepanaudota liko apie 24,12 proc. visų skirtų lėšų.  

2015 metais 9 programos metus pradėjo su įsiskolinimu. Miesto urbanistinės veiklos 

programoje įsiskolinimą sudarė Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo 

plano ir reglamento koregavimas; Transporto organizavimo Šiaulių mieste spacialiojo plano 

parengimas; Aplinkos apsaugos programoje įsiskolinimą sudarė skola Šiaulių regiono atliekų tvarkymo 

centrui, vietinės rinkliavos už gyvūnų laikymą ir registravimą miesto daugiabučiuose namuose 

administravimui, įrangos gyvūnų priežiūrai įrengimui ir priežiūrai; Miesto infrastruktūros objektų 

priežiūros, modernizavimo ir plėtros programoje didžiausią įsiskolinimą sudarė aplinkos tvarkymui ir 

priežiūrai, kapinių priežiūrai, miesto gatvių apšvietimui, apmokėjimui už elektros energiją, miesto 

gatvių, aikščių remontą ir kt.; Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programoje bei Socialinės 
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paramos įgyvendinimo programoje skolas sudarė kompensacijos už mokinių vežimą bei transporto 

lengvatas UAB “Busturui” ir kt.  

Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota 5314870,06 Eur valstybės biudžeto asignavimų, iš 

jų 1018214,18 Eur mokinio krepšelio lėšų (141), 585791,59 Eur valstybės biudžeto lėšų valstybės 

deleguotoms funkcijoms atlikti (142), 3708614,29 Eur kelių priežiūros programos ir valstybės 

investicijų programos lėšų (1431), 21195099,79 Eur savivaldybės biudžeto lėšų, tame skaičiuje 

980509,60 Eur paskolos lėšų (152), 18844137,27 Eur savivaldybės biudžeto asignavimų (151), 

13070452,92 Eur 2014 metais nepanaudotų biudžeto lėšų, skirtų 2015 m. sausio 1 d. įsiskolinimams 

dengti ir tikslinei paskirčiai (153). Nepanaudota 328965,95 Eur planuotų valstybės biudžeto 

asignavimų, iš jų 179988,41 Eur valstybės biudžeto lėšų deleguotoms funkcijoms atlikti (34609,58 Eur 

- 05 programa „Viešųjų darbų plano parengimas ir įgyvendinimas“, 138394,71 Eur - 06 programa 

„Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimas“), 148976,72 

Eur valstybės investicijų programos lėšų (57924,00 Eur – 02 programa „Koncertinės įstaigos „Saulė‘ 

rekonstravimas ir priestato statyba“, 90237,00 Eur – 03 programa „Atliekų surinkimo konteineriai“). 

Nepanaudota 2971124,62 Eur planuotų savivaldybės biudžeto lėšų, iš jų 505660,40 Eur paskolos lėšų 

(152), 2165755,74 Eur  savivaldybės biudžeto asignavimų (151), 299708,48 Eur  2014 m. sausio 1 d. 

įsiskolinimams dengti ir tikslinei paskirčiai (240608,60 Eur – 01 programa „Detaliųjų ir specialiųjų 

planų parengimas“, 18244,02 Eur - 01 programa „Kadastrinių matavimų planų rengimas“, 40623,58 Eur 

– 06 programa „Modernizuoti savivaldybei priklausantį socialinį būstą“). Savivaldybės biudžeto lėšos 

nepanaudotos dėl kai kurių programų priemonių nevykdymo ir dėl Europos sąjungos kompensuotų lėšų 

investicijų projektams. 

 

Toliau bus pateikiama 2015 metais skirtų asignavimų panaudojimo išsamesnė ataskaita pagal 

programas. 

 

 

 

1.3.1. Miesto urbanistinės plėtros programos asignavimų panaudojimas (01) 

 

Programą kuruoja Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos bei 

Investicijų ir miesto plėtros skyriai. 

Pagrindiniai programos tikslai:  

1. Užtikrinti kompleksišką miesto planavimą ir žemės sklypų formavimą; 

2. Tobulinti miesto teigiamo architektūrinio ir vizualinio įvaizdžio kokybę; 

3. Išsaugoti nekilnojamąjį kultūros paveldą; 

4. Tobulinti ir plėsti miesto geoinformacinę sistemą (GIS). 

Miesto urbanistinės plėtros programai 2015 metais, patikslinus asignavimus, buvo skirta 1015,3 

tūkst. Eur lėšų iš biudžeto bei Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Savivaldybės biudžeto (SB) lėšos – 

500,7 tūkst. Eur; Privatizavimo fondo (PF) lėšos – 23,7 tūkst. Eur, Europos Sąjungos lėšos - 316,9 

tūkst. Eur ir kt.  

Faktiškai panaudota 232,8 tūkst. Eur lėšų, iš jų 144,1 tūkst. Eur panaudota teritorijų planavimui, 

84,2 tūkst. Eur - miesto įvaizdžio gerinimui ir 4,5 tūkst. Eur - GIS administravimui. Paveldosaugai 

skirtos lėšos nebuvo panaudotos dėl atidėtų viešųjų pirkimų konkursų, Savivaldybei išnaudojus mažos 

vertės konkursams skirtas lėšas. Liko nepanaudota daug Europinių lėšų dėl teritorijų planavimo 

dokumentų rengėjų neužbaigtų pradėtų darbų ir sutartinių įsipareigojimų nevykdymo. 
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panaudojimas 2015 m. gruodžio 31 d.

Miesto įvaizdžiui gerinti

(GIS)administravimui

Teritorijų planavimui

Viso panaudota

Pagrindiniai 2015 metais įvykdyti darbai: 

Teritorijų planavimo srityje parengti 79 

Administracijos direktoriaus įsakymai.  

 Vykdyta patvirtinto Šiaulių miesto bendrojo 

plano (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 

-01-29 sprendimas Nr. T-1) sprendinių 

įgyvendinimo stebėsena – monitoringas, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų 

planavimo įstatymo nuostatomis. 

 2015 m. parengti ir Šiaulių miesto savivaldybės 

taryboje patvirtinti šie teritorijų planavimo 

dokumentai: 

 Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo 

Šiaulių mieste specialusis planas ir 

reglamento koregavimas; 

 Transporto išvystymo Šiauliuose specialusis 

planas; 

 Išorinės vaizdinės reklamos Šiaulių mieste 

specialusis planas; 

 Zoknių gyvenamojo rajono detalusis planas; 

 Industrinio parko I etapo detaliojo plano 

koregavimas. 

 2015 m. pradėti rengti, sustabdyti arba tęsiami šie teritorijų planavimo darbai: 
 Paviršinių nuotekų Šiaulių mieste specialusis planas (UAB „Patvanka“; sutartis nutraukta po 

pusmečio rangovui netinkamai vykdant sutartinių įsipareigojimų; pradėtos vykdyti naujos 

viešojo pirkimo procedūros); 

 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo Šiaulių mieste specialiojo plano koregavimas (UAB 

ECCUS sutartis nutraukta po pusmečio rangovui nepradėjus vykdyti sutartinių įsipareigojimų; 

jokie mokėjimai nevykdyti), pradėtos vykdyti naujos viešojo pirkimo procedūros. 

 

Žemėtvarkos srityje 

Nuolat buvo bendradarbiaujama su Nacionalinės žemės tarnybos Šiaulių žemėtvarkos skyriaus 

specialistais, matininkais, sprendžiami ginčai ir nesutarimai iškilę dėl namų valdų ir grąžinamų žemės 

sklypų Šiaulių mieste. Parengta 390 raštiškų atsakymų į piliečių užklausimus.  

Parengti 321 Administracijos direktoriaus įsakymai dėl grąžinamų natūra, perduodamų 

neatlygintinai nuosavybėn kadastro duomenų patvirtinimo, žemės sklypų projektų patvirtinimo, vertės 

priedo dėl inžinerinių statinių apskaičiavimo, adresų suteikimo, keitimo ar panaikinimo ir kt. 

Parengti 44 papildomi susitarimai pagal sutartis ir parengta medžiaga žemės sklypų 

kadastriniams matavimams ir planų sudarymams atlikti. 

Patikrinta ir suderinta 150 žemės sklypų kadastrinių matavimų bylų, žemės sklypų, prilyginamų 

detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. 

Parengti 97 reikalavimai žemės sklypų, prilyginamų detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, 

projektams rengti. 

Patikrinta 60 sklypų kadastrinių matavimų bylų. 

Rengta dokumentacija ir vykdytos procedūros, susijusios su žemės paėmimu visuomenės 

poreikiams. 

 

Geoinformacinių sistemų ir geodezijos srityje  
Nuskenuota topografinės medžiagos ir detaliųjų planų – 985.  

Parengta Bendrojo plano kopijų ir planuojamu teritorijų situacijos schemų planavimo sąlygų 

rengimui – 67. 

Parengta schemų ir planų detaliųjų planų pristatymams – 97. 
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Atlikta pataisymų ir įvesta naujų objektų į miesto skaitmeninį žemėlapį – 174. 

Nuolat teikta topografinė medžiaga teritorijų planavimui bei rastriniai ir vektoriniai GIS 

medžiagos išrašai kitiems savivaldybės skyrių specialistams , pagelbėta rengiant kitiems skyriams 

tarybos sprendimų projektus, kuriuose buvo reikalinga pridėti įvairios tematikos schemas.  

Išduoti leidimai topogeodeziniams ir kontrolinėms geodezinėms nuotraukoms – 1832 (3658,5 

ha). 

Atlikta geodezinių darbų - 1496 (1065 ha).  

Teikta topografinė medžiaga teritorijų planavimui, bei rastriniai ir vektoriniai GIS medžiagos 

išrašai miesto Architektūros ir urbanistikos skyriaus specialistams bei miesto savivaldybės skyriams, 

reikalingi savivaldos funkcijoms atlikti.  

Kas ketvirtį integruojami į municipalines georeferencines duomenų bazes gaunami grafiniai ir 

atributiniai duomenys iš VĮ „Registrų centro“ apie įregistruotus sklypus (tęstinė sutartis, pagal kurią 

duomenys bus atnaujinami bei papildomi nuolat). 

 

Statinių architektūros ir projektavimo sąlygų išdavimo srityje 

Gauta prašymų išduoti statybą leidžiančius dokumentus – 669. 

Statybą leidžiančių dokumentų išduota – 463, iš jų statybos leidimų – 236.   

 Paruošta specialiųjų  architektūrinių reikalavimų – 255. 

 GIS suvesta projektų – 463. 

 Surinkta valstybės rinkliavos už statybą leidžiančių dokumentų išdavimą – 25,2 tūkst. Eur. 

 Dėl teisės aktų kaitos ir dokumentacijos netinkamos kokybės daugiau pateiktų projektų tekdavo 

grąžinti pataisymui, todėl gerokai išaugo pateikiamų prašymų skaičius, o išduotų statybą leidžiančių 

dokumentų skaičius ženkliai mažesnis. 

 

Kultūros vertybių apsaugos srityje 

Patikslinti 5 Šiaulių miesto kultūros paveldo objektų duomenys Kultūros vertybių registre ir 

jiems identifikuotos vertingosios savybės bei parengta apskaitos dokumentacija (duomenys Kultūros 

vertybių registrui), 1 naujas objektas  įtrauktas į Kultūros vertybių registrą. 

Buvo vykdoma nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsena, tikrinta jų būklė. Parengti 21 

kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktai, atlikta fotofiksacija. 

Organizuoti ir sėkmingai atlikti 7 kultūros paveldo objektų ir jų teritorijų kompleksiniai 

priežiūros darbai: 1. Lieporių senovės gyvenvietės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 20881, 

adresas: Karaliaučiaus g./Rugių g., Šiauliai); 2. Lieporių senovės gyvenvietė II (unikalus kodas 

Kultūros vertybių registre – 23876, adresas: Karaliaučiaus g./Prūsų g., Šiauliai); 3. Lieporių kaimo 

senųjų kapinių (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 4669, adresas: Ilmenos g./Notangos g., 

Šiauliai); 4. Šiaulių m. evangelikų liuteronų senųjų kapinių (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 

2724, adresas: Tilžės g./Krantinės g., Šiauliai); 5. Šiaulių žydų senųjų kapinių dalies (unikalus kodas 

Kultūros vertybių registre -  2725, adresas: Rėkyvos g./D. Poškos g., Šiauliai); 6. Neveikiančių kapinių 

(unikalus kodas Kultūros vertybių registre - 4678, adresas: Daubos g., Šiauliai); 7. Kapinių  (unikalus 

kodas Kultūros vertybių registre -  10754, adresas: Aušros al./Vasario 16 – osios g., Šiauliai).  

Parengus reikiamą dokumentaciją pateikta paraiška Kultūros paveldo departamento prie 

Kultūros ministerijos Šiaulių skyriui dalinai finansuoti valstybės saugomo nacionalinio reikšmingumo 

lygmens medinio kultūros paveldo objekto – namo (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 2101; 

unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr. 2993-3009-0013) tvarkybos darbus (restauravimo ir remonto)  

2016 m. pagal Gyvenamojo namo Aušros al. 84, Šiaulių m., kapitalinio remonto (Namo, u. k. Kultūros 

vertybių registre 2101,  restauravimo ir remonto), keičiant paskirtį į administracinę, projektą (dailininko G. 

Bagdonavičiaus namas). 

 

Miesto įvaizdžio formavimo srityje 

Parengta apie 410 leidimų įrengti išorinę reklamą (2014 m. tokių leidimų buvo 500).  

Įvykdytos tokios planuotos viešųjų pirkimų procedūros: 
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- įrengtas meninis akcentas „Iš kur varpų garsai pareina“ pėsčiųjų take (autorius - dizaineris 

Darius Augulis); 

- įrengtos Kalėdinės puošybos elementai (daugkartinio naudojimo autorinė šviečianti instaliacija 

Prisikėlimo aikštėje) ant vėliavų stiebų Aušros al. 40. 

- įrengtos Kalėdinės iliuminacijos (pakabinimas ir nukabinimas) ant vėliavų stiebų Vilniaus 

gatvės pėsčiųjų take. 

Organizuotas konkursas „Gražiausia kalėdinė vitrina 2015“.   

 

 

1.3.2. Kultūros plėtros programos asignavimų panaudojimas (02) 

 

 Programą kuruoja Kultūros, Finansų, Investicijų ir miesto plėtros bei Architektūros ir 

urbanistikos skyriai. 

 Pagrindiniai programos tikslai: 
1. Skatinti kultūros prieinamumą įvirioms visuomenės grupėms ir jų dalyvavimą kultūroje 

puoselėjant kultūros tradicijas bei kultūrinės raiškos įvairovę; 

2. Modernizuoti kultūros infrastruktūrą. 

 Kultūros plėtros programos tikslas – skatinant šiuolaikinio meno plėtrą, vystant profesionalųjį 

meną, sudarant sąlygas įvairaus amžiaus šiauliečių kūrybinei saviraiškai, aktualizuojant kultūros veikėjų 

nuopelnus miesto kultūrai, stiprinti miestiečių kultūrinį identitetą, formuoti jų vertybines orientacijas, 

tenkinti jų įvairialypius estetinius poreikius. 

Kultūros plėtros programai 2015 metais, patikslinus asignavimus, buvo skirta 4818,2 tūkst. Eur. 

Savivaldybės biudžeto (SB) lėšos – 3758,2 tūkst. Eur; Privatizavimo fondo (PF) lėšos – 101,7 tūkst. 

Eur, Specialiosios programos (SP) lėšos – 846,6 tūkst. Eur, VIP lėšos – 57,9 tūkst. Eur ir kt. 

 

 

Remiantis Apskaitos ir Finansų skyrių 

teikiamais kasiniais išlaidų duomenimis, 

2015 metų gruodžio 31 dienai iš viso 

programai už įvykdytus darbus ir 

biudžetinėms kultūros įstaigoms buvo 

apmokėta 2549,6 tūkst. Eur, iš jų: 

 1850,9 tūkst. Eur apmokėta kultūros 

įstaigoms – Dailės galerijai, Kultūros 

centrui, kultūros centrui “Laiptų 

galerija”, Viešajai bibliotekai, 

Koncertinei įstaigai. Biudžetinės 

kultūros įstaigos skirtas lėšas 

panaudoja veiklos užtikrinimui, t.y. 

pastatų išlaikymui, darbo užmokesčiui, 

komandiruotėms, kanceliarinėms 

prekėms įsigyti, renginių 

organizavimui ir kt. 

  Už kultūros įstaigų renovaciją 

apmokėta 59,7 tūkst. Eur. Atliktas 

Šiaulių kultūros centro Rėkyvos skyriaus salės (Energetikų g. 7) remontas. 

 456,8 tūkst. Eur apmokėta įgyvendinant Šiaulių miesto savivaldybės 2015-07-16 sprendimą Nr. T-

212 „Dėl projekto „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas“ nutraukimo“. Sprendimu nutrauktas 

projekto „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas (Elnio g. 25)“ įgyvendinimas bei numatyta skirti VšĮ 

Šiaulių regiono plėtros agentūrai būtinas grąžinti VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros nurodytas 

Projekto finansavimo lėšas - 400,8 tūkst. Eur. Už šios priemonės vykdymą atsakingas Savivaldybės 

administacijos Investicijų ir miesto plėtros skyrius. 
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Savivaldybės biudžete lėšos buvo numatytos veikloms, susijusioms su Projekto nutraukimu bei  

pastato Elnio g. 25, Šiauliuose saugojimu (saugojimui skirta 5 tūkst. Eur). 

 Savivaldybės tarybos patvirtinti asignavimai kultūros programoms – 224,3 tūkst. Eur. 2015 m. lėšų 

poreikis Kultūros plėtros programai – 301,5 tūkst. Eur. Už įvykdytus darbus buvo pervesta 182,2 

tūkst. Eur, iš jų 17,6 tūkst. Eur už valstybinių švenčių rengimą. 

 

2015 metais Kultūros plėtros programos lėšos skirtos šioms priemonėms vykdyti: 

 

Kultūros plėtros programos priemonės pavadinimas 2015 m. 

asignavimai, 

Eur 

Finansuoti kultūros projektus 48,0 

Skatinti meno kūrėjus 14,2 

Koordinuoti miesto reprezentacijai svarbių renginių 

organizavimą 

102,4 

Užtikrinti valstybinių švenčių organizavimą ir atmintinų datų 

paminėjimą, puoselėti tautines tradicijas 

17,6 

Iš viso Kultūros plėtros programai skirta 182,2 

 

Įgyvendinta priemonių 

 

Priemonės pavadinimas 2015 m. 

Kultūros projektų skaičius 43 

Premijų, stipendijų skaičius 11 

Neplanuotų kultūros priemonių skaičius 9 

Valstybinių, miesto ir kt. švenčių / atmintinų datų skaičius 21 

 

Pilnas kultūros projektų sąrašas, kuriems 2015 metais buvo skirtas finansavimas, pateikiamas 4 

priede. 

 

2015 metais 7669 Eur skirta šioms papildomoms (buvusioms neplanuotoms) kultūros 

priemonėms: 

 

Eil. 

Nr.  

Įstaigos pavadinimas Priemonės pavadinimas Skirta 

suma 

Eur 

1. Šiaulių 1-oji muzikos 

mokykla 

Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos jaunių choro „Gama“ kelionė į 

Burgundijoje (Prancūzija) vykstančius 4 koncertus  

1000 

2. Šiaulių „Dagilėlio“ 

dainavimo mokykla 

Šiaulių Dagilėlio dainavimo mokyklos berniukų ir jaunuolių choro 

„Dagilėlis“ kelionė į Vilniuje vyksiančius „Aukso paukštės“ 

apdovanojimo įteikimo ceremoniją ir koncertą „Aukso Paukštė“ –  

„Dagilėliui" 

450 

3. Šiaulių miesto 

asociacija 

EXTREME LT 

„13-asis pasaulio šokių čempionatas („Stret Dance Show“ 

kategorijoje)“ 

900 

4. Šiaulių miesto 

kultūros centras 

„Laiptų galerija“ 

Vaikų ir jaunimo meno festivalis „Young Art Šiauliai“ 500 

5. Šiaulių dailės galerija Mindaugo Lukošaičio paroda „Žydai. Mano istorija“ 900 
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6. Lietuvos architektų 

sąjungos Šiaulių 

skyrius 

Paroda „Pėdsakas Šiauliuose“ Kajetono Jurėno atminimui 850 

7.  Šiaulių miesto 

koncertinė įstaiga 

„Saulė“ 

Koncertų ciklas „XVI-XIX a. lietuvos dvarų muzikos sąsajos su 

Europos šalimis“ 

1200 

8. Šiaulių kultūros 

centras 

Kūrybinės dirbtuvės, skirtos jaunimo užimtumui ir pilietiškumo 

ugdymui 

1000 

9. Šiaulių miesto 

koncertinė įstaiga 

„Saulė“ 

Šiaulių miesto pučiamųjų indtrumentų ir kamerinio orkestrų koncertas 

Vilniaus arkikatedroje bazilikoje 

868 

  Iš viso skirta 7669 

  

Premijų ir stipendijų teikimas. Įteiktos 4 Kultūros ir meno bei 2 premijos Šiaulių valstybinio 

dramos teatro kūrybiniams darbuotojams. Įteiktos stipendijos 4 jauniesiems menininkams. 

