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1. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  

2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

  

 Savivaldybės administracija yra Lietuvos Respublikos įstatymus, Savivaldybės tarybos 

sprendimus ir kitus teisės aktus įgyvendinanti institucija.  

 Šiaulių miesto savivaldybės administracija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos vietos 

savivaldos įstatyme reglamentuotas funkcijas, vykdė šias viešojo administravimo veiklas: Savivaldybės 

teritorijoje organizavo ir kontroliavo savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos 

įgyvendino; įgyvendino įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius Savivaldybės tarybos 

sprendimų; įstatymų nustatyta tvarka organizavo Savivaldybės biudžeto pajamų, išlaidų ir kitų piniginių 

išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizavo ir kontroliavo Savivaldybės turto valdymą ir 

naudojimą; administravo viešųjų paslaugų teikimą; per įgaliotus valstybės tarnautojus atstovavo 

Savivaldybei Savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės ir uždarųjų akcinių bendrovių valdymo organuose; 

rengė Savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus; atliko sekretoriato, mero, tarybos narių ir 

Savivaldybės kontrolieriaus finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą ir vykdė kitas funkcijas. 

 
1.1. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖ STRUKTŪRA                                        

IR ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 
 

Personalo organizavimo funkciją Savivaldybės administracijoje vykdo Personalo skyrius, kurio 

pagrindinis uždavinys yra padėti Savivaldybės administracijos direktoriui formuoti personalo valdymo 

politiką bei valdyti personalą. Personalo organizavimas apima tokias veiklos sritis, kaip darbų ir darbo 

vietų analizė, personalo poreikio planavimas, darbuotojų paieška, atranka, samda bei adaptacija naujoje 

darbo vietoje, personalo mokymas ir ugdymas, veiklos vertinimas bei karjeros planavimas.  

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Personalo skyriaus funkcijas vykdo 3 karjeros 

valstybės tarnautojai, kuriems 2015 m. teko administruoti apie 287 darbuotojus, iš jų: Savivaldybės 

administracijos – 246, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos – 10, Savivaldybės tarybos sekretoriato – 

11, VšĮ sveikatos priežiūros įstaigų vadovus – 8, Kultūros įstaigų vadovus – 5, Socialinių paslaugų įstaigų 

vadovus – 4, VšĮ Šiaulių turizmo informacijos centro vadovą, SĮ Šiaulių oro uosto vadovą, BĮ 

Municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos vadovą.  

Personalo skyrius tikrina Šiaulių miesto savivaldybės įmonių, biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų, 

kurios gauna lėšų iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto bei fondų, vadovų, akcinių bendrovių, kuriose 

savivaldybė turi daugiau kaip 50 procentų įstatinio kapitalo arba akcijų, vadovų ir jų pavaduotojų, Šiaulių 

miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, Šiaulių miesto savivaldybės sekretoriato 

valstybės tarnautojų ir Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų 

privačių interesų deklaracijas. 

Personalo skyriaus vedėjui suteikti įgaliojimai pasirašyti studentų praktinio mokymo sutartis. 2015 

metais mokomąją praktiką Savivaldybės administracijoje atliko 36 studentai.  

 

Savivaldybės administracijos organizacinė struktūra.  

2015 metais Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūra nebuvo keista. 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.  
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1 pav. Savivaldybės administracijos struktūra 

 

Savivaldybės administracijos žmogiškieji ištekliai.  

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių 

pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, (toliau – darbuotojas) 

amžiaus vidurkis yra 47 metai: 5 procentai nuo 20 iki 29 metų, 24 procentai darbuotojų amžius yra nuo 30 
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iki 39 metų, 26 procentai – nuo 40 iki 49 metų, 36 procentai – nuo 50 iki 59 metų, 9 procentų – 60 metų ir 

daugiau. Savivaldybės administracijoje 2015 metais dirbo 82 procentai moterų ir 18 procentų vyrų.  

Savivaldybės administracijoje nustatytas didžiausias leistinas darbuotojų skaičius – 247 (Šiaulių 

miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. T-399). 

2015 metų pabaigoje Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje buvo patvirtintos 163 valstybės 

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

Personalo skyrius administruoja Šiaulių miesto savivaldybės vykdomų projektų darbuotojų 

asmens bylas. Kadangi 2015 metais baigėsi projektų įgyvendinimo laikotarpis, daugiausia 

administruojami ankstesniais metais prasidėjusių projektų darbuotojų darbiniai santykiai. 2015 m. buvo 

įsteigtos trijų naujų Savivaldybės vykdomų projektų darbuotojų pareigybės. 2015 m. pradžioje buvo 17 

projektų darbuotojų pareigybių (6,85 etato), metų pabaigoje projektų pareigybių nebebuvo.  