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-200 „Dėl 

Šiaulių miesto premijos už geriausią kultūrinės edukacijos projektą nuostatų patvirtinimo“, 2015 m. 

pirmą kartą buvo skirta premija  už geriausią kultūrinės edukacijos projektą  „Lietuviško kino vakarai 

„MT ekranas“ viešajai įstaigai „Istartas“. 

 

Valstybinių, miesto švenčių ir kitų renginių organizavimui skirtos lėšos panaudotos: 

 Miesto šventės „Šiaulių dienos 779“ organizavimui, kuri vyko 2015 m. rugsėjo 10–13 d. Pagrindinis 

šventės organizatorius – Šiaulių kultūros centras. Parengta 4 dienų šventinė programa, įvyko 47 

renginiai. Iš viso 2015 m. rugsėjo 7-20 d. Šiaulių mieste įvyko 55 renginiai. 

 Meninių akcentų viešosiose miesto erdvėse kūrimo konkursui, kuris vyko 2015 m. birželio mėn. 

Organizatorius – Šiaulių dailės galerija. Sulaukta 21 kūrybinio pasiūlymo. I vieta skirta Gintauto 

Lukošaičio idėjai „Verksmas“ (pastatyta Prisikėlimo aikštėje). Meninis akcentas pristatytas 

visuomenei 2015 m. rugsėjo 11 d. miesto šventės „Šiaulių dienos“ metu. Konkursui skirta 11,6 

tūkst. Eur iš Savivaldybės privatizavimo fondo. 

 40,5 tūkst. Eur skirta VI tarptautiniam folkloro konkursui-festivaliui „Saulės žiedas“ finansuoti, 

vykusiam 2015 m. liepos 6–11 d. (6 d.). Festivalio metu mieste įvyko 32 renginiai. 

 Renginių ciklo „Bulvaro vasaros mozaika“ organizavimui. Ciklo metu Vilniaus g. pėsčiųjų bulvare 

renginiai vyko 32 dienas nuo gegužės 28 d. iki rugpjūčio 29 d. Buvo suorganizuota 35 renginiai, 

skirti įvairaus amžiaus žmonių grupėms. Renginiuose dalyvavo Šiaulių miesto kultūros, švietimo ir 

sporto įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos. 

 Kalėdinių ir naujamečių renginių ciklo „Kalėdinės gerumo istorijos“ organizavimui. Renginių ciklas 

vyko 24 dienas nuo 2015 m. gruodžio 3 iki 2016 m. sausio 6 d., jo metu metu surengtas 51 renginys. 

 Valstybinių švenčių ir atmintinų datų organizavimui panaudota 17,6 tūkst. Eur. Surengta 14 

švenčių: Laisvės gynėjų dienos minėjimas, Žiemos šventė, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 

minėjimas, koncertas, skirtas Vasario 16-ajai, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos 

minėjimas, koncertas, skirtas Kovo 11-ajai, Užgavėnės prie Žaliūkių malūnininko sodybos, Kultūros 

diena, Tarptautinė vaikų gynimo diena, Birželio 14-osios minėjimas, Joninės prie Rėkyvos ežero, 

Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena, Rugpjūčio 23-ioji, Tarptautinė pagyvenusių žmonių 

diena.  

 Programos lėšomis dalinai finansuotas Šiaulių kultūros centro Aklųjų ir silpnaregių skyriaus 

liaudiškų šokių kolektyvo „Vajaunas“ tautinių kostiumų 9 komplektų įsigijimas (SB-4000 Eur, VB 

(Lietuvos liaudies kultūros centras) - 3000 Eur). 

 

Biudžetinių kultūros įstaigų veiklos užtikrinimas ir bendradarbiavimas. 

Vykdyta Savivaldybės biudžetinių įstaigų – Šiaulių dailės galerijos, Šiaulių kultūros centro, 

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“, Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“, Šiaulių 
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miesto savivaldybės viešosios bibliotekos – bendrosios veiklos priežiūra. Kuruojamos įstaigos veiklą 

vykdė pagal suderintus su Kultūros skyriumi 2015 m. veiklos planus. 

Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinės kultūros įstaigos 2015 m. aktyviai dalyvavo projektinėje 

veikloje ir Lietuvos kultūros tarybos bei kitų fondų skelbtuose kultūros projektų finansavimo 

konkursuose laimėjo lėšų projektams įgyvendinti 48074,09 Eur daugiau nei 2014 m. 

Iš viso per 2015 metus kultūros įstaigos suorganizavo 253 parodas, koncertus, 1654 kitokio 

pobūdžio renginius. 

 

Lankytojų, dalyvių ir žiūrovų skaičius 2014 m. 2015 m. 

Šiaulių dailės galerija 13904 13752 

Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka 169957 172402 

Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ 57913 65204 

Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ 47537 40234 

Šiaulių kultūros centras 218966 255718 

Iš viso 508277 547310 

 

2015 m. Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų gautos pajamos už atlygintinai 

teikiamas paslaugas lyginant su 2014 m. padidėjo 10557,42 Eur. 

  

Įstaigų gautos lėšos už atlygintinai teikiamas paslaugas 2014 m. 2015 m. 

Šiaulių dailės galerija 201 463,36 

Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka 3105,99 2748,14 

Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ 60512 67118 

Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ 4355,03 3587,94 

Šiaulių kultūros centras 46918 51732 

Iš viso 115092,02 125649,44 

 

 

 

1.3.3. Aplinkos apsaugos programos asignavimų panaudojimas (03) 

 

Programą kuruoja Aplinkos, Miesto infrastruktūros, Investicijų ir miesto plėtros bei Viešosios 

tvarkos skyriai. 

Pagrindiniai programos tikslai:  
1. Pagerinti aplinkos kokybę mieste, kurti darnaus vystymosi principais pagrįstą sveiką ir 

švarią gyvenamąją aplinką mieste. 

2. Reguliuoti gyvūnų (šunų, kačių), 

laikomų Šiaulių miesto 

daugiabučiuose namuose, 

populiaciją, kontroliuoti jų priežiūrą. 

 Iš viso Aplinkos apsaugos programai 

2015 metais, patikslinus asignavimus, buvo 

skirta 3674,5 tūkst. Eur. Savivaldybės biudžeto 

(SB) lėšos – 2893,5 tūkst. Eur; Valstybės 

biudžeto (VB) lėšos – 90,2 tūkst. Eur, 

Specialiosios programos (SP) lėšos – 2,3 tūkst. 

Eur, Europos Sąjungos (ES) lėšos – 70,9 tūkst. 

Eur. 

Remiantis Apskaitos ir Finansų skyrių 

teikiamais kasiniais išlaidų duomenimis, 2015 

metų gruodžio 31 d. iš viso programai buvo 

sumokėta 3056,9 tūkst. Eur, iš jų, 134,4 tūkst. 
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Eur – aplinkos apsaugos programai, 23,2 tūkst. Eur – gyvūnų priežiūrai, 2650,4 tūkst. Eur – atliekų 

tvarkymui, 134,4 tūkst. Eur – aplinkos kokybės stebėsinai, kurią vykdo Municipalinės aplinkos tyrimų 

laboratorija (MATL).  

Aplinkos apsaugos programa 2015 metus pradėjo su 157,8 tūkst. Eur skola Šiaulių regiono atliekų 

tvarkymo centrui (ŠRAC) už komunalinių atliekų tvarkymą. 

 Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa.  
Aplinkos skyrius 2015 m. koordinavo Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

(toliau – SAARP) rengimą ir teikė pasiūlymus dėl programos lėšų panaudojimo. 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): 

 

Metai Už iškirstus 

saugotinus 

želdinius,  

tūkst. Eur 

Už teršalų išmetimą,  

tūkst. Eur 
Už gamtos išteklius, 

tūkst. Eur 

Viso,  

tūkst. Eur 

2015 12,3 174,1 85,3 271,7 

2014 1,6 174,4 34,0 210,0 

 

Įgyvendinant programą, 2015 m įvykdytos žemiau lentelėje pateikiamos priemonės. 

 

Aplinkos apsaugos programos priemonės 2015 m. 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės 

Panaudota 

lėšų, 

tūkst. Eur 

1. 
Pavasarinio purvo valymas dėl pakeltosios taršos (Aplinkos oro kokybės 

programos įgyvendinimas) 

27,0 

2. 
Asbesto turinčių atliekų šalinimo išlaidų fiziniams asmenims 

kompensavimas 

2,3 

3. Talkšos ekologinio tako tvarkymas 3,5 

4. Paviršinių vandens telkinių pakrančių tvarkymas 23,1 

5. Lietaus nuotekų surinkimo griovių tvarkymas 21,1 

6. 
Pavojingų radinių ir ekologinių avarijų padarinių likvidavimas, užterštų 

teritorijų valymas 

4,3 

7. 
Požeminio vandens kokybės  ir dirvožemio užterštumo stebėsena 

(monitoringas) 

3,5 

8. Aplinkos oro, paviršinių vandens telkinių stebėsenos vykdymas 11,8 

9. Kietųjų dalelių analizatoriaus įsigijimas 28,7 

10. Švietimo įstaigų aplinkosaugos švietimo ir ugdymo projektų rėmimas 4,5 

11. Nevyriausybinių organizacijų aplinkosaugos projektų rėmimas 4,4 

12. Informacinių ir kt. leidinių prenumerata, įsigijimas ir leidyba 725 

13. Renginių organizavimas, visuomenės švietimas ir informavimas 2,7 

14. Želdinių priežiūros vykdymas 56,2 

15. Naujų želdinių sodinimas prie miesto gatvių, parkuose ir skveruose  5,5 

16. 
Želdynų žemės sklypų formavimas, kadastrinių matavimų atlikimas, sklypų 

registravimas, inventorizavimas 

2,9 

17. Želdinių pertvarkymo projektų parengimas ir  įgyvendinimas 7,7 

 IŠ VISO PANAUDOTA 209,9 

 

Komunalinių atliekų tvarkymas 
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Atliekų tvarkymui skirtos lėšos panaudotos: 

 Vietinės rinkliavos administravimui – 164,4 tūkst. Eur; 

 Komunalinių atliekų surinkimui – 928,1 tūkst. Eur; 

 Komunalinių atliekų šalinimui – 982,6 tūkst. Eur; 

 Komunalinių atliekų mechaninio -biologinio apdorojimo įrenginio įrengimui – 2014,6 tūkst. 

Eur. 

 Atliekų surinkimo aikštelių įrengimui – 28,1 tūkst. Eur (parengta dokumentacija 1 aikštelei); 

 Atliekų surinkimo konteinerių įsigijimui – 98,64 tūkst. Eur (2015 metais įsigyti konteineriai 

finansuoti gaminių ar pakuotės atliekų programos ir gamintojų importuotojų organizacijų 

lėšomis (85995 Eur). Įsigyta 3000 vnt. 240 l. mėlynų, skirtų plastikui, stiklui, kombinuotei 

pakuotei konteineriai ir 6000 vnt. 120 l. žalių, skirtų stiklui konteineriai); 

 Asbesto turinčių gaminių atliekų šalinimo fiziniams asmenims kompensavimui – 2,3 tūkst. Eur 

(pašalinta kompensuotų asbesto turinčių atliekų 134 tonos). 

 

Įdiegtos komunalinių atliekų sistemos tvarkymo priemonės 2015 m. leido stipriai padidinti 

atskirai surenkamų atliekų kiekius ir pirminiu rūšiavimu sumažinant į sąvartyną patenkantį atliekų 

kiekį. 

Atskirai surenkamų ir sutvarkomų žaliųjų atliekų kiekiai, lyginant su 2014 m. padidėjo 52%, o 

lyginant su 2010 m. išaugo net 30 kartų. 

 

Surinko vežėjai 

Surinkta 

didelio gabarito 

aikštelėse 

 

Surinkta 

papildančiose 

sistemose 

IŠ VISO 
Nepateko į 

sąvartyną, % 

Metai Mato 

vnt Antrinės 
žaliavos/ 

pakuočių 

atliekos 

Žaliosios 
Didelio 

gabarito 

EEĮ, 
Mišrios 

(patenka į 

sąvartyną) 

Iš viso 

pavojingos, 

padangos 

2014 t. 1618,42 2725,00 57,78 68,83 33612,48 38082,51 662,45 1705,43 40450,39 17 

2015 t. 2378,96 4144,04 76,58 58,48 34323,48 40981,54 1159,25 1500 43640,79 21 

 

Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą. 

2015 metais vietinės rinkliavos dydis Šiaulių miesto gyventojams išliko mažiausias regione – 16 

Eur/gyventojui per metus. 

2015 metais gyventojų ir įmonių skaičius, lyginant su 2014 m sumažėjo. 2015 m. 

apmokestinamų gyventojų sk. - 102602 (2014 m. buvo 103869), įmonių skaičius - 4160 (2014 m. buvo 

4372). 

Rinkliavos mokėjimas 

 

Laikotarpis Priskaityta, suma Eur Sumokėta, suma Eur 

2014 2.634.855,97 2.757.137,80 

2015 2.586.331,89 2.615.178,03 

 

Nuo rinkliavos įvedimo dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo priskaičiuota rinkliavos suma 

mažėja, nes mažėja gyventojų bei įmonių skaičius. Tačiau vietinės Rinkliavos surinkimas gerėja. Per 

2007-2015 susidariusi skola siekia 484718,72 Eur ir tai sudaro 2,1 % nuo priskaitytos sumos. Skola 

kasmet mažėja. Lyginant su 2014 m. skola sumažėjo 5,6% (nuo 513565,80 Eur iki 484718,72 Eur 

sumos). 

Siekiant pasirengti diferencijuotos Rinkliavos įvedimui, pradėtas įgyvendinti bandomasis 

projektas, kurio metu 2015 m. pradėtos projektuoti komunalinių atliekų surinkimo aikštelės 

daugiabučiams namams, pasirašyta dotacijos teikimo sutartis dėl 10 komplektų (30 vnt.) rūšiavimui 

skirtų konteinerių įsigijimo. Įgyvendinus projektą, dešimčiai daugiabučių namų bus įrengtos konteinerių 
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aikštelės (su stogeliu, rakinimu ir pan.) ir rūšiavimui bei po rūšiavimo likusių atliekų surinkimo 

konteineriais. 

 

Aplinkos ir želdinių tvarkymas. 

 Iš programai skirtų lėšų 7,7 tūkst. Eur panaudota skverų tvarkymui. Vienu užsakymu pagal 2013 

metais parengtus atskirųjų želdynų tvarkymo projektus 2015 metais vykdyti įvairūs darbai 

skirtinguose skveruose, šalinti kelmai skvere tarp Gumbinės g. 7 bei Dubijos g. 1e., pasodinta 117 

įvairių rūšių medžių ir krūmų (skveruose tarp Energetikų g. 8 ir Energetikų bei Pirties gatvių 

sankryžos, prie Marijampolės ir J. Šliūpo gatvių sankryžos, tarp  Gumbinės g. 7 ir Dubijos g. 1e, 

prie Dubijos g. 44a ir šalia Geležinkelio stoties). 

 Želdinių priežiūrai apmokėta 56,2 tūkst. Eur. Vykdant želdinių priežiūrą, 2015 m. nugenėta 2 024 

medžiai, patręšta 890 medžiai ir 133 krūmai, palaistyta 2 679 medžiai ir 399 krūmai, atjauninta arba 

iškirsta 495 m2 krūmų, nukarpyta 20014 m2 gyvatvorės, panaudotos 25 medžio kamieno apsaugos. 

 Panaudojant Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšas buvo organizuotas viešasis 

pirkimas želdiniams įsigyti. Iš viso nupirkti 179 medeliai ir krūmai. 

 Už naujų želdinių sodinimą prie miesto gatvių, parkų ir skverų apmokėta 5,5 tūkst. Eur. Pagal 2013 

metais parengtus atskirųjų želdynų tvarkymo projektus 2015 metais pasodinta 117 įvairių rūšių 

medžių ir krūmų sodmenų (skveruose tarp Energetikų g. 8 ir Energetikų bei Pirties gatvių 

sankryžos; prie Marijampolės ir J. Šliūpo gatvių sankryžos; tarp  Gumbinės g. 7 ir Dubijos g. 1e; 

prie Dubijos g. 44a ir šalia Geležinkelio stoties). 52 medeliai pasodinti į nukirstų ar nulaužtų medžių 

augimo vietas (šalia Tilžės gatvės, ties Tilžės g. 68a;  Panevėžio gatvėje; Dainų g. 6 kieme; Baltų 

gatvės aplinkelyje; tarp Vytauto gatvės ir Vytauto g. 149 esančioje želdinių eilėje ir Vilniaus gatvės 

želdinių eilėje, prie Vilniaus g. 174). Iš viso 2015 metais bendro naudojimo teritorijose arba už 

iškirstus saugotinus želdinius įveista 910 želdinių: 636 medeliai ir 274 krūmai (2014 metais: 742 

medeliai ir 1019 krūmai, iš viso 2014 metais įveistų želdinių skaičius buvo didžiausias per 

pastaruosius 10 metų (tais pačiais metais ir iškirsta buvo daugiausiai saugotinų želdinių). 

 

Miesto infrasatruktūros skyrius vykdė šias priemones, numatytas Aplinkos apsaugos 

programoje: 

 Šiaulių miesto paviršinių vandens telkinių pakrančių tvarkymas ir priežiūra, juos šienaujant, 

nušienauta 1128 tūkst. m². 

 Nelegalių sąvartynų tvarkymas: išvežta 3590,06 t atliekų iš gyventojų sukrautų nelegalių 

sąvartynų mieste ir atliktos kitos sanitarinės paslaugos. 

 Kaštonų lapų sezoninis tvarkymas  - Iš 330 081 m2 žaliųjų plotų po keletą kartų per sezoną 

sugrėbta ir išvežta 74,96 t keršosios kandelės pažeistų kaštonų lapų. Didžiausi kaštonų lapų kiekiai 

surinkti ir išvežti iš Kaštonų al., Draugystės pr. Dainų tako, Sevastopolio g., J. Basanavičiaus g., 

Ežero g., V. Grinkevičiaus g., Lieporių g. žaliųjų plotų. 

 Pavasarinio purvo valymas – nuvalyta mechanizuotai gatvių su a/b danga – 275,4 tūkst. m²; 

išvežta sąšlavų (sukauptų, surinktų valant gatves, šaligatvius) – 868,66 t. 

 Bioskaidžių atliekų tvarkymas – išvežta žolės – 341,28 t, išvežta lapų – 218,46 t. 

 

Aplinkos apsaugos programos lėšų panaudojimas ir įvykdytos priemonės 

 

 

Priemonės pavadinimas 

Lėšų šaltinis 2014 m. 

Tūkst. 

Eur 

2015 m. 

Tūkst. 

Eur 

 Atlikti darbai 

Kapinių atliekų tvarkymas SB (rinkliavos 

lėšos) 

19,3 22,7 Išvežta iš miesto kapinių atliekų – 1372,5 t. 

Bioskaidžių atliekų tvarkymas 

bendro naudojimo teritorijose  

SB (rinkliavos 

lėšos) 

18,0 23,0 Žolės išvežimas 341,28 t; Lapų išvežimas 

218,46 t 

Nelegalių sąvartynų 

likvidavimas 

SB (rinkliavos 

lėšos) 

170,3 186,0 Iš nelegalių sąvartynų išvežta atliekų 

(šiukšlių) 3590,06 t 
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Kaštonų lapai tvarkymas SB (AA) 4,3 5,2 Sezoninis žaliųjų plotų tvarkymas (lapų 

sugrėbimas rudens sezono metu rugsėjo – 

lapkričio mėn. bei pavasarinės talkos metu)    

330 tūkst. m²; Lapų išvežimas 74,96 t  

Želdinių priežiūros vykdymas  

 

SB (AA) 51,0 50,0 Nugenėta  2024 vnt. medžių, atjauninta 495 

m² krūmų, patręšta 890 medžių ir 133 krūmai, 

palaistyti 2679 medžiai ir 399 krūmai, 

nukarpyta gyvatvorių 20014 m². 

Paviršinių vandens telkinių 

pakrančių tvarkymas 

SB (AA) 24,6 51,0 Tvarkytos Talkšos, Rėkyvos ežerų ir Prūdelio 

pakrantės. Iš viso sutvarkyta 1128 tūkst  m2 

pakrančių ploto.  

Pavasarinio purvo valymas dėl 

pakeltosios taršos 

SB (AA) 23,5 27,0 Sąšlavų (sukauptų, surinktų valant gatves, 

šaligatvius) išvežimas 868,66 t; Gatvių su a/b 

danga važ. dalies valymas nuo purvo ir sąnašų 

pavasarį 275,4 tūkst. m2 

Tvarkyti lietaus nuotekų 

sistemos griovius 

SB (AA) 

 

11,6 11,7 Griovio Noreikių g. iki Vijolės upelio 

gilinimo ir valymo darbai 

Panaudota lėšų, tūkst. Eur: 322,6 376,6  

 

 Įgyvendinant projektą ,,Buvusio fabriko ,,Elnias" praeityje užterštos teritorijos sutvarkymas", 

apmokėta 113,3 tūkst. Eur. Parengta 1 darbo ataskaita, sutvarkyta 2,51 ha teritorijos. 

 

Aplinkos kokybės monitoringo vykdymas 

Aplinkos oro ir atvirų vandens telkinių kokybės stebėsenos vykdymui panaudoti 103,9 tūkst. 

Eur.  

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Aplinkos monitoringo įstatymą, Šiaulių miesto 

savivaldybės biudžetinė įstaiga Municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija (MATL) vykdo Šiaulių 

miesto aplinkos kokybės stebėseną (išskyrus požeminio vandens kokybės stebėseną). Įstaigoje dirba 6 

darbuotojai. Vykdant laboratorijai priskirtą aplinkos tyrimų programą Šiaulių mieste, 2015 m. buvo 

atlikti paviršinio vandens telkinių cheminio užterštumo tyrimai, aplinkos oro kokybės tyrimai ir būklės 

vertinimas, triukšmo tyrimai gyvenamųjų namų aplinkoje. Parengta stebėsenos ataskaita bei įsigytas 

prietaisas oro kokybės stebėsenai.  

Svarbiausi MATL 2015 metais atliktų tyrimų Šiaulių mieste rodikliai: 

 Vykdyta aplinkos oro kokybės stebėsena. 2015 metais oro užterštumo normos kietosiomis 

dalelėmis Šiaulių mieste nebuvo viršytos. 
 Atliktas miesto paviršinių vandens telkinių būklės įvertinimas, kurio tikslas - periodiškai 

vykdyti miesto paviršinio vandens telkinių būklės tyrimus, atlikti sutelktosios ir pasklidosios taršos 

šaltinių daromo poveikio stebėseną, vertinimą bei prognozę. Pagrindinės išvados: 
- Rėkyvos, Talkšos, Ginkūnų ežerų ir Prūdelio tvenkinio ekologinė būklė pagal maistinių 

medžiagų, bendro azoto ir bendro fosforo, vidutines metų koncentracijų vertes yra vidutinė. 

- Kulpės atkarpos miesto teritorijoje ekologinė būklė pagal fizikinio-cheminio kokybės 

elemento rodiklių vidutines metines vertes (BDS7, O2 , NO3-N, NH4-N, Nb PO4-P, Pb ) yra vidutinė. 

- Vijolės ekologinė būklė pagal fizikinio-cheminio kokybės elemento rodiklių vidutines 

metines vertes ( BDS7, O2 , NO3-N, NH4-N, Nb PO4-P, Pb ) yra vidutinė. 

- Atvirų durų dieną nitratų koncentracija ištirta 180 vandens mėginių, kuriuos į laboratoriją 

pristatė gyventojai iš individualių gyvenamųjų namų Radviliškio g., Dvaro g., Jotvingių g., Pagėgių g., 

Lizdeikos g., Bijotės g., Panevėžio g., Žemosios g.,  ir sodų bendrijų „Vyturys“, „Lakštingala“,  

„Ramybė“, „Lelija“, „Saulutė“, „Sakalas“, „Svajonė“, Rėkyvos sodų.  Ištirtuose šulinių vandens 

mėginiuose  nitratų  koncentracija kito  nuo 4 iki 84 mg/l. Didžiausią leistiną nitratų koncentraciją  

(50 mg/l) viršijo  12 %  ištirtų  šulinių. 
 Atlikta požeminio vandens ir dirvožemio stebėsena, kurios tikslas - kontroliuoti požeminio 

vandens, vienintelio geriamojo vandens šaltinio, cheminę (kokybinę) būklę, sisteminti, vertinti ir 

prognozuoti požeminiame vandenyje vykstančius savaiminius ir dėl antropogeninio poveikio 
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atsirandančius pokyčius, požeminio vandens kitimo tendencijas ir galimas pasekmes. Atlikus stebėseną, 

didesnių pakitimų nepastebėta.  

 Atlikti triukšmo matavimai švietimo, mokslo, gydymo įstaigų aplinkoje ir tyliosiose zonose. 

Maksimalus triukšmas lopšelių-darželių aplinkoje kito nuo 58 iki 81 dBA. Didžiausias maksimalus 

triukšmo lygis išmatuotas lopšelių-darželių „Salduvė“, „Ežerėlis“, „Pasaka“, „Sigutė“ aplinkoje. 

Maksimalaus triukšmo ribinio dydžio (70 dBA) viršijimai gauti 15-oje iš 32 tyrimo vietų (47%). 

Ekvivalentinis triukšmas lopšelių-darželių aplinkoje kito nuo 46 iki 69 dBA. Didžiausias ekvivalentinis 

triukšmo lygis gautas lopšelių-darželių „Salduvė“, „Pasaka“ ir „Sigutė“ aplinkoje. Ekvivalentinio 

triukšmo ribinio dydžio (65 dBA) viršijimai gauti 5-iose tyrimo vietose (14%). Didžiausią įtaką 

triukšmo viršijimui lopšelių-darželių aplinkoje daro Vilniaus, Ežero, J.Basanavičiaus  ir Statybininkų 

gatvėmis pravažiuojantys krovininiai automobiliai. Mokyklų aplinkoje maksimalus triukšmo lygis kito 

nuo 57 iki 93 dBA. Didžiausias maksimalus triukšmo lygis gautas Zoknių progimnazijos aplinkoje 

praskrendant lėktuvams ir Medelyno progimnazijos aplinkoje pravažiuojant prekiniam traukiniui. 

Maksimalaus triukšmo viršijimai gauti 24–iose iš 35 tyrimo vietų (69%). Ekvivalentinis triukšmas 

mokyklų aplinkoje kito nuo 48  iki 73 dBA. Didžiausias triukšmo lygis gautas J.Janonio gimnazijos, 

Zoknių, „Santarvės“,  „Juventos“, Medelyno progimnazijų aplinkoje. Ekvivalentinio triukšmo ribinio 

dydžio viršijimai gauti 9-iose tyrimo vietose (26 %).   

 Paros triukšmo lygis (Ldvn) tyliosiose zonose kito nuo 47 iki 60 dBA. Viešosiose ir aglomeracijos 

tyliosiose zonose paros triukšmo lygis kito nuo 52 iki 60 dBA ir viršijo ribinį dydį nuo 2 iki 10 dBA. 

Didžiausias triukšmo lygis gautas rytinėje miesto dalyje, Talkšos miško parke ir miesto centre Zubovų 

parke dėl autotransporto triukšmo poveikio.  Mažiausias triukšmo lygis gautas tyliojoje gamtos zonoje, 

Rėkyvos ežero pakrantės parke. 

 

 Aplinkosaugos projektų rėmimas. 

 2015 metais iš švietimo įstaigų buvo sulaukta 57 aplinkosaugos projektų paraiškos (2014 m. – 

46), iš kurių dalinis rėmimas buvo skirtas – 40 (2014 m. – 21). Projektų rėmimui buvo skirta 4,5 tūkst. 

Eur (2014 m. – 3,5 tūkst. Eur).  Daugiausia švietimo įstaigos teikia projektus apie aplinkos tvarkymą, 

ekologinių darželių įkūrimą, organizuoja įvairius konkursus, parodas, konferencijas. Projektai susiję su 

antriniu atliekų rūšiavimu, energijos tausojimu, oro taršos mažinimu. 

 Iš nevyriausybinių organizacijų buvo sulaukta 26 aplinkosaugos projektų paraiškos (2014 m. – 

18). Projektų rėmimui buvo skirta 4,5 tūkst. Eur (2014 m. – 3,5 tūkst. Eur). Nevyriausybinės 

organizacijos daugiausia projektus teikia siekiant organizuoti ir įgyvendinti aplinkos tvarkymo, šiukšlių 

rinkimo akcijas, atkreipti visuomenės dėmesį į supančią aplinką, ugdyti supratingumą, kad aplinka 

žmonių veiklos veidrodis. 

 Aplinkos renginių organizavimas. 

2014 metai 2015 metai 

1. Pasaulinės Žemės dienos minėjimas 1. Pasaulinės Žemės dienos minėjimas 

2. Europos judrioji savaitė: 2. Europos judrioji savaitė: 

2.1. Tilžės gatvės atkarpos uždarymas, oro 

taršos bei triukšmo tyrimų atlikimas. 

2.1. Riedučių, paspirtukų varžybos; 

2.2. Pagalvių mūšis; 

2.3. Joga prie Talkšos ežero; 

2.4. Žygis į darbą pėsčiomis; 

2.5. Tilžės gatvės atkarpos uždarymas, oro 

kokybės bei triukšmo matavimai. 

 

 

 

Gyvūnų priežiūrai skirtų lėšų panaudojimą vykdo Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojai.  

2015 m. į Savivaldybės biudžetą surinkta 23127 Eur vietinės rinkliavos už gyvūnų (šunų, kačių) 

laikymą daugiabučiuose namuose. 



29 
 

                                                                                                                                                             

 2015 metais Savivaldybės tarybos sprendimu skirtos rinkliavos lėšos 23169 Eur gyvūnų 

populiacijai mažinti bei priežiūrai kontroliuoti panaudotos: 
 4422 Eur skirta vietinei rinkliavai už gyvūnų laikymą daugiabučiuose namuose administruoti. 

 11217 Eur skirta gyvūnų įrangai įrengti ir jai prižiūrėti: 

 – 10-čiai šunų išvedžiojimo aikštelių bei Pakalnės g., A. Mickevičiaus g., K. Korsako g., 

Lieporių g. ir Spindulio g. šunų aikštelių (voljerų) remonto darbams atlikti. Paslaugą atliko AB 

,,Specializuotas transportas“; 

 – 5-ioms ekskrementų surinkimo dėžėms įsigyti; 

 – 15-ai kačių šėrimo vietų prižiūrėti, kačių šėrimo vietas žymintiems ženklams perkelti ar 

remonto darbams atlikti, dviem naujoms kačių šėrimo vietoms pagal daugiabučių namų gyventojų 

prašymus įrengti.  

 Paslaugų teikėjai parinkti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.  

 290 Eur skirta ataskaitai atspausdinti, paslaugą atliko UAB ,,INDIGOprint“. Ataskaitos per 

rinkliavos administratorius  išdalintos gyvūnų laiytojams. 

 7240 Eur skirta tikslinių programų 2 tęstiniams projektams ir 3 naujiems projektams finansuoti: 

 – ,,Efektyvesnis benamių kačių surinkimas, jų sterilizacija bei kastracija – populiacijos 

mažinimo būdas Šiaulių mieste“ (organizuotas kačių sterilizavimas, kastravimas ir grąžinimas į jų 

buvimo vietas); 

 – „Bešeimininkių gyvūnų skaičiaus mažinimo Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje 

programos įgyvendinimas“ (organizuotas maisto pirkimas ir pristatymas į kačių šėrimo vietas). 

 Projektus įgyvendino Lietuvos gyvūnų globos draugijos Šiaulių skyrius, Gyvūnų globos namai. 

 – „Būk keturkojui draugas“. Projektą įgyvendino Šiaulių mylėtojų klubas „Akela“. 

 – „Gyvūnai turi teisę gyventi geriau“. Projektą įgyvendino Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras. 

 – „Kačių sterilizacija“. Projektą įgyvendino VšĮ „Šiaulių letenėlė“. 

 

 2015 m. vietinės rinkliavos už gyvūnų (šunų, kačių) laikymą Šiaulių miesto daugiabučiuose 

namuose surinkta 7148 Eur mažiau, nei 2014 metais 104 536 Lt (30 275 Eur), 2015 m. – 23127 Eur.  

 Rinkliavos surinkta mažiau, nes ne maža dalis gyvūnų laikytojų pasinaudojo Vietinės 

rinkliavos už gyvūnų (šunų, kačių) laikymą Šiaulių miesto daugiabučiuose namuose nuostatuose, 

patvirtintuose  Savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-121, nustatyta rinkliavos 

lengvata už mikroschema pažymėto gyvūno laikymą: už šuns – 0,8 Eur per mėnesį, už katės – rinkliava 

netaikoma. 

 

 

1.3.4. Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programos asignavimų 

panaudojimas (04) 

 

 Programą kuruoja Miesto infrastruktūros ir Investicijų ir miesto plėtros skyriai.  

Pagrindiniai programos tikslai:  
1. Modernizuoti miesto gyvenamųjų rajonų infrastruktūrą, užtikrinti komunalinių paslaugų 

teikimo infrastruktūros objektų priežiūrą, remontą bei šių paslaugų teikimo kokybę. 

2. Užtikrinti subalansuotą miesto susisiekimo sistemos vystymą. 

  

Pagal Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programą, vykdytos 

priemonės: aplinkos tvarkymo ir priežiūros, benamių gyvūnų gaudymo, laikymo, gėlynų įrengimo ir 

priežiūros, kapinių priežiūros, gatvių apšvietimo, kelio ženklų eksploatacijos ir priežiūros, apmokėjimo 

už elektros energiją, gatvių, aikščių remonto ir eksploatacijos, daugiabučių namų kiemų dangos 

tvarkymo, išplatinimo, renginių, švenčių aptarnavimo, lietaus tinklų eksploatacijos ir priežiūros, 

apmokėjimo už vandenį, fontanų eksploatacijos, projektavimo, statomų ir rekonstruojamų 

infrastruktūros objektų techninės priežiūros, mokėjimo automatų priežiūros, vienišų žmonių laidojimo, 

žuvusiųjų, mirusiųjų kūnų pervežimo. 
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Į miesto biudžetą per 2015 m. surinkta 27,5 proc. daugiau lėšų nei 2014 m., iš viso surinkta 

256,2 tūkst. Eur (duomenys pateikti lentelėje). Daugiausia lėšų surinkta iš rinkliavos už automobilių 

stovėjimą mokamose Šiaulių miesto vietose (199,9 tūkst. Eur), daugiau nei 2 kartus padidėjo rinkliavos 

įplaukos už leidimus vežti didžiagabaritinius ar sunkiasvorius krovinius surinkimas, 68 proc. padidėjo 

įplaukos už leidimus žemės kasinėjimo darbams. 

 

Į biudžetą surinktos lėšos iš veiklos, tūkst. Eur 

 

Eil. 

Nr.  
Šaltiniai 2014 m. 2015 m. 

1. Už žemės kasinėjimo darbus mieste 28,4 47,91 

2. Už leidimų vežti vietiniais susisiekimo maršrutais 

išdavimą, licencijų ir licencijų kortelių išdavimą surinkta  

3,7 3,8 

3. Už automobilių stovėjimą mokomose vietose 167,0 199,9 

4. Už traktorių registraciją ir techninę apžiūrą 0,5 1,7 

5. Už leidimų išdavimą pervežti negabaritinius ir 

sunkiasvorius krovinius 
1,4 2,9 

 VISO: 200,93 256,2 

 

Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo  

ir plėtros programos finansavimas, tūkst. Eur 

 
Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 2014 m. 2015 m. 

1.  Savivaldybės biudžeto lėšos miesto infrastruktūros 

objektų priežiūrai, modernizavimui ir plėtrai 

3338,82 4479,0 

2.  Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos 1775,14 2854,7 

3.  Privatizavimo fondo lėšos 62,36 0,019 

4.  Kitos (paskola, ES, Phare) 1131,11 585,07 

 VISO: 6302,42 7919,46 

 Įsiskolinimas metų pabaigoje 392,49 479,10 

 

Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa finansuojama 

keleto šaltinių lėšomis – didžiausia dalimi – 56,6 proc. finansuojama savivaldybės biudžeto lėšomis, 36 

proc. - Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis iš valstybės biudžeto; 7,4 proc. finansuojama iš 

kitų šaltinių - Privatizavimo fondo, apyvartinių Savivaldybės lėšų. 

Iš viso programai 2015 metais, patikslinus asignavimus, buvo skirta 8538,6 tūkst. Eur. 

Savivaldybės biudžeto (SB) lėšos – 3053,2 tūkst. Eur; Kelių priežiūros programos (KPP) lėšos – 4280,6 

tūkst. Eur, Europos Sąjungos (ES) lėšos – 989,4 tūkst. Eur,  kt. - 215,4 tūkst. Eur. 

 

 Įsiskolinimas metų pabaigoje iš viso yra 479,1 tūkst. Eur, iš kurių 327,5 tūkst. Eur yra už 

atliktus Dvaro g. rekonstrukcijos darbus (2016 m. planuojama įsiskolinimą padengti iš Savivaldybės 

biudžeto lėšų – 17,0 tūkst. Eur, o iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų padengti 310,5 tūkst. 

Eur);  už gatvių apšvietimo eksploatacijos bei elektros energijos sąnaudas – 89 tūkst. Eur, 53 tūkst. Eur 

už gatvių remontą ir gatvių priežiūrą, likusi skolos dalis už kitas miesto aplinkos tvarkymo ir priežiūros 

paslaugas. 

 Pastebėtina, kad kiekvienais metais susidarantis kreditorinis įsiskolinimas rodo nepakankamą 

Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programos finansavimą, siekiant 

užtikrinant optimalų viešųjų paslaugų - miesto tvarkymo, gatvių apšvietimo, bei komunalinių ir kitų 

paslaugų teikimą.  
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Remiantis Finansų skyriaus 

teikiamais kasiniais išlaidų duomenimis,  

2015 metų gruodžio 31 dienai iš viso 

buvo apmokėta 3978 tūkst. Eur.  

Pagal Miesto infrastruktūros 

objektų priežiūros, modernizavimo ir 

plėtros programą, vykdytos priemonės:  

 Aplinkos tvarkymas ir priežiūra 
(nušienauta 319 tūkst. m² (2014 m. 

– 227)  žaliųjų plotų parkuose; skveruose, 

gatvių skiriamosiose juostose, prie gatvių 

ir takų - 3448 tūkst. m² (miesto teritorijoje 

yra 11 parkų ir 21 skveras); sezoninis 

žaliųjų plotų tvarkymas - 102 tūkst. m²; 

išvežta 31 t žolės, naikinta 37,8 tūkst. m² 

Sosnovskio barščių, išvežta 399 t lapų. 

nugenėta 3044 medžiai; nukirpta 19,7 

tūkst kv. m gyvatvorių ir kt.);  

 Gėlynų įrengimas ir priežiūra 
(mieste prižiūrimas gėlynų plotas - 3184 m², iš jų 1455 m² daugiametės gėlės, 1729 m² 

vienmetės gėlės). Pasodinta naujų gėlių - 25,7 tūkst. vnt. Įrengtas naujas gėlynas prie 

Geležinkelio stoties.  

 Medžių kirtimas, genėjimas. 2015 m. nukirsta 882 vnt. medžių , nugenėti 2534 vnt. medžių, 

atjauninta arba nukirsta krūmų 559 m², išrauti/nužeminti  26 kelmai, nukarpyta gyvatvorių 

20050 m², patręšti ir laistyti medžiai ir krūmai.  

 Kapinių priežiūra Iš viso kapinių priežiūros paslaugoms per 2015 m.  išleista 110,9 tūkst. Eur, 

už šiuos pinigus atlikti darbai: nukirsta, nugenėta 288 vnt.,  medžių  kapinėse; valoma - 23795 

kv. m pravažiavimų ir takų; laiptų valymas- 64,37 kv.m; žaliųjų plotų tvarkymas -146562 kv.m;  

vandens vežimas 161 kub. m.; vandens tiekimas 4564 kub.m.; išvežta kapinėse susidarančių 

šiukšlių (atliekų) - 1372,5  t.  

 2015 m. įrengta Ginkūnų kapinių teritorijos nusausinimo ir paviršinio vandens nuvedimo 

sistema: nutiestas nuvedamasis kolektorius – 0,255 km, nutiesti drenažo ir lietaus nuotekų 

tinklai 1,337 km, įrengti drenažo sausintuvai 1,372 km. Darbus vykdė UAB ,,Nodama“. Bendra 

projekto įgyvendinimo vertė (įskaitant projektinės dokumentacijos parengimą, techninio 

projekto parengimą, ekspertizės ir techninės priežiūros  vykdymą) yra 280,66 tūkst. Eur.  

 2015 m. vykdyta kolumbariumo Ginkūnų kapinėse statyba, darbus vykdė UAB „Arsenalas“, 

atliktų darbų kaina 86,88 tūkst. Eur. Pastatyti 5 kolumbariumo moduliai, įrengta 120 keturviečių 

nišų, laidojimas į urnas pradėtas 2016 m. 

 Fontanų priežiūra ir vanduo. Vykdoma 6 vnt. Šiaulių miesto fontanų „Motinystė“, „Saulės 

diskai“, „Pelikanai“, „Paukščiai“, „Prūdelis“, „Tūkstantmečio tiltai“ - priežiūra. Reguliuojamas 

bei derinamas fontanų veikimo laikas, priklausomai nuo skiriamo finansavimo. Įprastai fontanai 

Šiaulių mieste pradeda veikti nuo gegužės 1 d. – iki Šiaulių miesto dienų pabaigos rugsėjo 

mėnesį. Išlaidos fontanų priežiūrai (taip pat išlaidos už vandenį ir elektros energiją) per metus 

siekia apie 32,1 tūkst. Eur. 