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 buvo atleisti 37 darbuotojai, iš jų 10 karjeros valstybės tarnautojų, 6 darbuotojai,  

dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, 4 asmeninio politinio 

pasitikėjimo valstybės tarnautojai, 17 darbuotojų dirbusių pagal terminuotas sutartis projektuose. 

2015 metais buvo atlikti 4 tarnybiniai tyrimai dėl Savivaldybės administracijos darbuotojų 

tarnybinių nusižengimų. Savivaldybės administracijos direktorius, įvertinęs komisijų motyvuotas išvadas 

pripažino, kad: 1 darbuotojas tarnybinio nusižengimo nepadarė, 2 darbuotojams skirtos drausminės 

nuobaudos – griežti papeikimai, 1 darbuotojui tarnybinis tyrimas sustabdytas iki bus priimtas sprendimas 

baudžiamojoje byloje. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatomis, kasmet vertinama 

įstaigos valstybės tarnautojų tarnybinė veikla. Už 2014 metus Personalo skyrius gavo 156 tarnybinės 

veiklos vertinimo išvadas, iš kurių Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos 

vertinimo komisijai (toliau – vertinimo komisija) perdavė 40 tarnybinės veiklos vertinimo išvadų, kuriose 

valstybės tarnautojų tarnybinė veikla buvo įvertinta labai gerai. Į aukštesnes pareigas po vertinimo buvo 

perkelta 10 valstybės tarnautojų, 2 valstybės tarnautojams suteikta 1 kvalifikacinė klasė, 9 valstybės 

tarnautojams suteikta 2 kvalifikacinė klasė, 16 valstybės tarnautojų suteikta 3 kvalifikacinė klasė. Vienam 

valstybės tarnautojui po vertinimo skirtas vienkartinis priedas. 

Personalo skyrius pagal kompetenciją organizavo valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą 

darbą nagrinėjimo ir sprendimų dėl leidimo valstybės tarnautojams dirbti kitą darbą priėmimo ir 

atšaukimo komisijos darbą. Ši komisija 2015 metais išnagrinėjo 6 karjeros valstybės tarnautojų prašymus 

leisti dirbti kitą darbą. Visiems valstybės tarnautojams buvo išduoti ar pratęsti leidimai dirbti kitą darbą.  

2015 metais Personalo skyrius įvykdė 81 mažos vertės pirkimus. 4 pirkimai atlikti Centrinės 

viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis, kurių vertė 110837,69 Eur. 

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 įstatymo mokymui skirtos lėšos turi sudaryti ne mažiau kaip 1 procentą ir ne daugiau 

kaip 5 procentus valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui nustatytų asignavimų. 
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  Kvalifikacijos kėlimas. 

  Dalyvauta mokymuose: „Biudžetinių įstaigų atsakomybė. Biudžeto vykdymo ir finansinių 

atskaitų 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. 

 

Dokumentų personalo valdymo ir organizavimo klausimais administravimas.  

2015 m. Personalo skyrius parengė 20 Savivaldybės tarybos sprendimų projektų personalo 

organizavimo klausimais. 

Parengta 1424 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai: 1083 – atostogų,  

komandiruočių klausimais, iš jų 420 – 1 dienos komandiruotės, 297 – personalo valdymo klausimais, 44 – 

veiklos klausimais. 

Personalo skyriaus dokumentų apyvartą 2015 metais sudarė 1395 dokumentai: 1117 gautieji, 78 

išsiųsti ir 200 užregistruoti vidaus dokumentai. 

 

 

1.2. ADMINISTRACINĖ VEIKLA IR VIEŠIEJI RYŠIAI 

  

Kokybišką dokumentų valdymą ir asmenų aptarnavimą vieno kontakto principu, kad būtų 

įgyvendinta jų teisė ieškoti informacijos ir ją gauti, Savivaldybės administracijoje organizuoja 

Kanceliarija.  

Kanceliarija organizuoja bendrųjų dokumentų tvarkymą ir apskaitą, archyvo darbą, informacijos 

teikimą, piliečių Savivaldybės administracijoje priėmimą, Administracinės komisijos prie Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybos darbą, tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos 

neturinčių asmenų apskaitą bei dalyvauja formuojant Savivaldybės įvaizdį visuomenėje.  

 

Asmenų aptarnavimas Savivaldybės priimamajame. 

Kanceliarijos Asmenų aptarnavimo poskyris interesantus aptarnauja „vieno kontakto“ principu. 

„Vieno kontakto“ principo paskirtis – palengvinti žmonių rūpesčių naštą tvarkant reikalus institucijoje, 

sumažinant vaikščiojimų skaičių renkant sprendimui priimti ir paslaugai suteikti reikalingą informaciją, 

priimti asmens prašymą ir pateikti į jį atsakymą bei  suteikti asmeniui reikalingą paslaugą vienoje darbo 

vietoje.  

„Vieno kontakto“ principu Savivaldybės tarybos ir administracijos priimamajame (toliau – 

Savivaldybės priimamasis) dirba 11 darbuotojų: 2 valstybės tarnautojai, atliekantys valstybės deleguotą 

gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją, 8 darbuotojai pagal darbo sutartį, aptarnaujantys interesantus 

pagal priskirtą aptarnavimo sritį ir Asmenų aptarnavimo poskyrio vedėjas. Kanceliarijos Asmenų 

aptarnavimo poskyrio darbuotojai, aptarnaujantys interesantus, priima atvykstančius į instituciją 

interesantus, išklauso jų žodinius prašymus ir pagal galimybę juos tenkina iš karto, o prireikus, padeda 

įforminti žodinį prašymą raštu, atsakinėja į žodinius paklausimus telefonu, dirba pagal slenkantį darbo 

laiko grafiką be pietų pertraukos, trečiadieniais iki 19 val. 

2015 m. Savivaldybės priimamajame aptarnauti 42274 eilių reguliavimo sistemoje užregistruoti 

asmenys. Operacijų statistika pagal teikiamas paslaugas:  

Fizinių asmenų prašymai Savivaldybės vadovams – 902 (2014 m. - 1213); 

Juridinių asmenų prašymai Savivaldybės vadovams – 1262  (2014 m. - 1485); 

Detalieji planai, statinių sąlygų sąvadai – 1516 (2014 m. - 2386); 
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Adresų suteikimas, statybos leidimai – 1518 (2014 m. - 2088); 

Žemės grąžinimas, reklama, projektai –  1089 (2014 m. - 1649); 

Miesto infrastruktūra, žemės ūkis – 2574 (2014 m. - 2664); 

Transporto licencijos, eismo reguliavimas – 754 (2014 m. - 819); 

Licencijos, leidimai, mokesčiai – 2158 (2014 m. - 2044); 

Biudžetas, žemės mokesčio deklaravimas – 979 (2014 m. - 789); 

Statyba, želdiniai, viešoji tvarka – 2392 (2014 m. - 3495); 

Savivaldybės turtas, socialinis būstas – 3826 (2014 m. - 2867); 

Privatizavimas, viešieji pirkimai – 1059 (2014 m. - 872); 

Daugiabučių namų savininkų bendrijos – 1120 (2014 m. - 1301); 

Socialiniai klausimai, civilinė sauga – 1241 (2014 m. - 2412); 

Registracija į Savivaldybės vadovų priėmimą, personalas – 444 (2014 m. - 590); 

Savivaldybės kontrolieriai – 185 (2014 m. - 466); 

Informacija, šeimos sudėties pažymos, tremtiniai – 1221 (2014 m. - 1765); 

Gyvenamosios vietos deklaravimas – 13900 (2014 m. - 13535).  

 

 Interesantų priėmimas.  

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

asmenys (2014 m. - 485).  Savivaldybės vadovų ir Administracijos vadovų interesantų priėmimo 

statistika: 

Meras Justinas Sartauskas – 72; 

Mero pavaduotoja Danguolė Martinkienė – 17; 

Mero pavaduotojas Juras Andriukaitis – 10; 

L. e. Administracijos direktoriaus pareigas Algimantas Beinoravičius – 19;  

Administracijos direktoriaus pavaduotojas  Romanas Kančauskas – 7. 

Nuo 2015 m. balandžio 9 d.  

Meras Artūras Visockas – 196; 

Mero pavaduotojas Domas Griškevičius – 34; 

Mero pavaduotojas Stasys Tumėnas – 31; 

Administracijos direktorius Eduardas Bivainis – 111;  

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Giedrė Mendoza Herrera – 7; 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas Martynas Šiurkus – 30. 

 

Dokumentų apskaita.  
Asmenų aptarnavimo poskyrio darbuotojai priima Savivaldybei, Savivaldybės vadovams, 

Administracijai, jos vadovams ir Administracijos padaliniams (aptarnaujamiems „vieno kontakto“ 

principu), adresuotus rašytinius prašymus ir skundus, gautus paštu ar elektroniniu paštu, pristatytus 

asmeniškai ar per atstovą, atlieka pirminį jų tvarkymą, užregistruoja pagal asmens pageidavimą 

įteikia/persiunčia prašymo ar skundo gavimo faktą patvirtinančią registracijos kortelę ar spaudu pažymėtą 

prašymo kopiją, išskyrus atvejus, kai prašymas patenkinamas iš karto. Vadovaujantis Šiaulių miesto 

savivaldybės dokumentų valdymo tvarkos aprašu, Dokumentacijos planu organizuoja Savivaldybės 

vadovų, Administracijos vadovų ir Administracijos padalinių (aptarnaujamų „vieno kontakto“ principu) 

dokumentų  valdymą.  