 Mieste veikia 2 geriamo vandens kolonėlės prie Lydos - Daukanto g. sankryžos bei Poilsio g. 

10. Ši paslauga miestui per 2015 m. kainavo 2,47 tūkst. Eur, sunaudotas gyventojų vanduo iš 

kolonėlių – 2082 kub. m.  

 Gatvių apšvietimo, kelio ženklų, šviesoforų eksploatacijai, apmokėjimas už elektros 

energiją. Gatvių apšvietimo, kelio ženklų eksploatacijos ir priežiūros patirtos išlaidos, įskaitant 

išlaidas elektros energijai, iš viso per 2015 m. metus sudarė 1282,45 tūkst. Eur. Šiai paslaugai 

vykdyti neskiriamas pakankamas finansavimas, metų pradžios įsiskolinimas sudarė 273,1 tūkst. 

Eur, metų pabaigoje įsiskolinimas sumažintas iki 89 tūkst. Eur. Apšvietimo elektros energijos 
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sąnaudos lyginant su 2014 m. nuo 4324,0 tūkst. Kwh  padidėjo 9,3 proc., iki 4725,1 tūkst. Kwh. 

Iš viso apmokėjimui už sunaudotą elektros energiją išleista 563,2 tūkst. Eur.  Gatvių apšvietimui 

išleista 522,86 tūkst. Eur, eismo priemonėms – 190,8 tūkst. Eur, riboženklių apšvietimas 5,6 

tūkst. Eur. Vykdoma visų miesto gatvių apšvietimo paslaugos teikimo kontrolė, miesto gatvių 

šviestuvų, iš jų 11526 vnt. šviestuvų natrio lempomis, 134 vnt šviestuvų kaitrinėmis lempomis, 

76 vnt. šviestuvų gyvsidabrio lempomis, 336 vnt. šviestuvų metalo halidų lempomis, 186 vnt. 

prožektorių, iliuminacijų švenčių metu, 7 vnt. miesto elektrinių laikrodžių, 46 vnt. šviesoforais 

valdomų sankryžų ir pėsčiųjų perėjų, virš 6500 vnt. atspindinčiųjų kelio ženklų techninio 

aptarnavimo paslaugos vykdymo kontrolė.  

 Per 2015 m. įrengta ir pakeista naujais 404 vnt kelio ženklų, perklijuota plėvele -116 vnt ženklų 

už Kelių priežiūros ir programos lėšas (18,72 tūkst. Eur). 

 Rekonstruotas gatvių apšvietimas Aleksandrijos g., Salduvės g., Pavasario g., Kairių g. ir 

Poilsio gatvės atkarpoje, kuri lygiagreti Rėkyvos ežerui, keičiant oro linijas į kabelių linijas- 

1974 m, įrengiant naujas cinkuotas apšvietimo atramas- 39 vnt, darbų vertė 34,768 tūkst. Eur. 

 Rekonstruotas gatvių apšvietimas Vaidoto g., Tilžės g., K. Donelaičio g. ir Žemaitės g.  
keičiant oro linijas į kabelių linijas- 2117 m, įrengiant naujas cinkuotas apšvietimo atramas- 46 

vnt, pakeistos avarinės gelžbetonio atramos naujomis- 71 vnt.  darbų vertė 104,0 tūkst. Eur. 

  Įrengtas 2 pėsčiųjų perėjų (Tilžės g. ties Gluosnių g. ir Ežero g. ties Šiaulių m. lopšeliu- 

darželiu „Ežerėlis“) kryptinis apšvietimas, darbų vertė 7,0 tūkst. Eur. 

 Atlikti Šiaulių miesto riboženklių apšvietimo rekonstrukcijos darbai, darbų vertė 5,6 tūkst. Eur. 

 Atlikti avarinių atramų pakeitimo darbai Trakų g. darbų vertė – 3120 eur. 

 Gatvių priežiūra. 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). 

Minėti darbai vykdomi Savivaldybės biudžeto ir Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPP) 

lėšomis. 2015 m. infrastruktūros objektų priežiūrai buvo panaudota 2854,7 tūkst. Eur KPP lėšų, 

iš Savivaldybės biudžeto panaudota – 932,6 tūkst. Eur.  

Greideriuota 5084 tūkst. kv. m žvyruotų gatvių, išlaidos - 43 tūkst. Eur. 

Remontuotos žvyruotos miesto gatvės užtaisant duobes naujomis medžiagomis (smėliu, žvyru, 

skalda) -3,8 km gatvių: Pakruojo g., M. Mažvydo, J. Žemaičio, Noreikių, Paitaičių,  Kalniškių, 

Žiemgalių, Pikeliškės g., Skalvių ir Salduvės piliakalnio takai, pakeistos pralaidos 74 m, išvalyti 

grioviai 1381 kub.m, pašalinti krūmai 20951 kv.m. 

Paženklintos miesto gatvių dangos, pėsčiųjų perėjos, sankryžos – Paženklinta –17645,65 m². 

Dangų ženklinimo išlaidos 70 tūkst. Eur. 

 Atlikti gatvių statybos ir rekonstravimo darbai:  
 Dvaro gatvės tarp Vytauto g. ir Aušros al. rekonstravimas (Parengtas techninis projektas, 

atliekama  projekto vykdymo priežiūra bei atlikti šie darbai: pakloti lietaus tinklai: 243 m ilgio, 

DN315 – 72 m, DN 400 – 171 m, šulinių 8 vnt. Pakloti nuotekų tinklai: 72 m ilgio; D160 – 72 

m, šuliniai D425 – 5 vnt.; atlikta 60 proc. paruošiamųjų darbų, 85 proc. žemės darbų, gatvės 

pagrindai (žvyras + skaldos nepilnas sluoksnis) - Pk 0+00 iki Pk 3+00 (2100 kv.m.); parkavimo 

vietos (žvyras + skalda) – 600 kv.m.; parkavimo vietos trinkelės - 900 kv.m.; gatves bortai  - 

1400 m; vejos bortai - 30 m; apšvietimo apsauginis vamzdis paklotas be kabelio–Pk 0+00 iki Pk 

3+00. -300 m).  

 Jotvingių gatvės statyba (Nutiesta 805 m žvyruotos gatvės su nuovažomis, pralaidomis), 

bendra objekto vertė 129,4 tūkst. Eur;  

 Purienų g. šaligatvio statyba (Įrengta 140 m šaligatvio iš betono plytelių), bendra objekto vertė 

– 19,9 tūkst. Eur; 

 2015 metais atlikti gatvių remonto darbai: 
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 Trakų g. kapitalinis remontas (Parengtas projektas, įrengtas asfalto dangos viršutinis 

sluoksnis, pakeista šaligatvių danga, bortai, paaukštinti šuliniai, 377 m ), bendra objekto vertė – 

225,1 tūkst. Eur; 

 Gegužių g. kapitalinis remontas (Parengtas projektas, įrengtas asfalto dangos viršutinis 

sluoksnis, pakeisti bortai, paaukštinti šuliniai, 545 m ), bendra objekto vertė – 236,9 tūkst. Eur; 

 Žibuoklių g. kapitalinis remontas (Parengtas projektas, įrengtas minkšto asfalto dangos 

sluoksnis, įrengtos nuovažos, 177 m ), bendra objekto vertė – 44,5 tūkst. Eur; 

 Gatvių su asfalto danga paprastasis remontas, užklojant asfalto sluoksnį (Dubijos g. ties 

Tilžės viaduku – 79 m, Žemaitės g. tarp Aušros al. ir Vaidilutės g. 25 m, Žemaitės g. tarp 

Vytauto ir P.Cvirkos g. – 180 m, Ežero g. ties Nr.2 ir 4 -57 m, Korsako g. tarp Gytarių g. ir PC 

Norfa – 246 m, Tilžės g. tarp Nr. 101 ir 103 – 60 m,  Pramonės g. tarp Serbentų ir Bačiūnų g. – 

30 m, Vyturių g. stotelė ,,Svajonė“ – 30 m). Šiems darbams išleista 240 tūkst. Eur. 

 Remontuoti, tvarkyti šaligatviai ir takai (1755 kv.m), šiems darbams atlikti panaudota     

191,8 tūkst. Eur. 

 Miesto gatvės valomos žiemos metu mechanizuotu būdu, barstoma gatvių važiuojamoji dalis 

specialiu mišiniu - 19598 tūkst. m², išvežta 0 t sniego; vasaros sezono metu valoma 

mechanizuotu būdu 6385 tūkst. m² gatvių važiuojamosios dalies; dangos valymas nuo purvo ir 

sąnašų pavasarį 0 tūkst. m², gatvių važiuojamosios dalies plovimas  tūkst. m²; gatvių ašinių linijų 

valymas  - 111 tūkst. m². Rankiniu būdu valoma gatvės važiuojamoji dalis (pakraštys prie gatvės 

bordiūro) – 2792 tūkst. m² vasarą bei 232 tūkst. m² žiemą, visuomeninio transporto sustojimo 

aikštelės važiuojamoji dalis (įvažos)  -  586 tūkst. m² vasarą ir 554 tūkst. m² žiemą, laiptų 

valymas 60 tūkst. m²  vasarą ir 45 tūkst. m² žiemą. Atskirų šiukšlių rinkimas 36022 tūkst. m²; 

atliekų išvežimas nuo prižiūrimų teritorijų 14,76 t; šiukšlių dėžės (urnelės) pastatymas, priežiūra 

555 vnt.; sąšlavų (sukauptų, surinktų valant gatves, šaligatvius) išvežimas 1175,32 t. Iš Kelių 

priežiūros ir plėtros programos gatvių priežiūrai (barstymui, sniego valymui) žiemą panaudota 

160,0 tūkst. Eur. 

 Automobilių stovėjimo aikštelių valyta 441 tūkst. m²  vasarą rankiniu būdu bei 165 tūkst. m²  

žiemą mechanizuotu būdu.  

 Šaligatvių, takų valoma 21201 tūkst. m² vasarą rankiniu būdu bei 11563 tūkst. m² žiemą, 

mechanizuotai valant 1307 tūkst. m² bei barstant šaligatvius skaldos atsijų ir druskų mišiniu 442 

tūkst. m². 

 Daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų remontui panaudota 217,2 tūkst. Eur.  Sutvarkyta 90 

vnt. daugiabučių namų kiemų (49 vnt.) danga, 9622 kv.m.  

 Biudžetinių įstaigų kiemų remontui išleista 216,9 tūkst. Eur. Sutvarkyta 37 vnt. kiemų danga 

13768 kv.m.Patvirtintos projektavimo sąlygos bei parengti projektai 5 objektams Per 2011 

metus parengta 164  projektavimo sąlygų, 59 planavimo sąlygų ir 167 prisijungimo sąlygų. 

 Eismo reguliavimo ir saugaus eismo priemonių įrengimas: perklijuoti 116 vnt. kelio ženklų 

ir pakeisti naujais 404 vnt; 22 vnt atitvarų remontas, įrengta 57 m greičio mažinimo kalnelių (4 

vietos), įrengtas pėsčiųjų perėjų kryptinis apšvietimas (Tilžės g. ir Ežero g.). 

 Projektavimas, inžinerinės paslaugos: atlikta projektų ekspertizė (5 objektai), projektų eismo 

saugumo auditas (9 objektai), vykdyta techninė priežiūra UAB ,,Saugvila“ (5 objektai). 

 Atlikti kiti smulkūs remonto darbai: laiptų remontas - 2 vnt; suolų remontas 214 vnt., 

autobusų paviljonų remontas - 7 vnt; 

 Kiti darbai. 

 Rėkyvos seniūnijoje aplinkos tvarkymo darbams 2015 m. skirta 4,92 tūkst. Eur, už juos atlikti 

darbai: iškirsta 2176 kv.m krūmų, nukirsta 30 vnt medžių ir sutvarkytos kirtimo atliekos, nugenėti 8 vnt. 

medžiai retinant lają, sutvarkyta 1 medžio nulaužtos šakos, pagaminta skelbimų lenta, pirkti gėlių 

sodinukai ir papuošta ir pašalinta Kalėdinė eglė.      

 Medelyno seniūnijoje aplinkos tvarkymo darbams išleista 17,38 tūkst. Eur, už juos atlikti 

darbai: Palangos ir Karklų g. sankryžos esančioje kultūrinėje – poilsio zonoje įrengta betoninė sienutė 

su suoliukais, trinkelėmis išklotas takas, pastatyti 5 treniruokliai, atvestas gatvių apšvietimas, pastatyti 2 

šiukšledėžės bei informacinis stendas; iškirsta 729,1 kv.m krūmų, nukirsti 25 vnt medžiai, išrauti 5 
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kelmai, nupirkta žoliapjovė, smulkios priemonės, papuošta ir pašalinta Kalėdinė eglė.      

 

 

1.3.5. Ekonominės plėtros programos asignavimų panaudojimas (05) 

 

Programą kuruoja Ekonomikos bei Investicijų ir miesto plėtros skyriai. 

Pagrindiniai programos tikslai:  
1. Įgyvendinti smulkaus ir vidutinio verslo paramos ir skatinimo priemones. 

2. Vystyti Šiaulių miesto turizmo sektorių ir didinti Šiaulių miesto patrauklumą turistams. 

3. Skatinti miesto ekonominę plėtrą pritraukiant Europos Sąjungos fondų ir valstybės lėšas. 

4. Didinti užimtumą, užtikrinti teisingus darbo santykius, tinkamas darbo sąlygas ir mažinti 

socialinę atskirtį. 

Iš viso Ekonominės plėtros programai 2015 metais, patikslinus asignavimus, buvo skirta 

9363,8 tūkst. Eur. Savivaldybės biudžeto (SB) lėšos – 918,23 tūkst. Eur; Valstybės biudžeto (VB) lėšos – 

85,6 tūkst. Eur, (PS) lėšos – 322,8 tūkst. Eur, Europos Sąjungos (ES) lėšos – 7594,3 tūkst. Eur, 

Privatizavimo fondo (PF) lėšos - 429,0 tūkst. Eur. 

 

Remiantis Apskaitos bei Finansų skyrių 

teikiamais kasiniais išlaidų duomenimis, 2015 metų 

gruodžio 31 dienai iš viso programai buvo 

apmokėta 9000,4 tūkst. Eur. Iš jų: Investiciniams 

projektams – 8837,1 tūkst. Eur, Viešiesiems 

darbams – 89,9 tūkst. Eur, VšĮ Turizmo 

informacijos centrui – 62,2 tūkst. Eur, verslui remti 

– 11,3 tūkst. Eur.  

 Ekonominės plėtros programos didžioji 

lėšų dalis skiriama investiciniams 

projektams rengti ir vykdyti. Viso 

investiciniams projektams įgyvendinti 2015 

metais buvo panaudota 8837,1 tūkst. Eur, iš 

jų: 

 30,3 tūkst. Eur apmokėta už investicijų 

projektų /energetinių auditų/ ataskaitų parengimą. Parengti 3 investicijų projektai: Šiaulių 

jaunųjų gamtininkų centro modernizavimas ir plėtra, SĮ Šiaulių oro uosto modernizavimas 

aviacijos saugumui užtikrinti ir orlaivių efektyvaus viešojo valdymo metodų taikymo galimybių 

ataskaita, projekto "Šiaulių m. Liepų gatvės rekonstrukcija" ataskaita, 3 investicijų planai: 

daugiabučio namo, esančio Kauno g. 22, Šiauliai, atnaujinimo (modernizavimo), daugiabučio, 

esančio J. Basanavičiaus g. 74 atnaujinimo ir daugiabčio, esančio Stoties g. 14 atnaujinimo, 1 

ekspertinis vertinimas, 1 programa: Šiaulių miesto "Gubernijos", "Pramonės g." ir "Zoknių" 

integruotų teritorijų vystymo, panaudotos ne visos suplanuotos lėšos. 

 Šiaulių pramoninio parko infrastruktūros plėtrai (II-etapas) panaudota 7750,9 tūkst. Eur. Lėšos 

panaudotos infrastruktūros įrengimui, investicijoms paruoštų viešųjų teritorijų plotas  - 132,90 

ha. 

 6,6 tūkst Eur panaudota sukurto materialaus turto draudimui. Apdrausti objektai 15 vnt.: 

Romuvos gimnazija, Lopšelis darželis "Sigutė", Dainų progimnazija, plaukimo mokykla 

"Delfinas", sporto mokykla "Dubysa" 2 draudimai, Medelyno progimnazija, pramoninio parko I 

etapas, viešosios infrastruktūros plėtra Šiaulių miesto pietiniame rajone (aišktelė), viešojo 

transporto sustojimo aikštelės, Zoknių progimnazija 2 draudimai, Specialiojo ugdymo centras, 

Gytarių progimnazija, Šiaulių universiteto gimnazija. 

 Šiaulių oro uosto infrastruktūros plėtrai apmokėta 619,8 tūkst. Eur. Įrengtas veterinarijos postas 

(1 vnt.), įsigytas šaldymo įrengimas (1 vnt.), įsigytas aviacinių degalų užpylimo automobilis (1 
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vnt.), renovuotos krovinių apdorojimo patalpos (500 m2), įrengta temperatūrinio režimo 

palaikymo sistema (1 vnt.), renovuota privažiavimo danga prie veterinarijos posto (1 vnt.). 

 Investicijų skatinimui panaudota 429,5 tūkst. Eur, iš jų suorganizuota 1 paroda (Verslo ir 

pasiekimų paroda "Šiauliai 2015"), nupirkti 2 viešinimo straipsniai tarptautiniame žurnale Air 

Cargo Week (14,3 tūkst. Eur), atliktas avansinis mokėjimas už elektros įrenginio prijungimą ir 

rekonstravimą (Šiaulių pramoniniam parkui, LEZ ir šaliai veiksiančioms įmonėms) 415,1 tūkst. 

Eur. 

 Viešųjų darbų programą vykdė Ekonomikos skyrius. 2015 m. įgyvendinant viešųjų darbų 

programą buvo įdarbinti 204 asmenys ir panaudota beveik 90 tūkst. Eur. Įdarbinti asmenys 

tvarkė Šiaulių miesto viešąsias erdves - „Beržynėlio“parką, Talkšos, Salduvės, Rėkyvos parkus, 

Rėkyvos, Talkšos ir kitų vandens telkinių pakrantes, stadionus, miesto pėsčiųjų takus, 

šaligatvius, želdynus ir žaliuosius plotus. 

 Parama verslui. Vykdant Šiaulių miesto savivaldybės Smulkaus verslo rėmimo fondo 

administravimo funkciją, buvo paremta 15 įmonių, sudarytos 5 sutartys su įmonėmis už 4,9 

tūkst. Eur, įmonių steigimosi išlaidoms bei dalyvavimo parodoje “Šiauliai 2015” padengti. 6,37 

tūkst. Eur panaudoti verslininkų mokymams, iš jų surengti 6 mokymai, 15 verslo sklaidos 

renginių, 200 val. konsultacijų. 

 VšĮ Turizmo ir informacijos centrui lėšos paskirstytos: VšĮ Turizmo informacijos Centrui – 

57,9 tūkst. Eur, iš jų Vaikų žaidimų ir laisvalaikio parkui “Beržynėlis” – 4,3 tūkst. Eur.  

 Šiaulių turizmo informacijos centras 2015 m. skirtas lėšas panaudojo tokių priemonių 

įgyvendinimui: 

 atnaujintos 2 interneto svetainės: turizmo (http://tic.siauliai.lt) ir renginių (www.siauliai-

events.lt). Pradėta aktyvi informacijos sklaida socialiniame tinkle Facebook. Nuolat 

atnaujinama: info terminaluose (http://tic.siauliai.lt/info/), Nacionalinėje turizmo informacinėje 

sistemoje (4,5 tūkst. Eur). 

 Iš esmės atnaujinti/renovuoti 11 TIC administruojami informaciniai stulpai. (8,7 tūksrt. Eur). 

 Dalyvauta parodose Tarptautinė turizmo paroda "Adventur 2015" Vilniuje, Tarptautinė verslo ir 

pasiekimų paroda "Šiauliai 2015" (5,8 tūkst. Eur). 

Pristatytos turizmo galimybės 1. Turizmo departamento organizuotoje turizmo verslo misijos 

kontaktų mugėje Klaipėdoje. 2. Parodoje "Ką veiki?". 3. Organizuotame infoture Lietuvos ir 

Latvijos specialistams. 4. Latvijos žurnale "Majas Viesis". 5. Latvijos laikraštyje "Latvijas 

Avize". 6. Įmonių kataloge "Visa Lietuva". 7. Vokietijos ARD kanalui - Šiaulių miestą, Ktyžių 

kalną. 8 (7,5 tūkst. Eur). 

 Organizuoti gidų rengimo kursai, gidų kvalifikacijos kėlimas. Suorganizuoti 1 gidų rengimų 

kursai. Organizuotas gidų kvalifikacijos kėlimas - 6 mokymai: Lietuvos tarpukario modernizmo 

architektūros ir gyvenimo sankloda; Turistinės naujovės Šiauliuose; Šiaulių apskrities diena 

turizmo specialistams; Autorinės ekskursijos kūrimas po Šiaulių miestą; Muziejų prezentacijos; 

Naujų turistinių paslaugų prezentacijos (0,9 tūkst. Eur). 

 Dalyvauta kvalifikacijos kėlimo renginiuose Įstaigos darbuotojai dalyvavo visuose 6 gidams 

organizuotuose mokymuose bei kvalifikaciją kėlė 10 mokymuose: 2 VTD organizuotose 

("Apgyvendinimo paslaugų ekspertų mokymai", TIC darbuotojų kvalifikacijos kėlimo seminare 

Žemaitijoje), konferencijoje "Sveiki atvykę į Šiaulių kraštą", "Ateities marketingo vektoriai: 

įžvalgos, priemonės, tendencijos", "Dvaro paslaugų marketingas", "Darbų saugos ir gaisrinės 

saugos mokymai DSS2", "Viešųjų pirkimų organizavimas: geroji praktika ir naujos galimybės 

2015 metais. Euro įvedimo aktualijos", "Viešųjų pirkimų naujovės, jų praktinis taikymas. 

Viešųjų pirkimų įstatymo nauja readakcija", "Archyvinių dokumentų tvarkymas ir apskaita 2015 

metais: naujausių reikalavimų praktinis taikymas", "Finansinės atskaitomybės sudarymas eurais: 

ataskaitų pildymas, mokesčiai ir apskaita" (1,8 tūkst. Eur). 

 Suorganizuoti 6 didžiausi TIC renginiai: Tarptautinė gido diena, akcija "Šypsokis, Saulės 

mieste!", Velykų miestelis "Marguok!", Vaikų žaidimų ir laisvalaikio parko „Beržynėlis“ 

sezono atidarymo šventė, Tarptautinė turizmo diena, Kalėdų miestelis „Kelionių ir saldumynų 

Kalėdos" (7,3 tūkst. Eur). 
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 Pagrindiniai projektai/veiklos: 2 kultūros keliai - „Žydų kultūros paveldo kelias“ ir "Baltų 

kelias", projektas „Lietuvos tarpukario (1918–1940) architektūra“, Šiaulių regiono turizmo 

sektoriaus bendradarbiavimo veiklos, iliustracijų konkursas „Šiaulių krašto padavimai“, 

projektas "Pagaminta Šiauliuose", edukacijos vaistinėje "Valerijonas", degustacija muzikiniame 

klube "Juonė pastuogė" (2,9 tūkst. Eur). 

 Sudaryta 14 reklamos paslaugų sutarčių (UAB „Rūta“, UAB „Asektas“, UAB „Averita“, UAB 

„Edo Auto“, UAB „Sipas“, UAB „Kelionių centras“, UAB „Laimoza“, UAB „Lasida“, UAB 

„Naujoji norna“, UAB „Lietavira“, UAB „Šiaulių viešbutis“, UAB „Smakų smakas“, UAB 

„Miralfa“, UAB „Geras prekybos partneris“) (2,9 tūkst. Eur). 

 Vaikų žaidimų ir laisvalaikio parke „BERŽYNĖLIS“ vykdyta dviračių, riedučių, slidžių, 

pačiūžų ir kt. sporto ir turizmo inventoriaus nuoma „Beržynėlio” parke. Vykdyta inventoriaus 

nuomos paslauga. Dviračiai suaugusiems - 31 vnt.; dviračiai vaikams - 16 vnt.; paspirtukai - 16 

vnt. 

 

 

1.3.6. Savivaldybės turto valdymo ir privatizavimo programos asignavimų panaudojimas (06) 

 

 Programą kuruoja Turto valdymo, Statybos ir Finansų skyriai. 

Pagrindinis programos tikslas - užtikrinti savivaldybei priklausančio turto efektyvų 

panaudojimą. 

Iš viso programai 2015 metais, patikslinus asignavimus, buvo skirta 999,4 tūkst. Eur. 

Savivaldybės biudžeto (SB) lėšos – 591,2 tūkst. Eur; Valstybės biudžeto (VB) lėšos – 387,2 tūkst. Eur, 

Privatizavimo fondo (PF) lėšos - 15,0 tūkst. Eur. 

Remiantis Apskaitos bei Finansų skyrių teikiamais kasiniais išlaidų duomenimis, 2015 metų 

gruodžio 31 dienai iš viso programai buvo panaudota 254,3 tūkst. Eur. Iš jų: bendrijų rėmimui – 0,3 

tūkst. Eur, Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymui – 226,1 tūkst. Eur, Privatizavimo programos 

vykdymui – 9,8 tūkst. Eur, Teisinei registracijai – 13,3 tūkst. Eur ir kt. 

Metų pradžioje buvo susidaręs 

kreditorinis įsiskolnimas už 

Savivaldybei  nuosavybės teise 

priklausančio turto eksploatavimą, 

komunalinių, administravimo, nuomos 

mokesčio surinkimą, remonto išlaidas, 

nekilnojamojo turto kadastrinius 

matavimus, teisinę registraciją, turto 

vertinimą ir kt. Taip pat už miesto 

viešojo tualeto eksploatavimą.   

 Bendrijų rėmimui skirtos lėšos 

panaudotos 2015 m. įsisteigus 

dviems bendrijoms: Gytarių g. 5A ir 

Saulės takas 6. Joms apmokėtos 

bendrijų steigimosi išlaidos - 260,0 

Eur. 

 Už Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio nekilnojamojo turto 

renovacijos išlaidas apmokėta 2211,2 Eur. 2015 m. buvo mokamos banko palūkanos už Draugystės 

pr. namus. 

 Siekiant tvarkyti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto kadastrinius 

matavimus ir juos teisiškai įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, 2015 metais įregistruota 115 

patalpų, apmokant už paslaugas -  13312,0 Eur 

 Valstybinės žemės ir valstybinio turto, valdomo patikėjimo teise eksploatavimo ir priežiūros 

išlaidos sudarė 1900 Eur. 
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 Privatizavimo programos vykdymo išlaidoms padengti sumokėta 9777,5 Eur. Parduotos patalpos 

Aido g. 16A, Akmenės g. 8, Ežero g. 11A, J. Basanavičiaus g. 74 (4 atskiros patalpos, Dubijos g. 

22A, Dubijos g. 32, Mickevičiaus g. 6, Vytauto g. 59, Tilžės g. 36A-12, Tilžės g. 80A-5, Tilžės g. 

192-5, Tilžės g. 192-7. 

 Už miesto viešojo tualeto Vasario 16-osios g. 61 eksploatavimo išlaidas apmokėta 14118,12 Eur. 

 Už skolų išieškojimą ir skolininkų iškeldinimą iš Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių 

patalpų sumokėta 2948,1 Eur. Apmokėta už vykusių 28 teismų išlaidas. 23 teismo sprendimai 

perduoti atstoliui dėl iškeldinimo, o 5 sprendimai pasibaigė taikos sutartimis. 

 Už Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio materialaus turto eksploatavimą, t.y. 

komunalinių, administravimo, nuomos mokesčio surinkimą, remonto išlaidas apmokėta 209018,9. 

Apmokėta už 98 butų eksploatavimo išlaidas. 

 

 

1.3.7. Kūno kultūros ir sporto plėtros programos asignavimų panaudojimas (07) 

 

Programą kuruoja Kūno kultūros ir sporto, Investicijų ir miesto plėtros bei Statybos skyriai. 

Pagrindiniai programos tikslai:  
1. Tobulinti sportininkų ugdymą ir didelio meistriškumo sportininkų rengimą, siekti geresnių 

rezultatų Pasaulio ir Europos čempionatuose, olimpinėse žaidynėse. 

2. Atnaujinti ir išplėtoti materialinę sporto bazę. 

3. Didinti sporto visiems prieinamumą ir aprėptį. 

Iš viso programai 2015 metais, patikslinus asignavimus, buvo skirta 3692,1 tūkst. Eur. 

Savivaldybės biudžeto (SB) lėšos – 3339,3 tūkst. Eur; Valstybės biudžeto (VB) lėšos – 200,3 tūkst. Eur, 

Specialiosios programos (SP) lėšos – 393,9 tūkst. Eur, (MK) lėšos – 80,9 tūkst. Eur, Privatizavimo 

fondo (PF) lėšos - 47,5 tūkst. Eur, kt. lėšos – 24,1 tūkst. Eur. 

Šiaulių mieste  2015 m. gruodžio 31 d.  sportinę veiklą vykdė 7 biudžetinės sporto mokymo 

įstaigos, 1 viešoji sporto mokymo įstaiga. Jose kultivuojamos 26 sporto šakos, tarifikuota 266 

mokomosios grupės (iš jų: 10 neįgaliųjų sporto grupių), sportuoja 3127 sportininkai (iš jų: 64 neįgalieji 

sportininkai), kuriuos ugdo 132 treneriai. Sporto mokymo įstaigose dirba 24 kūno kultūros ir sporto 

specialistai, 136 -  kiti darbuotojai. Remiantis pateiktomis statistinėmis ataskaitomis, 2015 metais 

mieste veiklą vykdė 39 sporto klubai (viešosios įstaigos), kuriuose sportavo 2550 šiauliečių, 1292 

miestiečių užsiiminėjo sveikatingumo grupėse. 

Šiaulių m. sporto mokymo 

įstaigų auklėtiniai ugdomi šiose 

savivaldybės sporto bazėse: BMX 

(mažųjų dviračių kroso) trasoje, 

lengvosios atletikos manieže ir stadione, 

futbolo stadionuose (žalios vejos ir 

dirbtinės dangos), imtynių salėje, 

irklavimo trasoje, buriavimo bazėje,  

žolės riedulio stadione, ,,Klevo“ stadione, 

tinklinio sporto salėje, paplūdimio 

tinklinio aikštynuose, dviejuose plaukimo 

baseinuose, Teniso kortuose (atviri ir 

uždari), krepšinio akademijos ,,Saulė“ 

sporto salėje, šaškių ir šachmatų klube, 

regbio stadione  ir atviruose aikštynuose 

(uždarų sporto bazių bendras plotas – 

25,6 tūkst. kv. m; atvirų sporto bazių 

bendras plotas – 96,3 tūkst. kv. m; kitas 

įstaigų prižiūrimas plotas – 187 tūkst. kv. 

m ).   
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Remiantis Apskaitos bei Finansų skyrių teikiamais kasiniais išlaidų duomenimis, 2015 metų gruodžio 

31 dienai iš viso programai buvo apmokėta 3603,8 tūkst. Eur. Iš jų: 3155,9 tūkst. Eur – sporto 

mokykloms, 149,9 tūkst. Eur – sporto programoms, 441,3 tūkst. Eur – sporto bazėms, 6,5 tūkst. Eur – 

sporto visiems renginių organizavimui ir veteranų sporto klubo veiklos rėmimui.  

 Didžiąją dalį skirtų programai lėšų tenka Savivaldybės biudžetinių sporto mokymo įstaigų 

finansavimui. Skirtos lėšos naudojamos sporto mokymo įstaigų veiklos užtikrinimui. Finansuotos 7 

biudžetinės įstaigos. 

 Naujų sporto bazių ir statinių statymui panaudota 156,8 tūkst. Eur, iš jų apmokėta už futbolo 

aikštės Kviečių gatvėje įrengimą (Įsigytas modulinis namelis ir įrengtos administracinės buitinės 

patalpos, WC, pastatytos 8 apšvietimo atramos, vnt, Įsigyti 16 nauji prožektoriai, vnt., parengtas 

vandentiekio ir elektros tiekimo projektai; Įrengti (pastatyti) irklavimo sporto bazę (Žvyro g. 34) 

66,7 tūkst. Eur, iš jų apmokėta už Įsigytas modulinis namelis (treniruoklių salė), vnt., 

Suremontuotas starto tiltas, vnt., Suremontuotas esamas finišo bokštelis, vnt, įsigyta 200 plūdurų). 

 Sporto bazių renovavimui ir remontui apmokėta 49 tūkst. Eur, iš jų 26,1 tūkst. Eur apmokėta už 

miesto stadiono (S. Daukanto g. 23) atnaujinimą. Nudažyta miesto stadiono dengtų tribūnų stogo 

konstrukcija, suremontuotos sėdimos vietos žiūrovams, viso 800 vnt.; 23 tūkst. Eur apmokėta už 

sporto mokymo įstaigų langų ir durų pakeitimą. Pakeisti langai ir durys plaukimo baseine Dainų g. 

33a, 104 kv. m; baseine Ežero g. 11A pakeistos durys ir įsigyta stiklo konstrukcija. 

 Modernizuojant esamas sporto bazes, modernizuoti teniso kortai Gardino g. 8. Už įvykdytus 

darbus apmokėta 235,5 tūkst. Eur, atlikti darbai – parengtas techninis projektas, suremontuotas ir 

apšiltintas stogas (4165 kv. m), vietoje esamų priešgaisrinių durų šalinimo šachtų, įrengti 4 

švieslangiai su automatine atidarymo funkcija, pakeista 16 stoglangių polikarbonato plokštėmis. 

 

Sporto programos priemonių vykdymas 

 

 Priemonė 2014 m. 

suma, tūkst. 

Eur 

2015 m. 

suma, tūkst. 

Eur 

1. Miesto, apskrities, šalies renginių vykdymui 16,6 21,1 

2. Pasirengimui ir dalyvavimui šalies čempionatuose, žaidynėse, 

pirmenybėse, taurės varžybose 

22,5 47,7 

3. Pasirengimui ir dalyvavimui pasaulio ir Europos čempionatuose, taurės 

varžybose, Europos olimpinių dienų festivalyje, tarptautiniuose 

turnyruose 

27,9 36,2 

4. Testuoti perspektyvius sportininkus, koreguoti gautus rezultatus bei 

teikti rekomendacijas 

- 3,0 

5. Metinių premijų skyrimui 22,2 24,4 

6. Skatinti sportininkus ir trenerius laimėjusius aukštas vietas 

tarptautinėse varžybose 

15,7 11,0 

7. Sporto visiems ir sveikatingumo renginių organizavimui (masinės 

sporto šventės, žaidynės, akcijos) 

1,5 6,2 

8. Remti veteranų sporto klubų veiklą - 0,3 

 Iš viso: 106,4 149,9 

 

 Vykdant miesto, apskrities ir šalies renginius, surengta sporto varžybų  - 1250, kuriose dalyvavo 

41859 dalyvių. 

 Pasirengiant ir dalyvaujant šalies čempionatuose, pirmenybėse, taurės varžybose, 

kompleksiniuose renginiuose ir žaidynėse, surengta mokomųjų treniruočių stovyklų – 1282. 

Sportininkų, dalyvaujančių šalies varžybose – 3136. Šalies varžybose laimėta 1-3 vietų 846. 
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 Pasirengiant ir dalyvauti Europos ir pasaulio čempionatuose, taurės varžybose, Europos 

olimpinių dienų festivalyje, tarptautiniuose renginiuose. Europos čempionato varžybų 1-6 vietų 

laimėtojų skaičius 34 

 Šiame skaičiuje 6 neįgaliųjų sportininkų laimėjimai. Pasaulio čempionato 1-10 vietų laimėtojų 

skaičius37 Šiame skaičiuje neįgaliųjų sportininkų 9 laimėjimai.  

 Testuoti sportininkai - 328. Testavimas atliekamas perspektyvių sportininkų, kad būtų galima 

koreguoti gautus rezultatus bei teikti rekomendacijas.  

 Reabilitacijos programoje dalyvavo sportininkų - 530. 

 Skirta metines premijas (stipendijas) perspektyviausiems sportininkams - 10 

 Laimėjusius aukštas vietas tarptautinės varžybose paskatinta sportininkų - 26. Paskatinta 

trenerių -16 

 Organizuoti sporto visiems ir sveikatingumo renginius (masinės sporto šventės, žaidynės, 

vasaros užimtumo renginiai ir kt.) apmokėta 6186 Eur Renginių skaičius 22, dalyvių – 6500. 

 Remiant veteranų sporto klubų veiklą, paremtras 1 klubas - suteikta patalpa. 

 

 

1.3.8. Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos asignavimų panaudojimas (08) 

 

Programą kuruoja Švietimo, Ekonomikos, Investicijų ir miesto plėtros, Statybos, Kūno kultūros 

ir sporto bei Miesto infrastruktūros skyriai.  

Pagrindiniai programos tikslai:  
1. Švietimo prieinamumo gerinimas ir valdymo tobulinimas. 

2. Bendrųjų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių programų įgyvendinimas. 

3. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo poreikių tenkinimas. 

4. Mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikių tenkinimas, palankių sąlygų vaikų 

socializacijai sudarymas. 

5. Švietimo įstaigų materialinės ir techninės bazės stiprinimas. 

Iš viso programai 2015 metais, patikslinus asignavimus, buvo skirta 45070,2 tūkst. Eur. 

Savivaldybės biudžeto (SB) lėšos – 15555,7 tūkst. Eur; Valstybės biudžeto (VB) lėšos – 25294,6 tūkst. 

Eur; Specialiosios programos (SP) lėšos – 1264,2 tūkst. Eur; Privatizavimo fondo (PF) lėšos – 260,8 

tūkst. Eur; VIP lėšos – 513,9 tūkst. Eur; Europos Sąjungos (ES) lėšos – 99,5 tūkst. Eur. 

Remiantis Apskaitos bei Finansų 

skyrių teikiamais kasiniais išlaidų 

duomenimis, 2015 metų gruodžio 31 

dienai iš viso programai buvo panaudota 

33499,6 tūkst. Eur. Iš jų: 330,2 tūkst. Eur 

– švietimo prieinamumo gerinimui ir 

valdymo tobulinimui, 26846,9 tūkst. Eur 

– bendrųjų ir specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių programų 

įgyvendinimui, 2363,4 tūkst. Eur – 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo poreikių tenkinimui, 2992,2 

tūkst. Eur – mokinių pažinimo, 

lavinimosi ir saviraiškos poreikių 

tenkinimui, palankišų sąlygų vaikų 

socializacijai sudarymui, 966,8 tūkst. Eur 

– švietimo įstaigų materialinės ir 

techninės bazės stiprinimui.  

 Bendrojo ugdymo mokyklos, 

ikimokyklinės įstaigos, 

Pedagoginė psichologinė 
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tarnyba, Papildomo ugdymo įstaigos (2 vaikų muzikos mokyklos, Dagilėlio m-kla, Dailės m-kla, 

Moksleivių namai, Jaunųjų gamtininkų, Turistų, Technikų centrai) skirtas programos lėšas 

panaudoja ugdymo proceso užtikrinimui, t.y. darbuotojų darbo užmokesčiui, prekių, paslaugų 

įsigijimui, įstaigų išlaikymui.  
 Švietimo centras skirtas lėšas panaudoja darbo užmokesčiui, priemonių įsigijimui ir 

vykdomiems mokymų, kvalifikacijos kėlimo pedagogams projektams finansuoti. 

 

 
 

Vaikų/mokinių/švietimo įstaigų skaičiaus kitimas (rugsėjo 1 d. duomenys) 

 

 Neformaliojo ugdymo fonde esančios lėšos naudojamos tik paslaugoms, prekėms įsigyti, negali 

būti naudojamos darbo užmokesčiui. Lėšas apsprendžia lankantys būrelius vaikai, kurie lėšas 

gali perkelti iš vienos įstaigos į kitą.  

 Transporto kompensacijos skiriamos vaikams, gyvenantiems rajone, besimokantiems Šiaulių 

mieste, kompensuoti važiavimo išlaidas. 2015 metais apmokėta 105,6 tūkst. Eur. Mokiniai, 

kuriems kompensuojamas važiavimas į mokyklą – per 1200. 

 Iš Švietimo prieinamumo gerinimo programos lėšų vykdytas įvairių mokinių olimpiadų, 

varžybų, konkursų rengimo ir dalyvavimo išlaidų padengimas; taip pat dalis skiriama miesto 

atstovavimui ir reprezentavimui bei gabių vaikų vasaros poilsio stovyklų organizavimui. Vyko 8 

renginiai, olimpijadose dalyvavo 1500 mokinių, Lietuvos mokinių olimpinipo festivalio sporto 

šakų varžybose dalyvavo 3000 mokinių, buvo išleista 1800 reprezentacinių spaudinių. 

 18 įstaigų įdiegta apskaitos sistema. 
 Atspausdinta, suformatuota  ir išduota naujų elektroninių mokinio pažymėjimų – 4000. 