Asmenų aptarnavimo poskyrio darbuotojai susipažinę su asmens prašymo turiniu, identifikuoja 

prašomą administracinę paslaugą, nustato, kokia informacija reikalinga administracinei paslaugai suteikti, 

išsiaiškina, kokią informaciją turi pateikti pats asmuo. Atsižvelgiant į tai organizuoja Savivaldybės 

administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašo ir paslaugų aprašymų patvirtinimą. 2015 m. 

atsitiktine tvarka patikrinti 90 (50 proc.) Šiaulių miesto savivaldybėje teikiamų paslaugų aprašymų, dėl 

kurių buvo konsultuojamasi ir bendradarbiaujama su Administracijos padaliniais, teikiančiais 

administracines paslaugas bei pakeisti neaktualūs 49 Šiaulių miesto savivaldybės teikiamų 

administracinių paslaugų aprašymai.  Naudojantis specializuota elektronine duomenų teikimo priemone 

pagal nustatytas formas 65 Šiaulių miesto savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų aprašymai 
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sukelti į LR VRM vykdomo projekto „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę 

erdvę“ centralizuotą  administracinių paslaugų platformą. (VIISP). Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. paslaugos, 

kurios projekto metu buvo perkeltos į VIISP, teikiamos per portalą www.epaslaugos.lt, todėl gyventojai 

informacinius įpareigojimus gali pateikti el. būdu. 

  

 

 

Metai 

 

Administracijos direktoriaus įsakymai Komisijų, sudarytų 

Administracijos 

direktoriaus įsakymu,  

posėdžių protokolai 

Sutartys, 

susitarimai 

Veiklos 

kl. 

Perso-

nalo kl. 

Komandi-

ruočių ir 

atostogų kl. 

Iš 

viso 

  2014 1716 498 1161 3375 536 1308 

  2015 1701 516 879 3096 416 1523 

  2015 -15 +18 -282 -279 -120 +215 

 

 Savivaldybės vadovų vardu gautų, siunčiamų dokumentų, sutarčių ir susitarimų apskaita 
  

Metai Juridiniai asmenys Fiziniai asmenys  

Gauti  

dokumentai 

Siunčiami 

dokumentai 

Gauti  

Dokumentai 

Siunčiami 

dokumentai 

2014 6727 4058 900 935 

2015 6916 3750 1014 880 

2015 +189 -308 +114 -55 

 

Padalinių, aptarnaujamų „Vieno kontakto“ principu dokumentų apskaita 

 Padalinio 

pavadinimas 

Gauti dokumentai Siunčiami dokumentai Vidaus dokumentai 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Apskaitos sk. 662 729 381 340  - 

Aplinkos sk. 810 666 501 493 - - 

Architektūros ir 

urbanistikos sk. 

3154 3738 717 785 16 14 

Ekonomikos sk. 1410 952 302 253 15 4 

Kultūros sk.  493 238 357 315 - 23 

Kanceliarija 4512 4417 6114 6256 34 13 

Statybos sk. 490 512 389 445 36 31 

Miesto 

infrastruktūros sk. 

3304 2418 1749 1471 339 262 

Turto valdymo sk. 2480 1962 2138 2193 462 1 

Viešosios tvarkos sk. 1407 1921 1311 1980 23 - 

Iš viso: 18722 17553 13959 14531 925 348 

 

 Kanceliarijos asmenų aptarnavimo poskyris administruoja el. skundų pateikimo modulį. 2015 m. 

gauti 22 e. skundai, 96 elektroniniai paklausimai bendrais klausimais, 38 - gyvenamosios vietos 

deklaravimo klausimais.  

 Nuo 1997 m. Lietuvos Respublikos valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos 

prašymu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Kanceliarija tarpininkauja priimant dokumentus iš 

asmenų, pretenduojančių gauti nuo 1939-1990 m. okupacijų nukentėjusio asmens teisinį statusą. Iš 

asmenų priimti dokumentai persiunčiami Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui. 

2015 m. LGGRTC Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijai pateikti 22 gyventojų dokumentai 

dėl nukentėjusio asmens statuso pripažinimo (2014 m. - 29).  

  

 Likviduotų juridinių asmenų dokumentų saugojimas.  

Kanceliarija vykdo valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją – tvarko likviduotų 

viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų veiklą nutraukusių 
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filialų ar atstovybių, registruotų Šiaulių miesto teritorijoje, Savivaldybei pagal teisės aktus priskirtus 

archyvinius dokumentus (Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 14 dalis 

„savivaldybėms pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas”). 2015 metais į archyvą 

dokumentus tolesniam saugojimui perdavė 143 likviduotos įmonės. Kanceliarijos archyve 2015 m. 

pabaigoje  iš viso buvo  saugoma 4 584,1 tiesinių metrų dokumentų priimtų saugoti iš likviduotų Šiaulių 

miesto įmonių. 