 Tobulinant ir modernizuojant švietimo įstaigų ugdymo aplinką, atlikti šie darbai: 

 Dalinai suremontuotas Medelyno progimnazijos pastatas: atliktas sporto salės 455,18 m2 

remontas (įrengta sportinė grindų danga, pakeistosvidaus durys, langai ir radiatoriai, atlikti 

vidinių sienų apdailos darbai). Technologijos kabineto 72,60 m2 remontas (pakeista elektros 

tiekimo ir apšvietimo sitema, vandentiekio, nuotėkų vamzdynai, vidaus durys, atlikti sienų, lubų, 

grindų apdailos darbai, sumontuotas drožlių nusiurbimo mobilus įrenginys). Pakeista dalis 

magistralinio karsšto vandentiekio vamzdyno (66m); 

 Dalinai rekonstruotas Šiaulių sporto gimnazijos (Vilniaus g. 297) pastatas: atliktas vidaus 

patalpų (tualetų) atnaujinimo (modernizavimo) darbai. Suremontuota 9 vnt/103,51 m2 tualetų 

patalpų (pakeisti vandentiekio, nuotėlų vamzdynai, elektros instaliacija, įrengta vėdinimo 

sistema, kiekviename aukšte įrengti tualetai žmonėms su negalia 3 vnt. atlikta patalpų apdaila; 

 Atliktas dalinis S. Šalkauskio gimnazijos pastato remontas:  pastogės apšiltinimas 697 m2, 

fasado dažymas 1176 m2, išorinių laiptų sutvarkymas 33,68 m2, aktų salės  130 m2 remontas 

(sienų, lubų dažymas, grindų dangos lakavimas); 

 Atliktas dalinis J. Janonio gimnazijos pastato remontas: senojo korpuso fasado dažymas 1944,77 

m2; 
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 Dalinai suremontuotas Šiaulių specialiojo ugdymo centro (Dainų g. 96) pastatas: pakeista 

šildymo sistema, dviejose patalpose rengtas grindinis šildymas, sporto salėje ir "B" korpuso 

patalpose radiatoriai uždengti medinėmis grotelėmis. 
 

 
1.3.9. Bendruomenės sveikatinimo programos asignavimų panaudojimas (09) 

 

Programą kuruoja Sveikatos, Investicijų ir miesto plėtros bei Statybos skyriai.  

Pagrindiniai programos tikslai:  
1. Pagerinti gyventojų sveikatos rodiklius: sumažinti sergamumą, ligotumą, invalidumą, 

sudaryti prielaidas ilgesniam ir sveikesniam gyvenimui. 

2. Sudaryti palankias sąlygas miesto bendruomenei sveikatinti. 

3. Mažinti socialinius sveikatos netolygumus. 

 

Iš viso programai 2015 metais, patikslinus asignavimus, buvo skirta 1519,8 tūkst. Eur. 

Savivaldybės biudžeto (SB) lėšos – 118,7 tūkst. Eur; Valstybės biudžeto (VB) lėšos – 971,9 tūkst. Eur; 

Specialiosios programos (SP) lėšos – 14,8 tūkst. Eur; Privatizavimo fondo (PF) lėšos – 20,9 tūkst. Eur; 

VIP lėšos – 333,1 tūkst. Eur ir kt. 

2015 metais buvo vykdomas pirminės sveikatos priežiūros organizavimas, visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas, visuomenės sveikatos stebėsenos organizavimas, 

asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų veiklos koordinavimas ir įstaigų kuravimas. 

Remiantis Apskaitos bei Finansų 

skyrių teikiamais kasiniais išlaidų 

duomenimis, 2015 metų gruodžio 31 

dienai iš viso Bendruomenės 

sveikatinimo programai buvo panaudota 

1511,6 tūkst. Eur. Iš jų: Sveikatinimo 

prevencinei programai panaudota 38,3 

tūkst. Eur, Visuomenės sveikatos biuro 

vykdomai veiklai –366,8  tūkst. Eur, 

priklausomybės ligų centrui – 37,1 tūkst. 

Eur, sutrikusio vystymosi kūdikių 

namams – 729,5 tūkst. Eur.  

 Bendruomenės sveikatinimo 

programos lėšomis 2015 m., 

siekiant sukurti ir gerinti sąlygas 

miesto bendruomenei sveikatinti, 

užtikrinant sveikatinimo projektų 

finansavimą, įgyvendinti 52 

projektai už 38,3 tūkst. Eur. 

 Iš programos lėšų įgyvendinti 

Sveikatos apsaugos srities 

investicijų projektai VšĮ Šiaulių 

reabilitacijos centre ir VšĮ Šiaulių 

ilgalaikio gydymo ir geriatrijos 

centre (tęstiniai projektai). 

 VIP lėšomis (275,1 tūkst. Eur) vykdyta VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro plėtra. Atliktas dalinis 

pastato modernizavimas: rekonstruotas šilumos punktas, sumontuota automatika; cokoliniame 

pastato aukšte: pakeista šildymo sistema, pakeista 580 m. Šalto, karšto, cirkuliacinio, 

priešgaisrinio vandentiekio vamzdynai, pakeista 400 m. buitinių ir lietaus nuotekų vamzdyno, 

esamiems vėdinimo įrenginiams sumontuota 68 m. šilumos tiekimo vamzdyno, sumontuoti 

šilumos tiekimo reguliavimo mazgai esamiems vėdinimo įrenginiams, nuo  esamo vėdinimo 
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įrenginio į patalpas sumontuoti oro tiekimo ir šalinimo sistemos ortakiai, sumontuotos oro 

ištraukimosistemos, sumontuota baseinųvandens valymo įranga, pakeista elektros instaliacija. 

 VIP lėšomis (57,9 tūkst. Eur) vykdytas VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos 

centro pastatų rekonstravimas, aktyvios ventiliacijos įrengimas, kiemo gerbūvio ir maisto 

gamybos skyriaus sutvarkymas. Atlikta dalinė pastato renovacija: stogo šiltinimo darbai: 

demontuota 60 m2 parapetų skardos, sutvarkyta 195 m2 senojo stogo hifroizoliacinėje dangoje 

atsiradusios pūslės, suformuoti 9 nuolydžiai į įlajos pusę ir pakeistos 9 įlajos, įrengta 964 m2  

200mm storio stogo šilymą izoliuojančio sluoksnio, apšiltinta 110 m2 parapetų vertikaliosios 

plokštumos, apšiltinta 110 m2 parapetų horizontaliosios plokštumosįrengta 1005 m2 dviejų 

sluoksnių prilydomosios dangos, įrengta 14 nnt. ventiliacinių kaminėlių, apskardinta 509 m 

sandūro tarp stogo horizontalaus ir vertikalaus paviršiaus, ne mažiau kaip 100mm skardos 

juostomis, apskardinta 19 vnt. mūrinių ventiliacinių kaminėlių, demontuota 12 m2 senų 

techninio aukšto durų, užmūryta 3,2 m2 durų angų, įrengta 45 m lietaus surinkimo latakų, 

įrengta 14 m lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių, įrengta 86 m stogo apsauginės tvorelės, 

apskardinta 86 m2 parapeto stogo šiltinimui. 

 Teiktos sveikatos priežiūros, socialines ir ugdymo paslaugos Šiaulių m. savivaldybės 

sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. Panaudota lėšų suma sudaro 729,5 tūkst. Eur. Šiaulių 

miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namuose (toliau – Kūdikių namai) yra 

patvirtintos 65 vietos, vaikams netekusiems tėvų globos. 2015 m. nuolatinai gyveno vidutiniškai 

63,7 vaikai (2014 m. - 62,7 vaikai). Į Kūdikių namus per 2015 m. iš viso atvyko 39 vaikai, 

išvyko – 39 vaikai (2014 m. atvyko 34 vaikai, išvyko 29 vaikai). Per 2015 m. Kūdikių namuose 

pabuvojo 104 vaikai (2014 m. - 94 vaikai). Vienai lovai per metus teko 1,73 vaiko (2014 m. -  

1,56 vaiko). 2015 m. 13 vaikų sugrįžo į biologines šeimas (2014 m. - 10 vaikų), 11 vaikų buvo 

įvaikinti (2014 m. - 8 vaikai), 12 vaikų pakeista globos (rūpybos) forma į globą (rūpybą) 

šeimoje ar šeimynoje (2014 m. – 11 vaikų).  

Ankstyvosios reabilitacijos taikymas Kūdikių namuose augantiems vaikams įvykdymo 

procentas – 112 proc., skiepų planas – 101 proc. Vienam vaikui teko 41,2 logopedinės, 67,3 

kineziterapinės, 63,9 ergoterapinės  procedūros. 2015 m. buvo suteiktos 406 gydytojo specialistų 

konsultacijos. 

Kūdikių namų vaikams pedagogai 2015 m. pravedė 27 renginius, 14 atvirų ugdomųjų veiklų. 

Vaikams nuo 1,5 m. iki 6 m. amžiaus pravesta 240 grupinių ugdomosios veiklos užsiėmimų, 

vaikams nuo 3 mėn. iki 1,5 m. amžiaus - 3024 individualios ugdymo veiklos užsiėmimų. 

Nuo 2015 m. gruodžio mėn. Kūdikių namuose veiklą pradėjo Socialinės globos skyrius, kurio 

veiklos tikslas – teikti dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas vaikams su negalia bei 

turintiems psichologinės raidos sutrikimų nuo gimimo iki 6-erių metų amžiaus.  

 Miesto maudyklų vandens kokybės stebėsenos vykdymui panaudota 2 tūkst. Eur. 

Maudyklų vandens kokybės stebėseną 4 Šiaulių miesto maudyklose (Prūdelio tvenkinys, 

Rėkyvos maudykla, Talšos ežeras prie Salduvės parko maudyklos, Rėkyvos ežeras prie Bačiūnų 

maudyklos) vykdė sporto mokykla ,,Atžalynas“. Iš viso atlikti 64 tyrimai dėl įvairių 

mikrobiologinių ir fizikinių užterštumo rodiklių (įvykdymo procentas – 100 proc.). Paruošta ir 

viešinama duomenų rinkmena apie Šiaulių miesto maudyklų vandens charakteristikas. Viso 

sezono metu gyventojai informuoti apie saugų elgesį vandens telkiniuose ir paplūdimiuose.  

 Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – Biuras) pagrindinės 

veiklos: visuomenės sveikatos stebėsena, visuomenės sveikatos stiprinimas bendruomenėse, 

vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra, alkoholio, tabako ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo 

profilaktika, lėtinių neinfekcinių ligų, nelaimingų atsitikimų ir traumų profilaktika, 

užkrečiamųjų ligų profilaktika, psichikos sveikatos stiprinimas, privalomasis mokymasis. 2015 

m. Biuras visuomenei įvairiomis sveikatos temomis pranešimų, paskaitų suorganizavo 1936, 

diskusijų, debatų ir kitų aktyvaus mokymo būdų – 15202, konkursų, viktorinų, varžybų – 722, 

TV ir radijo laidų – 288, straipsnių, pranešimų, publikacijų periodiniuose leidiniuose ir internete 

– 1686, stendų, plakatų – 1254, brošiūrų, knygų – 53 (pavadinimų sk.), atmintinių, lankstinukų – 

215 (pavadinimų sk.).  2015 m. sukako 9 metai, kai Biuras įgyvendina projektą ,,Sveikos 
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gyvensenos plėtra miesto ugdymo įstaigose“. Pagal teisės aktų reikalavimus parengtas Šiaulių 

miesto savivaldybės sveikatos stebėsenos 2014 metų ataskaitos projektas ir pateiktas derinti 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijai. 

Biuras vykdo valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros 

funkcijas (visuomenės sveikatos priežiūra ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose 

ir profesinio mokymo įstaigose, visuomenės sveikatos stiprinimas, visuomenės sveikatos 

stebėsena) ir savarankiškąsias visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas. 2015 m. planuotos 

veiklos pagal valstybinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vertinimo kriterijus buvo 

įgyvendintos. Teikiant visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose 2015 m. visuomenės sveikatos priežiūros specialistai suteikė 4460 konsultacijų, 

parengė 155 pranešimus ir suorganizavo 697 sveikatinimo renginius. Vykdant visuomenės 

sveikatos priežiūrą bendrojo lavinimo mokyklose suteiktos 7205 konsultacijos, parengti 688 

pranešimai, suorganizuoti 1476 renginiai. 

Siekiant užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūrą kitų steigėjų mokyklose, Biure įdarbintas 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos priežiūrą Šiaulių 

profesinio rengimo centre. Vykdant visuomenės sveikatos priežiūrą visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas suteikė 1578 konsultacijas, parengė 8 informacinius pranešimus, 

suorganizavo 61 sveikatinimo renginį. 

 Siekiant gerinti gyvenimo kokybę pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms 2015 m. vykdyti 

Šiaulių miesto gyventojų dantų protezavimo, fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugų 

kompensavimo, sveikatos stiprinimo bendruomenėje, vaikų ir jaunuolių, sergančiųjų cukriniu 

diabetu, aprūpinimo insulino pompomis finansavimo projektai. Iš viso paslaugas gavo 1292 

Šiaulių miesto gyventojai. 

 Vykdant Žalos mažinimo programą žemo slenksčio kabinete atskirties grupės asmenims, 

neturintiems privalomojo sveikatos draudimo, nukentėjusiems nuo prievartos ar priklausomiems 

nuo psichotropinių ir narkotinių medžiagų, suteiktos sveikatos priežiūros specialistų 

konsultacijos, medicininės sveikatos priežiūros paslaugos, organizuotos paskaitos ir dienos 

užsiėmimai. Visos paslaugos anonimiškos, užtikrinančios paslaugos gavėjų, jų partnerių ir 

šeimos narių privatumą. Suteikta 13 specialistų konsultacijų, gydytojai psichiatrai atliko 6 

konsultacijas, 44 kartus teiktos šeimos gydytojo paslaugos, 10 psichoterapijos užsiėmimų, 10 

individualių užsiėmimų-konsultacijų, organizuota 40 dienos užimtumo veiklų, 5 paskaitų ciklai. 

2015 m. vykdant privalomąjį profilaktinį aplinkos kenksmingumo pašalinimą, 18 Šiaulių miesto 

probleminių šeimų gyvenamosiose patalpose išnaikinti buitiniai kenkėjai. 

 

 
1.3.10. Socialinės paramos įgyvendinimo programos asignavimų panaudojimas (10) 

 

 

Programą kuruoja Socialinės paramos, Vaiko teisių apsaugos, Investicijų ir miesto plėtros bei 

Statybos skyriai.  

Pagrindiniai programos tikslai:  
1. Teikti kokybiškas socialines paslaugas bei paramą įvairioms klientų grupėms. 

2. Kurti saugią aplinką socialinės rizikos grupės vaikams, neatitraukiant jų nuo šeimos; siekti 

apsaugoti juos nuo smurto, valkatavimo, elgetavimo, nusikaltimų, organizuojant jų 

užimtumą. 
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Iš viso programai 2015 metais, 

patikslinus asignavimus, buvo skirta 

25411,7 tūkst. Eur. Savivaldybės biudžeto 

(SB) lėšos – 7324,2 tūkst. Eur; Valstybės 

biudžeto (VB ir VBD) lėšos – 14764,1 

tūkst. Eur; Specialiosios programos (SP) 

lėšos – 455,5 tūkst. Eur; Europos 

Sąjungos (ES) lėšos – 2517,3 tūkst. Eur ir 

kt. 

Nuo 2015 m. sausio 1 d. pereita 

prie vieningo piniginės socialinės 

paramos teikimo modelio – visose 

savivaldybėse socialinės pašalpos ir būsto 

šildymo, karšto ir geriamojo vandens 

išlaidų kompensacijų teikimas perduotas 

savivaldybių savarankiškajai funkcijai, 

finansuojant ją iš savivaldybių biudžetų 

lėšų. 

Remiantis Apskaitos bei Finansų 

skyriaus kasiniais išlaidų duomenimis, 

2015 metų gruodžio 31 dienai iš viso 

Socialinės paramos įgyvendinimo 

programai buvo apmokėta 24253,9 tūkst. 

Eur. Iš jų pirmajam tikslui įgyvendinti, 

t.y. teikti kokybiškas socialines paslaugas bei paramą įvairioms klientų grupėms – 24220,9 tūkst. Eur; 

32,9 tūkst. Eur – kurti saugią aplinką socialinės rizikos grupės vaikams.  

 Programos lėšos tenka Socialinės paramos skyriui - piniginės socialinės paramos skyrimui, 

socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms, transporto kompensacijoms ir kt. 
 2015 m. didžiąją išlaidų dalį sudarė išmokos vaikams, vienkartinės išmokos gimus vaikui, vaikams, 

kuriems nustatyta globa, parama nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems asmenims; soc. parama 

mokiniams (nemokamas maitinimas, aprūpinimas mokinio reikmenimis apmokėta 574 tūkst. Eur, 

paramos gavėjų - 2946); kompensacijoms ir kt. Socialinių išmokų struktūra pateikiama lentelėje. 

 

Socialinių išmokų struktūra Šiaulių miesto savivaldybėje 

 

Eil. 

Nr. 

Išmokos pavadinimas 2014 m.  

(tūkst. 

eurų) 

2015 m.  

(tūkst. eurų) 

Skirtumas 

(tūkst. eurų) 

1. Išmokos pagal LR įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, išmokamos iš valstybės biudžeto 

funkcijoms, perduotoms Savivaldybei  vykdyti: 

1.1. Laidojimo pašalpa 398,5 451,7 +53,2 

1.2. Kompensacija vykdant LR Vyriausybės 1995 10 31 

nutarimą Nr. 1-1079 (nukentėjusiems nuo 1991 01 

11-13 d. vykdytos agresijos) 

0,5 0,5 0,00 

1.5. Nemokamas moksleivių maitinimas 569,7 497,3 -72,4 

1.6. Mokinio reikmenys 95,3 76,7 -18,6 

1.8. Socialinės globos teikimas asmenims su sunkia 

negalia 

457,1 517,1 +60,0 

  Iš viso:    1521,1 1543,3 +22,2 

2. Išmokos, mokamos iš Savivaldybės biudžeto: 

 Socialinė pašalpa  2441,1 1739,1 -702,00 
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Eil. 

Nr. 

Išmokos pavadinimas 2014 m.  

(tūkst. 

eurų) 

2015 m.  

(tūkst. eurų) 

Skirtumas 

(tūkst. eurų) 

1.1. Kompensacijos už būsto šildymą, karštą, šaltą 

vandenį ir kt kuro rūšimis 

1072,6 581,4 -491,2 

2.1. Žalos atlyginimas nukentėjusiems dėl sveikatos 

sužalojimo  darbe ar susirgimo profesine liga 

4,0 3,8 -0,2 

2.2. Ilgalaikė(trumpalaikė) socialinė globa asmenims su 

sunkia negalia išlaikomiems socialinės globos 

namuose 

137,6 174,8 +37,2 

2.3. Ilgalaikė(trumpalaikė) globa be tėvų globos 

likusiems vaikams, išlaikomiems globos namuose. 

5,5 5,5 0 

2.4. Trumpalaikė socialinė globa 102,9 70,4 -32,5 

  Iš viso: 3763,7 2575,0 -1188,7 

3. Išmokos, kurios skiriamos per LR Finansų ministeriją: 

3.1. Šalpos išmokos 9555,3 10037,8 482,5 

3.2. Transporto išlaidų bei specialiųjų lengvųjų 

automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijos 

32,7 30,6 -2,1 

3.3. Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams 

– kariams savanoriams 

0 0 0 

3.4. Administravimo išlaidos (šalpos išmokoms) 189,8 199,7 9,9 

3.5. Išmoka vaikui 513,3 445,9 -67,4 

3.6. Vienkartinė išmoka gimus vaikui 536,8 536,8 0 

3.7. Vienkartinė išmoka įsikurti 154,9 139,3 -15,6 

3.8. Globos (rūpybos) išmoka 699 677,1 -21,9 

3.9. Globos (rūpybos) tikslinis priedas 50,7 53,3 2,6 

3.10. Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai 30 28,1 -1,9 

3.11. Administravimo išlaidos (išmokoms vaikams) 
64,7 58,8 

-5,9 

3.12. Kompensacijos sovietinėje armijoje sužalotiems ir 

žuvusių šeimoms 0 11,9 

+11,9 

  Iš viso: 11827,2 12219,3 392,1 

4. Vienkartinė parama iš Savivaldybės biudžeto: 

4.2. Nemokamas maitinimas 24,6 24,6 0 

4.3. Vienkartinė piniginė parama 16,7 35,00 18,3 

.4 Dušo paslaugos 1,5 2,3 0,8 

  Iš viso: 42,8 61,9 +19,1 

                                                     Kitos    

5.1 Neįgaliųjų socialinės  integracijos projektams 

finansuoti 

163,0 165,3 +2,3 

5.2 Būsto pritaikymo neįgaliesiems programai 

finansuoti 

21,7 5,3 -16,4 

5.3 Šeimynos 15,7 16,2 +0,5 

5.4. Maisto iš ES intervencinių atsargų tiekimas 

labiausiai nepasiturintiems asmenims /Lietuvos 

Raudonojo Kryžiaus draugija/ 

14,0 28,0 +14,0 

5.5. Kitos socialinės paslaugos 0,00 18,4 +18,4 

  Iš viso: 214,4 233,2 +18,8 
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Išmokų vaikams gavėjų skaičiaus palyginimas  2014 ir 2015 m. 

Metai Asmenų skaičius 

2014 5465 

2015 4972 

 

Socialinių pašalpų gavėjų skaičiaus palyginimas  2014 ir 2015 m. 

Metai Asmenų skaičius 

2014 6741 

2015 2883 

 

Kompensacijų už būsto šildymo, šalto ir karšto vandens išlaidas gavėjų skaičiaus 

palyginimas 2014 ir 2015 m. 