 

Metai Gauta prašymų Išduota pažymų Priimta saugoti bylų 

(tiesinių metrų) 

Atrinkta naikinti bylų 

(tiesiniai metrai) 2014 3148 3617 12 285 (273) 9405 (209) 

2015 3389 3450 10 440 (300)  2974 (60) 

2015 +241 -167 -1845 (+27) -6431 (149) 

 

 Gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimas.  

Gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tvarkymo funkciją nuo 2007 m. vykdo 

Kanceliarija ir seniūnijos. Kanceliarijos Asmenų aptarnavimo poskyris aptarnauja gyventojus, kurie 

gyvena miesto dalyje, nepriklausančioje seniūnijų teritorijoms. 2015 m.  gyvenamosios  vietos 

deklaravimo  klausimais buvo aptarnauti 13 900 gyventojų.    

 

Gyvenamosios vietos deklaravimo dokumentų apskaita 

 

Dokumentai  2014 m.  2015 m.  2015 m.  

Gyvenamosios vietos atvykimo į LR  ar pakeitus gyvenamąją vietą 

LR deklaracijos 

7019 7220 +201 

Gyvenamosios vietos išvykimo iš LR  deklaracijos  1566 1913 +347 

Prašymai į traukti į gvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą 1495 1365 -130 

Prašymai išduoti pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą  1825 1836 +11 

Pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą 6696 6517 -179 

Prašymai išduoti pažymą apie įtraukimą į gyvenamosios vietos 

neturinčių asmenų apskaitą 

245 348 +103 

Pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų 

apskaitą 

1448 1470 +22 

Prašymai išduoti pažymą patalpų savininkams (bendraturčiams)  574 464 -110 

Pažymos patalpų savininkams (bendraturčiams) apie jų nuosavybėje 

deklaruotus asmenis 

574 557 -17 

Prašymai išduoti pažymą apie paskutinę mirusio  asmens deklaruotą 

gyvenamąją vietą 

22 19 -3 

Pažymos apie paskutinę mirusio  asmens deklaruotą gyvenamąją 

vietą 

22 19 -3 

Prašymai dėl deklaravimo duomenų naikinimo, taisymo, keitimo 789 735 -54 

Sprendimai dėl deklaravimo duomenų naikinimo, taisymo, keitimo 733 735 +2 

Iš viso  23008 23198 +190 

 

2015 m. atlikti 14 kontrolinių faktinių duomenų patikrinimai dėl gyvenamosios vietos 

deklaravimo duomenų naikinimo bei jų pagrindu parengti faktinių duomenų patikrinimo aktai.  Užfiksuoti 

2 melagingų duomenų parodymo faktai. Faktinių duomenų patikrinimo aktų pagrindu priimti 12 teigiamų  

ir 2 neigiami  gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų naikinimo sprendimai. Surašant patikrinimo 

aktą vietoje apklausti kaimynai, daugiabučių namų pirmininkai, namus administruojančių įmonių įgalioti 

darbuotojai.    

 

Administracinės komisijos veikla.   

Administracinė komisija prie Šiaulių miesto savivaldybės tarybos (toliau – Administracinė 

komisija) priima nutarimus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų 

kodeksu. Administracinių teisės pažeidimų bylų teiseną Administracinė komisija vykdo griežtai 
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laikydamasi teisėtumo. Administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu) laikomas priešingas teisei,  

tyčinis  arba  neatsargus veikimas  arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi  į valstybinę arba viešąją  tvarką, 

nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę 

atsakomybę. 

Administracinės komisijos posėdžio metu išsprendžiami prašymai, išklausomi byloje 

dalyvaujantys asmenys ir ištiriami įrodymai. Administracinė komisija, nagrinėdama administracinių teisės 

pažeidimų bylas, išsiaiškina: ar buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar administracinėn 

atsakomybėn patrauktas asmuo dėl to kaltas, ar jis trauktinas administracinėn atsakomybėn, ar yra 

atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių, ar padaryta turtinė žala (nuostolis), taip pat 

išsiaiškina kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti. Išnagrinėjusi administracinio 

teisės pažeidimo bylą, Administracinė komisija priima vieną iš tokių nutarimų: skirti administracinę 

nuobaudą,   nutraukti bylą,  motyvuotai perduoti bylos nagrinėjimą kitam įgaliotam nagrinėti 

administracinio teisės pažeidimo bylą organui (pareigūnui).  

Asmenų aptarnavimo poskyrio vedėjas vykdo Administracinės komisijos atsakingojo 

sekretoriaus funkciją ir yra atsakingas už komisijos darbo organizavimą.  