Metai Asmenų skaičius 

2014 9839 

2015 6457 

 

Nemokamą maitinimą gavusių mokinių skaičiaus palyginimas 2014 ir 2015 m. 

Metai Mokinių skaičius 

2014 2894 

2015 2946 

 

Mokinio reikmenimis aprūpintų mokinių skaičiaus 2014 ir 2015 m. 

Metai Asmenų skaičius 

2014 2024 

2015 1681 

 

Šalpos išmokų gavėjų skaičiaus palyginimas 2014 ir 2015 m. 

Metai Asmenų skaičius 

2014 6179 

2015 6215 

 

 Transporto kompensavimui skirtos lėšos panaudojamos finansuoti keleivinio transporto vežėjų 

išlaidas (negautas pajamas) už lengvatinį keleivių vežimą reguliaraus susisiekimo maršrutais. 

Išlaidos kompensuojamos UAB “Busturas”. Miesto savivaldybės sąskaita 100 proc. 

kompensuojama asmenims, turintiems teisę įsigyti bilietus su 50 proc. ar 80 proc. nuolaidomis, 

kitiems fiziniams asmenis – 50 proc. 2015 metais kompensacijas sudarė 2528,9 tūkst. Eur. Lengvata 

pasinaudojo 4600 gyventojų.  

 Dušo paslauga pasinaudojo 2000 neįgaliųjų, pensininkų bei moksleivių, apmokėta 5,9 tūkst. Eur. 

 Socialinių paslaugų centras - biudžetinė įstaiga, teikianti socialines paslaugas gyventojams. Centre 

2015 metais dirbo 126 darbuotojai, kurie atlieko dienos užimtumo, pagalbos į namus, paramos, 

įvairias kitas paslaugas. 2015 m. iš viso buvo suteikta apie 258,6 tūkst. bendrųjų ir specialiųjų 

paslaugų (2014 m. – 200,6 tūkst.), paslaugomis naudojosi 7560 gavėjai (2014 m. – 6048). Skirtos iš 

programos lėšos panaudotos darbuotojų darbo užmokesčiui, Sodrai, prekių ir paslaugų naudojimui, 

ilgalaikio turto kūrimui ir įsigijimui padengti. 

 Šiaulių miesto savivaldybės globos namai yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Šiaulių miesto 

savivaldybės biudžeto. Globos namai turi padalinius: globos namai, Savarankiško gyvenimo namai, 

kurių buveinių adresai: Energetikų g. 20A, Šiauliai; dienos socialinės globos centrą „Goda“, kurio 

buveinės adresas: Žalgirio g. 3, Šiauliai ir socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ar 

senyvo amžiaus asmenims namuose. 

 Globos namuose su padaliniu "Savarankiško gyvenimo namai" yra 32 vietos ilgalaikei socialinei 

globai, priežiūrai ir slaugai senyvo amžiaus ir suaugusiems neįgaliesiems gyventojams, yra 3 vietos 
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trumpalaikei globai. Gyventojai ilgalaikei globai priimami pagal Šiaulių miesto savivaldybės 

Socialinės paramos skyriaus siuntimus, o trumpalaikei globai – kreipiasi į Globos namų 

administraciją. Globos namuose teikiama trumpalaikė socialinė globa senyvo amžiaus ir neįgaliems 

asmenims. Tai visuma paslaugų, kuriomis nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė 

specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Ši paslauga labai populiari šiauliečių tarpe. Asmuo 

Globos namuose gali būti nuo paros iki trijų mėnesių. 2014 metų gruodžio 31 d. duomenimis 

Globos namuose dirbo 123 darbuotojai, o 2015 metų gruodžio 31 d. duomenimis 136 darbuotojai. 

Lentelėje pateikiamas Globos namuose suteiktų paslaugų skaičius, 2015 m. gruodžio 31 d. 

duomenimis. 

 

Suteiktos paslaugos pavadinimas Paslaugų gavėjų skaičius 

Apgyvendinimas Savarankiško gyvenimo 

namuose 

89 

Ilgalaikė/trumpalaikė socialinė globa 77 

Dienos socialinė globa institucijoje 72 

Dienos socialinė globa asmens namuose 39 

 

 Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Šiaulių 

miesto savivaldybės ir Valstybės biudžetų, teikianti globos (rūpybos), ugdymo ir socialines 

paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams nuo 2 iki 18 metų, kuriems nustatyta nuolatinė ar 

laikinoji globa (rūpyba). 2015 metais vaikų globos namai persikėlė į naujas patalpas. Nulatinės 

paslaugos teikiamos 61 vaikui. Įstaiga siekia kokybiškai vykdyti vaiko globėjo (rūpintojo) 

pareigas, ugdyti ir rengti jį savarankiškam gyvenimui, užtikrinti fizinį ir psichinį vaiko saugumą. 

2014 metų gruodžio 31 d. duomenimis Vaikų globos namuose dirbo 52 darbuotojai, o 2015 

metų gruodžio 31 d. duomenimis 58 darbuotojai. 

 Plečiant ir modernizuojant esamų socialinių paslaugų infrastruktūrą, atlikti šie darbai: 

 Įkurtas nestacionarių socialinių paslaugų padalinys (laikino apgyvendinimo tarnyba) socialinės 

rizikos asmenims Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centre. Įsigyta įranga ir 

baldai, apmokėta 269,5 tūkst. Eur; 

 Įrengti Šiaulių vaikų globos namai, K. Korsako g. 41 (947,9 tūkst. Eur); 

 Įrengtos naujos Šiaulių miesto savivaldybės globos namų patalpos (Energetikų 20A) (1471,2 

tūkst. Eur). 

 33 tūkst. Eur apmokėta už socialiai remtinų vaikų užimtumo programas, iš jų 17,4 tūkst. Eur 

apmokėta už vaikų vasaros poilsį užmiesčio ir dieninio tipo vasaros stovyklose (pasinaudojo 150 

vaikų); 15,6 tūkst. Eur apmokėta už vaikų dienos centrų veiklos programas (pasinaudojo 80 

vaikų). 

 

 

 

1.3.11. Savivaldybės veiklos programos asignavimų panaudojimas (11) 

 

Programą kuruoja Apskaitos, Finansų, Viešosios tvarkos ir civilinės saugos, Viešųjų ryšių 

(Jaunimo reikalų koordinatorius), Švietimo, Aplinkos, Ekonomikos ir kt. skyriai.  

Pagrindiniai programos tikslai:  
1. Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą ir užtikrinti Savivaldybės funkcijų įgyvendinimą. 

2. Plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. 

3. Užtikrinti tinkamą Savivaldybės lėšų planavimą ir panaudojimą. 

Iš viso programai 2015 metais, patikslinus asignavimus, buvo skirta 11946,7 tūkst. Eur. 

Savivaldybės biudžeto (SB) lėšos – 11239 tūkst. Eur; Valstybės biudžeto (VB) lėšos – 665,5 tūkst. Eur; 

Privatizavimo fondo (PF) lėšos – 42,2 tūkst. Eur. 
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Remiantis Finansų bei Apskaitos skyrių teikiamais kasiniais išlaidų duomenimis, 2015 metų 

gruodžio 31 dienai iš viso Savivaldybės veiklos programai buvo apmokėta 11318,2 tūkst. Eur. Iš jų 

daugiausiai lėšų skirta Savivaldybės administracijai, paskolų grąžinimui ir palūkanoms sumokėti. 

 Savivaldybės administracijos, Tarybos ir Mero sekretoriato, Kontrolės tarnybos darbo užtikrinimui 

panaudota lėšų - 4287,2 tūkst. Eur. Iš jų apmokėta darbo užmokesčiui (165 valstybės karjeros 

tarnautojams, 84 darbuotojams dirbantiems pagal darbo sutartis, 31 Tarybos nariui, 8 darbuotojams, 

10 Kontrolės tarnyboje dirbantiems); 87,9 tūkst. Eur apmokėta už aprangos įsigijimą Viešosios 

tvarkos skyriaus darbuotojams (įsigyta 10 vasarinės ir 10 žieminės darbo aprangos komplektų: 

striukės, kelnės, sijonai, megstukai, liemenės, marškiniai, avalynė, gero matomumo liemenės. Ant 

rūbų pritvirtintos Savivaldybės administracijos emblemos). 

 Savivaldybei priskirtų valstybės deleguotų funkcijų vykdymas: 11 programos valstybės deleguotoms 

funkcijoms vykdyti 2015 metais asignavimų planas - 539173 Eur. Gauta asignavimų ir panaudota – 

532188,88 Eur. Grąžintas finansavimas - 1448,25 Eur, šioms funkcijoms vykdyti: Socialinių 

pašalpų administravimui – 245,55 Eur; Kompensacijų skaičiavimui ir mokėjimui – 26,04 Eur; 

Socialinės paramos mokiniams administravimui – 1176,66 Eur. 

 Savivaldybės biudžeto (Administracijos skyrių, Tarybos, Tarybos  ir mero sekretoriato išlaikymo, 

Mero fondo) lėšų panaudojimas: asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui, įskaitant 

patikslinimus – 4141543 Eur, gauta asignavimų ir panaudota - 4050997,39 Eur. Bendras darbo 

užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų planas – 3094038 Eur, kasinės išlaidos – 3090035,91, 

sutaupyta – 4002,09 Eur. Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidų planas – 860808 Eur, kasinės išlaidos 

– 792434,26 Eur. Sutaupyta: ryšių paslaugų – 4295,03 Eur, spaudinių įsigijimo – 317,97 Eur, kitų 

prekių – 2213,26 Eur, komandiruočių – 5498,08 Eur, einamojo remonto – 393,69 Eur, kvalifikacijos 

kėlimo – 5571,5 Eur, kitų paslaugų (informacinės sklaidos ir nagrinėjamų teisminių bylų atidėtų 

sprendimų) išlaidos – 50218,61 Eur.  Ilgalaikiam turtui buvo planuota - 186697 Eur, kasinės išlaidos 

– 168527,22 Eur. Nepanaudota – 18169,78 Eur kompiuterinės įrangos įsigijimui. Mokėtinos sumos 

per 2015 metus sumažėjo 2275,1 tūkst. Eur ir metų pabaigoje sudarė  4068,1 tūkst. Eur. 

Administracijos mokėtinos sumos sumažėjo 98,6 tūkst. Eur ir metų pabaigoje sudarė 37,8 tūkst. 

Eur. 

 Pagal „Dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo“ 

įstatymą perskaičiuotas Administracijos valstybės tarnautojams darbo užmokestis už 2009-2013 
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metus, kurį reikės grąžinti per 5-erius metus. Grąžintino darbo užmokesčio paskaičiuota 331,4 tūkst. 

Eur,  Socialinio draudimo įmokų - 102,3 tūkst. Eur., iš viso- 433,7 tūkst. Eur. 2016 metais 

grąžintinas darbo užmokestis (kartu su gyventojų pajamų mokesčiu) 16,6 tūkst Eur ir socialinio 

draudimo įmokos 5,1 tūkst. Eur., viso – 21,7 tūkst. Eur. 

 Savivaldybės administrcijos materialinės-techninės bazės gerinimui apmokėta 106,6 tūkst. Eur, iš 

jų: 60,6 tūkst. Eur apmokėta už skubių remonto darbų biudžetinėse įstaigose vykdymą, 46 tūkst. Eur 

apmokėta už projektų parengimą ir inžinerines paslaugas. 

 Įgyvendinant programos ,,Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą ir užtikrinti Savivaldybės 

funkcijų įgyvendinimą“ tikslą plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais:  miesto 

teisėtvarkos institucijomis, organizacijomis, įvykdyta nusikaltimų prevencijos programa, iš 

Savivaldybės biudžeto skirta 37650 Eur. Finansuoti atitinkamų institucijų 8 projektai: 

 „Būk pilietiškas, būk saugus”, 29000 Eur, Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. 

Lėšos panaudotos: 1.1. Saugaus eismo akcijoms skirtoms neblaiviems, taip pat viršijantiems leistiną 

greitį vairuotojams nustatyti, Kelių eismo taisyklių pažeidimų kontrolei naudojamo greičio 

matuoklio nuomos išlaidoms apmokėti – 8 370 Eur; 1.2. Konkursams, akcijoms, paskaitoms patyčių 

prevencijos, saugaus eismo srityse miesto ikimokyklinio ugdymo ir mokymo įstaigų moksleiviams  

organizuoti –  4930 Eur; 1.3. Konkursams, diskusijoms, paskaitoms, akcijoms, stovykloms, 

turnyrams, skirtiems nepilnamečių teisiniam švietimui, jų daromų teisės pažeidimų prevencijai, 

užimtumui organizuoti – 4500 Eur; 1.4. Priemonėms, skirtoms smurtinių nusikaltimų, smurto 

artimoje aplinkoje prevencijai ir kontrolei  organizuoti ir įgyvendinti – 3500 Eur; 1.5. Priemonėms, 

skirtoms turtinių nusikalstamų veikų prevencijai organizuoti, gyventojams skatinti burtis į saugios 

kaimynystės grupes, prevencinei veiklai jau įkurtose saugios kaimynystės grupėse organizuoti bei 

policijos rėmėjų veiklai skatinti – 5200 Eur; 1.6. Priemonėms, skirtoms prevencinei veiklai su 

asocialų gyvenimo būdą vedančiais asmenimis (informavimas, konsultavimas, laikinos nakvynės 

suteikimas), įgyvendinti – 1500 Eur; 1.7. Priemonėms, skirtoms Prekybos ir paslaugų teikimo 

Šiaulių miesto viešosiose vietose tvarkos taisyklių pažeidimų prevencijai, įgyvendinti – 1000 Eur. 

 „Per žinojimą – į gyvenimą be smurto“, 1625 Eur, Asociacija „Moterų veiklos inovacijų centras“; 

 „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“, 1625 Eur, Šiaulių vyskupijos „Caritas“; 

 „Smurtinių nusikaltimų prevencijos rizikos šeimose vykdymas per smurtinį elgesį keičiančių 

programų taikymą“, 900 Eur, Šiaulių apygardos probacijos tarnyba; 

  „Prevencinė veikla su smurtaujančiais asmenimis per smurtinį elgesį keičiančių programų taikymą, 

1 500 Eur, Šiaulių apygardos probacijos tarnyba; 

 „Priešgaisrinė prevencija atvirose miesto teritorijose“, 600 Eur, Šiaulių apskrities priešgaisrinė 

gelbėjimo valdyba; 

 „Priešgaisrinė prevencija socialiai remtinoms šeimoms“, 900 Eur, Šiaulių apskrities priešgaisrinė 

gelbėjimo valdyba; 

 „Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų viešosios tvarkos pažeidimų prevencija“, 1 500 

Eur, VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis. Projektai sėkmingai įgyvendinti, apie tai 

informuota visuomenė, skelbtos projektų įgyvendinimo ataskaitos. 

 NVO -  nevyriausybinių organizacijų programai skirtos lėšos. Lėšų panaudojimą ir programos 

vykdymą kuruoja Jaunimo reikalų koordinatorius. 2015 metų gruodžio 31 d. už įvykdytus projektus 

buvo pervesta 27,2 tūkst. Eur. Lėšos buvo panaudotos 61 projekto finansavimui. 

 Įgyvendinant vietos bendruomenių savivaldos programą. panaudota 106,2 tūkst. Eur, patvirtinti ir 

įgyvendinti 89 VBT sprendimai. 

 Vykdant bendradarbiavimo su Šiaulių universitetu programą, panaudota 37,7 tūkst. Eur, parengti 

ir įvykdyti 6 projektai, parengtos 5 tyrimų ataskaitos bei padaryta 260 suvenyrų. 

 Įgyvendinant  jaunimo verslumo skatinimo programą (43443 Eur), buvo įvykdytos šios veiklos: 

Elektroninio verslo pradžia – praktinis seminaras (11 dalyvių); Kaip pritraukti ir išlaikyti tinkamus 

darbuotojus? (12 dalyvių); Socialinis verslas (9 dalyviai); Mokesčiai pradėjus verslą (7 dalyviai);  

Marketingas mažose įmonėse (15 dalyvių); Pardavimų plėtra Lietuvoje. Kaip pradėti dirbti 

eksporto rinkose (21 dalyvis); Verslo komunikacijos internete nauda (21 dalyvis); Kūrybinis 

verslas. Iššūkiai ir galimybės (31 dalyvis); Sudėtingų situacijų valdymas: kas svarbiausia ieškant 
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bendro sprendimo (19 dalyvių); Amatų namų edukacinė pamoka „Kalėdinė eglutė“ (8 dalyviai) 

Organizuoti renginiai -  Moksleivių ekonomikos ir lyderystės molyklėlė; Verslo diena; Verslo plano 

konkurso ir verslo idėjų konkurso organizavimas; Šiaulių HUB‘as ir kt. 

 

 

1.3.12. Šiaulių miesto sporto klubų žaidimų komandų plėtros programa (12) 

 

 Programą kuruoja Savivaldybės administracijos Kūno kultūros ir sporto skyrius. 

Pagrindinis programos tikslas - Tobulinti sportininkų ugdymą ir didelio meistriškumo 

sportininkų rengimą, siekti geresnių rezultatų Pasaulio ir Europos čempionatuose, olimpinėse 

žaidynėse. 

 Programa siekiama tobulinti kūno kultūros ir sporto sistemą, plėtoti bei gerinti sporto klubų 

žaidimų komandų veiklą, sudaryti sąlygas sportininkams rengtis oficialioms šalies ir tarptautinėms 

varžyboms.  

Iš viso programai 2015 metais, patikslinus asignavimus, buvo skirta 1431 tūkst. Eur. 

Savivaldybės biudžeto (SB) lėšos – 310,3 tūkst. Eur; (KT) lėšos – 1120,7 tūkst. Eur. 

Miesto sporto klubai, sporto federacijos, sąjungos ir asociacijos, bei sporto viešosios įstaigos iš 

rėmėjų gavo: 2014 m. – 1304,7 tūkst. Eur, o 2015 m. -  1167,2 tūkst. Eur.  

Miesto sporto klubai bei sporto viešosios įstaigos iš valstybės gavo: 2014 m. – 41,8 tūkst. Eur, 

o 2015 m. – 84,3 tūkst. Eur. 

Miesto sporto klubai ir sporto 

viešosios įstaigos rengusios paraiškas 

finansavimui gauti gavo 34,2 tūkst. Eur: 

3,8 tūkst. Eur Sveikatinimo programos 

finansavimą,  2,0 tūkst. Eur 

Nevyriausybinių organizacijų 

finansavimą ir 28,4 tūkst. Eur - 

Socialinės reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje projektų 

finansavimo lėšas.  

Remiantis Apskaitos bei Finansų skyrių 

teikiamais kasiniais išlaidų duomenimis, 

Šiaulių miesto sporto klubų žaidimų 

komandų plėtros programai panaudota – 

1395 tūkst. Eur.  

 Daugiausiai lėšų (570,6 tūkst. Eur) 

panaudota klubinių komandų 

pasirengimui ir dalyvavimui 

Lietuvos čempionatuose bei 

krepšinio plėtros programai (538,7 tūkst. eur). 

 Šiaulių miesto sporto klubų žaidimų komandų plėtros programai vykdyti iš Savivaldybės biudžeto 

lėšų 2015 m. skirta – 310,2  tūkst. Eur (67,6  tūkst. Eur daugiau nei 2014 metais): 
 

Priemonės pavadinimas 2014 m. 

tūkst. Eur 

2015 m. 

tūkst. Eur 

Klubinių komandų pasirengimui ir dalyvavimui Lietuvos čempionatuose ir 

sporto šakų federacijų taurės varžybose 

75,3 78,4 

Klubinių komandų pasirengimui ir dalyvavimui Europos taurės varžybose, 

Europos šalių čempionų taurės varžybose 

13,3 23,2 

Klubinių komandų pasirengimui ir dalyvavimui Baltijos taurės varžybose 2,0 5,9 

1395

570,6

113,3
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Skirtų programai kasinis lėšų panaudojimas 2015 m. 

gruodžio 31 d.

Krepšinio plėtros programai

Sporto bazių nuomai, aprangai ir inventoriui

Pasireng. ir dalyvavimui Baltijos lygos varžybose

Pasireng. ir dalyvavimui Europos čempionatuose

Pasireng. ir dalyvavimui Lietuvos čempionatuose

Viso panaudota
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Įgyvendinti krepšinio plėtros programą 152,0 202,7 

Iš viso: 242,6 310,2 

 

 Klubinių komandų pasirengimui ir dalyvavimui Lietuvos čempionato ir sporto šakų federacijų 

taurės varžybose skirtos lėšos panaudotos: komandų dalyvimui renginiuose (dalyvavo 11 

komandų); Lietuvos čempionato varžybose laimėta 1-3 vietų - 5; sporto šakų federacijų varžybose 

laimėta 1-3 vietų - 3; sportininkų dalyvavusių šalies varžybose skaičius - 220; vyko mokomųjų ir 

atstatomųjų stovyklų - 18 (dalyvavo 246 sportininkai). 