2015 m. įvyko 18 Administracinės komisijos posėdžių, kurių metu išnagrinėtos 68 

administracinių teisės pažeidimų bylos ir paskirtos 58 administracinės nuobaudos: 2 įspėjimai ir 56 

piniginės baudos, kurių suma sudarė 2 285 Eur.  

8 administracinio teisės pažeidimo bylos nutrauktos nustačius aplinkybes, dėl kurių 

administracinio teisės pažeidimo bylos teisena negalima. 1 administracinio teisės pažeidimo bylos teisena 

baigta, pažeidėjui įvykdžius administracinį nurodymą, 1 byla motyvuotai perduota nagrinėti kitam 

įgaliotam organui (pareigūnui).   

Pagal Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsnių nomenklatūrą 

buvo nagrinėtos tokios bylos: 

pagal 110 str. Gyvūnų  įsigijimo,  laikymo,  veisimo,  dresavimo,  gabenimo  ir prekybos   jais  

taisyklių  bei  atskirų  rūšių  gyvūnų  registravimo gyvenamosiose vietovėse taisyklių pažeidimas  - 5 

bylos; 

pagal 124-5 str. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis 

automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos                        

pažeidimas – 45 bylos; 

pagal 142 str. Važiavimas  be  bilieto  arba   važiavimas įsigijus  važiavimo bilietą su nuolaida,   

tačiau nepateikus  reikiamų  dokumentų,   patvirtinančių teisę į transporto lengvatas, arba tokių keleivių ar  

neapmokėto bagažo vežimas keleivinėmis kelių transporto priemonėmis, arba atsisakymas sumokėti už 

važiavimą taksi  -  2 bylos; 

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

bylos; 

pagal 167 str. Prekybos viešosiose vietose taisyklių pažeidimas – 2 bylos; 

pagal 183 str. “Viešosios rimties trikdymas” - 1 byla; 

pagal 188 str. Savavaldžiavimas  - 7 bylos. 

Administracinių teisės pažeidimų byloje dalyvaujantys asmenys turi teisę apskųsti 

Administracinės komisijos nutarimus Šiaulių apylinkės teismui, kuris patikrina priimtų nutarimų 

teisėtumą ir pagrįstumą.  Per ataskaitinį laikotarpį Šiaulių apylinkės teisme buvo nagrinėti 3 skundai dėl 

Administracinės komisijos nutarimų: 2 nutarimai administracinio teisės pažeidimo bylose palikti 

nepakeisti ir skundai nepatenkinti, 1 nutarimas pakeistas, paskiriant mažesnę nei kodekso numatytą 

nuobaudą.  

 

Informacinių technologijų plėtra. 
Vykdant informacinių sistemų plėtrą ir pažangių informacinių technologijų diegimą, 2015 m. 

vykdyta ir dalyvauta dviejuose informacinių technologijų plėtros projektuose: „Centralizuotas 

savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ ir „Elektroninių pranešimų ir elektroninių 

dokumentų fiziniams ir juridiniams asmenims sistema“. 
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Pirmajį projektą vykdė Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija (VRM) kartu su 

Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos (IVPK) ir 

Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA).  

Projekto diegimo metu vykdyta: 

1. Paskirti specialistai, atsakingi už elektroninių paslaugų teikimą Savivaldybėje. 

2. Pravesti mokymai atsakingiems savivaldybės specialistams apie  elektroninių  paslaugų 

teikimo procedūras ir eigą. 

3. Įdiegtas ir sukonfigūruotas Dokumentų valdymo sistemos (DVS) ir Elektroninių paslaugų 

sistemos (EPS) tarpusavio suderinamumas. 

4. Sukurtas saugus duomenų perdavimo ryšys su savivaldybės DVS/EPS ir VIISP. 

5. Integruota Savivaldybės DVS/EPS su Valstybės informacinių išteklių sveikumo platforma 

(VIISP). 

6. 2015 metų liepos 15 – rugpjūčio 14 dienomis dalyvaujant Savivaldybės specialistams 

vykdytas sistemos testavimas. Ištestuotos visos pagal projektą (65) teikiamos elektroninės paslaugos. 

7.  Rugpjūčio 19 – 28 dienomis vykdyta projekto bandomoji eksploatacija. 

8.  Spalio mėnesį pradėta sistemos eksploatacija. 

Antrajį projektą vykdė Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija ir Lietuvos paštas. 

Dalyvauta vykdomo projekto „Elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų fiziniams ir juridiniams 

asmenims sistema“ kūrime, diegime ir e.pristatymo sistemos naudojimo pritaikyme, teikiant savivaldybių 

e. paslaugas ir vykdant komunikaciją tarp valstybinių institucijų. 