 Klubinių komandų pasirengimui ir dalyvavimui Europos taurės ir Europos šalių čempionų taurės 

varžybose skirtos lėšos panaudotos: komandų dalyvimui renginiuose (dalyvavo 2 komandos), 

dalyvavo 40 dalyvių, tarptautinėse varžybose laimėta 1-3 vietų - 1. 

 Klubinių komandų pasirengimui ir dalyvavimui Baltijos lygos ir taurės laimėtojų varžybose 

skirtos lėšos panaudotos: komandų dalyvimui renginiuose (dalyvavo 3 komandos),  dalyvavo 60 

sportininkų.  

 Krepšinio plėtros programos įgyvendinimui skirtos lėšos panaudotos: komandų dalyvavimui šalies 

ir Baltijos šalių ir tarptautinėse aukščiausio rango varžybose, dalyvauta 2 varžybose. Šalies ir 

Baltijos šalių aukščiausio rango varžybose laimėta 1-3 vietų - 1. 
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ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO 

ĮVYKDYMAS 

 

        (tūkst. Eur) 

Pajamos 
Patikslintas 

planas 
Įvykdyta Skirtumas % 

1 2 3 4 5 

Mokesčiai 44196,2 46323,8 2127,7 104,8 

Gyventojų pajamų mokestis 34259,7 35542,6 1282,8 103,7 

Gyventojų pajamų mokestis 

savivaldybių išlaidų struktūros 

skirtumams išlyginti 

3714,1 4059,5 345,4 109,3 

Turto mokesčiai, iš jų: 3051,4 3412,6 361,2 111,8 

Žemės mokestis 341,8 372,1 30,4 108,9 

Paveldimo turto mokestis 43,7 40,9 -2,8 93,5 

Nekilnojamojo turto mokestis 2666,0 2999,6 333,6 112,5 

Mokestis už aplinkos teršimą 191,1 186,4 -4,8 97,5 

Valstybės rinkliavos 78,5 78,0 -0,5 99,4 

Vietinės rinkliavos 2901,2 3044,8 143,5 104,9 

Dotacijos 33133,6 33178,9 45,3 100,1 

Speciali tikslinė dotacija einamiesiems 

tikslams, iš jų 
31936,1 31625,9 -310,1 99,0 

Valstybinėms (perduotoms 

savivaldybėms) funkcijoms atlikti 
2773,3 2553,4 -219,9 92,1 

Mokinio krepšeliui finansuoti 22465,4 22465,4 0,0 100,0 

Kita tikslinė dotacija 6697,4 6607,1 -90,3 98,7 

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo 

lygių 
314,7 314,7 0,0 100,0 

Valstybės investicijų programoje 

numatytiems projektams vykdyti 
882,8 824,1 -58,7 93,3 

Europos Sąjungos finansinės paramos 

lėšos, kitos tarptautinės finansinės 

paramos lėšos 

0,0 414,2 414,2   

Kitos pajamos 7165,8 8322,7 1156,9 116,1 

Palūkanos už paskolas 0,0 3,4 3,4   

Dividendai 1526,8 1853,6 326,8 121,4 

Nuomos mokestis už valstybinę žemę 

ir valstybinio vidaus vandenų fondo 

vandens telkinius 

1216,4 1462,6 246,2 120,2 

Mokesčiai už valstybinius gamtos 

išteklius 
37,7 85,3 47,7 226,6 

Pajamos iš patalpų nuomos 250,1 212,6 -37,5 85,0 

Biudžetinių įstaigų pajamos už 

atsitiktines paslaugas 
1236,1 1225,9 -10,3 99,2 

Įmokos už išlaikymą švietimo, 

socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 
2756,3 3038,5 282,2 110,2 

1 priedas 
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1 2 3 4 5 

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos 45,5 154,0 108,5 338,6 

Kitos neišvardytos pajamos 97,0 287,0 190,0 295,8 

Materialiojo ir nematerialiojo turto 

realizavimo pajamos 
29,0 289,6 260,7 1000,0 

Iš viso mokesčiai, dotacijos ir 

pajamos 
84524,6 88115,1 3590,5 104,2 

Paskolos 1486,2 582,0 -904,2 39,2 

IŠ VISO 86010,8 88697,1 2686,4 103,1 
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2 priedas 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDOS PAGAL 

VALSTYBĖS FUNKCIJAS 

             (tūkst. Eur) 

Išlaidos 
Patikslintas 

planas 
Įvykdyta Skirtumas % 

Bendros valstybės paslaugos 10306,9 9683,0 -623,9 93,9 

Gynyba 65,3 65,3 0,0 100,0 

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga 37,7 37,7 0,0 100,0 

Ekonomika 4837,7 4243,8 -593,9 87,7 

Aplinkos apsauga 4612,0 3958,7 -653,3 85,8 

Būstas ir komunalinis ūkis 4307,2 3804,4 -502,8 88,3 

Sveikatos apsauga 1497,4 1492,7 -4,7 99,7 

Poilsis, kultūra ir religija 3803,4 3380,4 -423,0 88,9 

Švietimas 48713,1 48241,9 -471,1 99,0 

Socialinė apsauga 10610,5 9833,5 -777,0 92,7 

Iš viso išlaidų 88791,1 84741,4 -4049,7 95,4 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ STRUKTŪRA 

PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS 

             (tūkst. Eur) 

Išlaidos Įvykdyta % 

Bendros valstybės paslaugos 9683,0 11,43 

Gynyba 65,3 0,08 

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga 37,7 0,04 

Ekonomika 4243,8 5,01 

Aplinkos apsauga 3958,7 4,67 

Būstas ir komunalinis ūkis 3804,4 4,49 

Sveikatos priežiūra 1492,7 1,76 

Poilsis, kultūra ir religija 3380,4 3,99 

Švietimas 48241,9 56,93 

Socialinė apsauga 9833,6 11,60 

Iš viso išlaidų 84741,4 100 
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3 priedas 

Parduotų 2015 m. objektų sąrašas 

 
Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo turto 

aprašymas 

Pardavimo 

data 

Pardavimo 

kaina (Eur) 

Savivaldy-

bei tenkanti 

kainos dalis 

už pastatus 

(Eur) 

Žemės 

sklypo 

kaina (Eur) 

Žemės sklypo 

formavimo 

išlaidos (Eur) 

1 Pastatas – mokykla (unikalus 

numeris 2996-8002-9015, 

bendras plotas 4511,58 kv. 

m, pažymėjimas plane 

1C4p); pastatas – sporto salė 

(unikalus numeris 2996-

8002-9026, bendras plotas 

425,08 kv. m, pažymėjimas 

plane 2C1p); pastatas – 

sandėlis (unikalus numeris 

2996-8002-9037, užstatytas 

plotas 119,00 kv. m, 

pažymėjimas plane 3I1p); 

kiti inžineriniai statiniai – 

kiemo statiniai (unikalus 

numeris 2996-8002-9048) ir 

šiam turtui priskirtas 1,8173 

ha žemės sklypas 

(kadastrinis numeris 

2901/0012:473), Ežero g. 11, 

Šiauliai 

2015-04-20 444856,35 359708,06 85148,29  

2 Pastatas – gyvenamasis 

namas (unikalus numeris 

2993-0000-2016, bendras 

plotas 138,81 kv. m, 

pažymėjimas plane 1A1m, 

priimtas sprendimas 

gyvenamąsias patalpas 

pripažinti netinkamomis 

gyventi), kiti statiniai 

(inžineriniai) – šulinys 

(unikalus numeris 4400-

1621-7239, pažymėjimas 

plane k1) ir šiam turtui 

priskirtas 0,0810 ha žemės 

sklypas (kadastrinis numeris 

2901/0023:478), Akmenės g. 

8, Šiauliai 

2015-05-26 23025,14 1448,10 20273,4 1303,64 

3 Negyvenamoji patalpa – 

techninė patalpa (unikalus 

numeris 4400-0923-

0038:1783, bendras plotas 

47,31 kv. m, baigtumas 56 

proc.), J. Basanavičiaus g. 

74-55, Šiauliai 

2015-06-05 5300,00 5300,00   

4 Negyvenamoji patalpa – 

techninė patalpa (unikalus 

numeris 4400-0922-

2015-06-05 8600,00 8600,00   
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9974:1780, bendras plotas 

81,73 kv. m, baigtumas 56 

proc.), J. Basanavičiaus g. 

74-52, Šiauliai 

5 Negyvenamoji patalpa – 

techninė patalpa (unikalus 

numeris 4400-0923-

0019:1782, bendras plotas 

47,01 kv. m, baigtumas 56 

proc.), J. Basanavičiaus g. 

74-54, Šiauliai 

2015-06-05 5200,00 5200,00   

6 Pastatas – slėptuvė (unikalus 

numeris 2998-4012-8013, 

bendras plotas 115,51 kv. m) 

ir šiam turtui priskirtas 

0,1123 ha žemės sklypas 

(kadastrinis numeris 

2901/0011:193), Dubijos g. 

22A, Šiauliai 

2015-06-11 31879,58 1,00 30999,00 879,58 

7 Negyvenamoji patalpa-

įstaiga (unikalus numeris 

2995-0011-9018:0024, 

plotas 81,63 kv. m, 3 aukštų 

mūrinio pastato 1 aukšte), 

Varpo g. 25, Šiauliai 

2015-06-03 55027,80 55027,80   

8 Pastatas – biblioteka 

(unikalus numeris 2993-

4006-0018, bendras plotas 

213,23 kv. m, pažymėjimas 

plane 1C2p), Vytauto g. 59, 

Šiauliai ir šiam turtui 

priskirtas 0,0661 ha žemės 

sklypas  (kadastrinis numeris 

2901/0012:101); Vytauto g. 

59, Šiauliai 

2015-09-10 60820,20 38809,08 22011,12  

9 Butas / patalpa (unikalus Nr. 

4400-0915-5068:1334, 

bendras plotas 41,68 kv. m) 

su rūsiu R-12 (plotas 16,22 

kv. m), Tilžės g. 80A-5, 

Šiauliai 

2015-09-10 19500,00 19500,00   

10 Butas / patalpa – butas 

(unikalus Nr. 4400-1216-

1709:5002, bendras plotas 

8,14 kv. m) su bendro 

naudojimo 4,22 kv. m 

patalpomis, Tilžės g. 36-

12A, Šiauliai 

2015-09-10 800,00 800,00   

11 Pastato-bokso salė, unikalus 

numeris 2996-9001-3018, 

bendras plotas 157,06 kv. m, 

ir šiam nekilnojamajam 

turtui priskirto 0,0400 ha 

žemės sklypo, kadastrinis 

numeris 2901/0011:124,  

unikalus numeris 4400-2597-

2015-09-10 25155,28 21651,30 2624,4 879,58 
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1344, Šiaulių m. sav. Šiaulių 

m. Dubijos g. 32 

12 4066/4981 dalys 

negyvenamosios techninės 

patalpos (unikalus numeris 

4400-3395-5167:9501, 

bendras plotas 49,81 kv. m, 

baigtumas 100 proc.), J. 

Basanavičiaus g. 74-56, 

Šiauliai 

2015-09-10 5500,00 5500,00   

13 Pastatas – higienos centras 

(unikalus numeris 2994-

0002-7012, bendras plotas 

391,56 kv. m) ir šiam turtui 

priskirtas 0,0468 ha žemės 

sklypas (kadastrinis numeris 

2901/0011:462), A. 

Mickevičiaus g. 6, Šiauliai 

2015-10-28 66266,10 57080,70 9185,40  

14 Butas (unikalus numeris 

2993-7006-1018:0003, 

plotas 14,12 kv. m, priimtas 

sprendimas gyvenamąsias 

patalpas pripažinti 

netinkamomis gyventi) su 

bendro naudojimo 

patalpomis (plotas 2,71 kv. 

m); 347/3400 dalys ūkinio 

pastato iš 34,00 kv. m 

(unikalus numeris 2993-

7006-1029), Tilžės g. 192-5, 

Šiauliai ir šiam turtui 

priskirtas bendro naudojimo 

51/762 (0,0051 ha) žemės 

sklypas (kadastrinis numeris 

2901/0009:400); Tilžės g. 

192, Šiauliai 

2015-11-18 2933,11 1771,47 721,71 439,93 

15 Butas (unikalus numeris 

2993-7006-1018:0004, 

plotas 19,10 kv. m, priimtas 

sprendimas gyvenamąsias 

patalpas pripažinti 

netinkamomis gyventi) su 

rūsiu R-6 (plotas 3,02 kv. m) 

ir bendro naudojimo 

patalpomis (plotas 2,70 kv. 

m); 63/340 dalys ūkio 

pastato iš 34,00 kv. m 

(unikalus numeris 2993-

7006-1029), Tilžės g. 192-7, 

Šiauliai, ir šiam turtui 

priskirtas bendro naudojimo 

70/762 (0,007 ha) žemės 

sklypas (kadastrinis numeris 

2901/0009:400) Tilžės g. 

192, Šiauliai 

2015-12-10 3451,43 2125,76 885,74 439,93 

16 Negyvenamosios patalpos – 

administracinės patalpos, 

2015-12-10 11300,00 10768,24 531,76  
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patalpos Nr. 26 (unikalus 

numeris 2998-0011-

0014:0026, plotas 42,63 kv. 

m) su bendro naudojimo 

patalpomis (50 proc. a-7 iš 

1,25 kv. m; 50 proc. a-8 iš 

5,38 kv. m.; 50 proc. a-9 iš 

3,14 kv. m.; 50 proc. a-10 iš 

1,25 kv. m.; iš viso 5,51 kv. 

m), Vytauto g. 147-26, 

Šiauliai ir šiam turtui 

priskirtas bendro naudojimo 

66/1956 (0,0066 ha) žemės 

sklypas (kadastrinis numeris 

2901/0011:384); Vytauto g. 

147, Šiauliai, 

17 249199/254237 dalys pastato 

– poliklinikos (unikalus 

numeris 2998-7000-2011, 

bendras plotas 2542,37 kv. 

m), Aido g. 16A, Šiauliai, ir 

šiam turtui priskirtas bendro 

naudojimo 4623/11238 

(0,4623 ha) žemės sklypas 

(kadastrinis numeris 

2901/0026:28), Aido g. 18, 

Šiauliai. 

2015-12-23 271529,16 205000,00 66000,00 529,16 

 Iš viso:  1041144,15 798291,51 238380,82 4471,82 
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4 priedas 

 

2015 METAIS FINANSUOTI KULTŪROS PROJEKTAI 

 

Eil. Nr.  Paraiškos teikėjas Projekto pavadinimas 

Skirta iš 

Savivaldybės 

biudžeto suma 

Eur         

1. Šiaulių „Aušros“ muziejus 
XII tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros 

festivalis 

3200 

 

2. 
Šiaulių miesto kultūros 

centras „Laiptų galerija“ 
Festivalis „Literatūrinis žiemkelis 2015“ 

1160 

 

3. 
Šiaulių miesto kultūros 

centras „Laiptų galerija“ 
Folkloro šventė „Atvažiuoja žolynai“ 290 

4. 
Šiaulių miesto kultūros 

centras „Laiptų galerija“ 
Festivalis „Šiaulių Monmartro Respublika 2015“ 2030 

5. Šiaulių kultūros centras 
Teatralizuotos Trijų Karalių eitynės. Gatvės 

spektaklis (misterija) „Vaidinu-bendrauju-gyvenu“ 
1160 

6. Šiaulių kultūros centras 
Šiaulių apskrities vokalinių ansamblių šventė-

konkursas „Pavasario melodijos“ 
145 

7. 

Koncertinė įstaiga Šiaulių 

valstybinis kamerinis 

choras „Polifonija“ 

XXXIII Šiaulių tarptautinis velykinis muzikos 

festivalis „Resurrexit“ 
3200 

8. VšĮ Šiaulių universitetas 
Kūrybinių dirbtuvių bei seminarų ciklas „Grafika 

kitokia perspektyva“ 
580 

9. VšĮ Šiaulių universitetas 
Rezidencija, seminaras, parodų ciklas „Sofija 

Riomerienė. Užmiršta. Artimo portretas“ 
1160 

10. VšĮ Šiaulių universitetas Šiaulių jaunųjų menininkų projektas 145 

11. VšĮ Šiaulių universitetas Medijų festivalis „TĖVYNĖ. Gimtasis miestas“ 290 

12. 
Šiaulių Dainų muzikos 

mokykla 

Tarptautinis pučiamųjų instrumentų orkestrų 

festivalis „Grojame Lietuvai“ 
580 

13. 

Lietuvos dailininkų 

sąjungos „Šiaulių 

dailininkų organizacija“ 

54-oji Šiaulių dailininkų paroda 290 

14. Šiaulių kultūros centras 
IX tarptautinis šokio festivalis-konkursas „Aušrinė 

žvaigždė“ 
3200 

15. Šiaulių kultūros centras Choreografinė pasaka „Coliukė“ 870 

16. VšĮ Šiaulių universitetas 
VIII respublikinis Laimono Noreikos skaitovų 

konkursas 
870 

17. VšĮ Šiaulių universitetas X tarptautinis teatrų festivalis „Po saule“ 2030 

18. 
Lietuvos tautodailininkų 

sąjungos Šiaulių skyrius 

Respublikinė tautodailės paroda „Tradicijos dermė: 

žemaitiškas užsispyrimas, aukštaitiškas 

santūrumas“ (49-oji paroda) 

580 

19. 
Šiaulių Sauliaus Sondeckio 

menų gimnazija 

IV tarptautinis Prano Stepulio kamerinių liaudies 

instrumentinės muzikos ansamblių konkursas-

festivalis 

2030 

20. Šiaulių kultūros centras 
Tarptautinis chorų festivalis-konkursas „Šiauliai 

Cantat 2015“ 
870 

21. 
Šiaulių „Dagilėlio“ 

dainavimo mokykla 
Koncertų ciklas „Dagilėliui – 25“ 1450 

22. Šiaulių „Aušros“ muziejus Kilnojamoji paroda „Iš Šiaulių aviacijos istorijos“ 290 

23. 
Šiaulių Didždvario 

gimnazija 
Jaunimo festivalis „Gimę Europoje“ 290 

24. 
Šiaulių Sauliaus Sondeckio 

menų gimnazija 

Respublikinis jaunųjų dainininkų konkursas, skirtas 

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos 75-
290 
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mečiui 

25. VšĮ Šiaulių universitetas 
X tarptautinis meno festivalis „Studentiškas 

pavasaris“ 
1160 

26. Šiaulių „Aušros“ muziejus 

Kilnojamoji paroda ir pažintinis renginys 

„Inžinierius Vladas Bitė. Tarpukario modernizmo 

architektūros palikimas Šiauliuose“ 

580 

27. Šiaulių kultūros centras 
Projektas „Saulės takas“ (Lietuvos etnografinių 

regionų dainos ir šokiai) 
580 

28. Šiaulių kultūros centras Regioninis mėgėjų teatrų festivalis „Pulsas“ 290 

29. Šiaulių dailės galerija Atvirų paskaitų ciklas „Meno eteris“ 290 

30. Šiaulių dailės galerija 
Edukacinė programa vaikams ir jaunimui 

„Menopolis“ (kūrybinės dirbtuvės) 
290 

31. Šiaulių dailės galerija Šiuolaikinio meno festivalis „Virus'20“ 3200 

32. Šiaulių dailės galerija Medijų meno festivalis „Enter'13“  2620 

33. Šiaulių kultūros centras Vandens šventė prie Rėkyvos ežero 580 

34. Šiaulių kultūros centras 
Šalies mokinių folklorinių šokių varžytuvės 

„Patrepsynė 2015“ 
1160 

35. VšĮ „Istartas“ 

„MT ekranas. Kassavaitinės lietuviškų filmų 

peržiūros, susitikimai su Lietuvos kino kūrėjais, 

edukacinės kino dirbtuvės“ 

580 

36. VšĮ „Istartas“ Spektaklio „Čia aš Varatarius“ sukūrimas ir sklaida 1226 

37. 
Šiaulių jaunųjų turistų 

centras 

Edukacinis projektas „Jaunųjų kraštotyrininkų 

Mikelių mokykla“ 
290 

38. Asociacija „Ant rubežiaus“ 
XVIII Lietuvos-Latvijos kaimo muzikantų ir 

kapelijų festivalis „Ant rubežiaus“ 
1160 

39. 
Šiaulių miesto koncertinė 

įstaiga „Saulė“ 
Koncertų ciklas „Muzikiniai rudenys“ 870 

40. 
Šiaulių miesto savivaldybės 

viešoji biblioteka 

Renginių ciklas „Tradicijos ir modernumas: 

interaktyviai kuriame istoriją Šiauliams“ 
580 

41. Šiaulių kino meno klubas 
Šiaulietiškų filmų festivalis „Filmuoja Šiauliai 

2015“ 
290 

42. VšĮ „Remigijaus akcija“ 
XIV tarptautinis džiazo festivalis „Šiauliai jazz 

2015“ 
2030 

43. VšĮ „Remigijaus akcija“ 
Meno festivalis-akcija „Šiaulių kultūros naktys 

4/779“ 
3200 

  Iš viso skirta 47976 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                        

 

 