Tam Savivaldybėje: 

 Modifikuotos DVS duomenų bei dokumentų apsikeitimo sąsajos tarp DVS ir e. pristatymo. 

 Atnaujinta ir įdiegta nauja DVS versija. 

 Sukurta e. pristatymo sistemos dėžutė. 

 Sudaryta galimybė susirašinėti su valstybės institucijomis, juridiniais ir fiziniais asmenimis, 

pateikiant dokumentus per e. pristatymo dėžutę. 

 

2015 metais parengtas ir įgyvendintas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos informacinės 

sistemos analizės ir rizikos veiksnių mažinimo planas.  

Šiaulių miesto savivaldybės svetainės dokumentų paieškos sistemoje patalpinti 1108 Tarybos 

sprendimai ir kiti dokumentai, teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) publikuoti 690, teisės aktų 

registre (TAR) -  461 teisės aktas. Savivaldybės dokumentų paieškos informacija papildyta detaliųjų 

planų brėžiniais.  

Kartu su Finansų skyriumi teiktos paraiškos dėl valstybės kompensacijų gavimo už įstaigų 

patirtas išlaidas dėl informacinių sistemų pritaikymo euro įvedimui; gauta kompensacijų suma – 

52 094,83 Eur. 

Vykdyta informacijos sklaida savivaldybės internetiniame puslapyje miesto gyventojams apie 

elektroninių paslaugų teikimą. 

Vykdant dokumentų valdymo sistemos (DVS) „Avilys“ tobulinimą ir pritaikymą elektroninio 

parašo naudojimui, modernizuota elektroninio parašo sistema ir pritaikyta elektroninių dokumentų 

versijos ADOC v.2 naudojimui.  

Atliktas tarnybinių stočių ir kompiuterinio tinklo patalpų elektros įrangos modernizavimas bei 

vykdyta kompiuterinių tinklų plėtra. 

 

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 veikla, joje vykstančiais procesais, dalyvauti teisės aktų svarstymuose, 

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

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 

http://www.siauliai.lt/
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savivaldybės interneto svetainė užima pirmą vietą ir pristatoma kaip pavyzdys kitoms šalies 

savivaldybėms. 

Paruošta interneto svetainės administravimo tvarka.   

Gauta ir atsakyta klausimų per e. konsultavimo modulį:  

 bendraisiais klausimais – 98 

 architektūros ir urbanistikos klausimais – 30 

 gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais – 39 

 socialinio būsto klausimais - 3 

 miesto infrastruktūros klausimais – 30 

 socialinių paslaugų klausimais – 5 

 socialinių išmokų klausimais – 12 

 sveikatos apsaugos klausimais – 1 

 teisiniais klausimais – 9 

 viešosios tvarkos klausimais – 12 

 

 
1 pav. Gyventojų užduodami klausimai pagal veiklos sritis 

 

 Iškylančios problemos:  

 piliečiams sudėtinga atsirinkti, kuriai veiklos sričiai priskirti savo klausimą. Atsakymo 

pateikimas užtrunka, nes klausimas nukreipiamas kitam administracijos padaliniui. Tikslinga būtų  

klausimų-atsakymų modulyje mažinti veiklos sričių pasirinkimą, arba kai kurias veiklos sritis 

apjungti.  

 modulio koncepcija tokia, kad klausimai ir atsakymai viešinami interneto svetainėje, jei 

manoma, kad ši problema gali būti aktuali ir kitiems subjektams. Tačiau praktika rodo, kad 

klausimai dubliuojasi, todėl tikslinga kurti naują rubriką DUK, kurioje būtų pateikiami atsakymai 

į dažniausiai užduodamus klausimus. 

 Per e. skundų modulį pateikti 42 skundai, kurie perduoti nagrinėti atsakingiems 

administracijos padaliniams.  

 Piliečiai dalyvavo 12-oje apklausų. Aktyviausiai dalyvauta apklausoje dėl lauko kavinių 

(890) ir apklausoje dėl to, ar skirti kiekvienam vaikui, lankančiam privatų darželį, po 70 Eur vieno 

mėnesio ugdymo reikmėms (756). 
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2 pav. Apsilankymai interneto svetainėje www.siauliai.lt, kartais 

 

  

 
3 pav. Dažniausiai lankytasi, kartais (2015 m. gruodžio mėn. duomenimis) 

 

Kalbos tvarkymas. 

Kalbos tvarkymas – tai valstybės perduota funkcija savivaldybei, kurį Savivaldybės 

administracijoje atlieka vienas kalbos tvarkytojas. Kalbos tvarkytojo veikla apima miesto viešosios kalbos 

kontrolę, šviečiamąją bei prevencinę veiklą ir Savivaldybės dokumentų redagavimą.   

Vykdant valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę, patikrinta BĮ Šiaulių apylinkės 

teismo viešųjų užrašų, antspaudų ir spaudų bei rengiamų dokumentų kalba, dėl rastų kalbos klaidų 

išsiųstas raštas su priedu ir dokumentų su ištaisytomis kalbos klaidomis kopijos. 

Patikrinti Šokolado muziejaus viešieji užrašai ir ekspozicijos tekstai. Su tikrinimo rezultatais raštu 

supažindintas UAB „Rūta“, kuriai priklauso muziejus, vadovas. 

Patikrinta dienraščio „Šiaulių naujienos“ kalba. Su tikrinimo rezultatais UAB „Šiaulių naujienos“ 

direktorius supažindintas raštu, pridėtas klaidų sąrašas.  

Patikrinta Šiaulių „Rasos“ progimnazijos interneto svetainės kalba, dėl rastų kalbos klaidų 

išsiųstas raštas su pridėtu klaidų sąrašu.  

Tikrinta Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje skelbiamos informacijos kalba, apie 

rastas klaidas atsakingi darbuotojai informuoti el. paštu.   

Patikrinta 8 lankstinukų kalba, lankstinukų rengėjams el. paštu išsiųsti ištaisyti tekstai su 

pastabomis. 

Dėl dviejų viešųjų užrašų kalbos pažeidimų informuoti užrašų savininkai, pažeidimai ištaisyti. 

Bendradarbiaujant su Miesto infrastruktūros skyriumi, panaikintas ant pastato gatvės nuorodoje esantis 

nelietuviškas gatvės pavadinimas. Informacija apie gatvės nuorodose ant pastatų ir el. skydinių 

netaisyklingai parašytą slapyvardį, vadovaujantis tiesės aktais, perduota Miesto infrastruktūros skyriui.  

http://www.siauliai.lt/
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Suderinta 218 išorinės reklamos projektų (2014 m. – 270), 50 projektų nederinta ir dėl jų projektų 

rengėjams pateiktos pastabos, iš jų 33 projektų kalba ištaisyta. 

Patikrinta, kaip miesto autobusuose skelbiami stotelių pavadinimai, pastabos perduotos UAB 

„Busturas“, garso įrašai pakoreguoti.  

Išnagrinėti 8 asmenų skundai. Dėl 3 skundų buvo kreiptasi į pažeidėjus, pažeidimai ištaisyti. 

Patikrinus nustatyta, kad 5 skundai buvo nepagrįsti.  

Juridiniams ir fiziniams asmenims suteiktos 1206 konsultacijos (2014 m. 947): telefonu 871 (2014 

m. 682), el. paštu 178 (2014 m. 114), tiesiogiai 157 (2014 m. 151). Suredaguoti 373 vnt. (2014 m. 394 

vnt.) įvairių dokumentų (išskyrus sprendimų projektus ir jais tvirtinamus dokumentus) ir informacinių 

tekstų, iš jų el. paštu 343 (2014 m. 333), tiesiogiai 30 (2014 m. 39).  

Suredaguoti 389 (2014 m. 442) Savivaldybės tarybos sprendimų ir jais tvirtinamų dokumentų 

projektai.  

Savivaldybės interneto svetainės skyriaus „Kalbos aktualijos“ poskyryje „Kalbos naujienos“ 

paskelbta informacija apie valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų 

egzaminus (2015-03-02) ir straipsniai: „Patarimai, kaip pateikti kontaktinę informaciją, ir pavyzdžiai“ 

(2015-05-19), „Pakeistos Dokumentų rengimo taisyklės“ (2015-10-01). 

Skyriaus „Kalbos aktualijos“ poskyryje „Kalbos konsultacijos“ atnaujinta 16 dokumentų 

pavyzdžių (2015-09-15; 2015-11-30). 

Skyriuje „Kalbos aktualijos“ sukurtas naujas poskyris „Viešieji užrašai“ (2015-11-12), kurį sudaro 

4 dalys: „Viešųjų užrašų samprata“; „Informaciniai ir reklaminiai užrašai“ (straipsniai: „Teisės aktai“, 

„Svarbios nuorodos“, „Dažniausios klaidos“); „Juridinių asmenų pavadinimai“  (straipsniai: „Teisės 

aktai“, „Praktiniai pavadinimų vartojimo klausimai“, „Dažniausios klaidos“, „Patarimai renkantis įmonės 

pavadinimą“); „Prekių ženklai“ (straipsniai: „Teisės aktai“, „Naudingi patarimai“). Ši informacija 

naudinga viešųjų užrašų savininkams ir kūrėjams, rengiantiems išorinės reklamos projektus, įmonių 

savininkams, besirenkantiems įmonės pavadinimą ar prekių ženklo tekstą, ir šia sritimi besidomintiems 

kitiems kalbos vartotojams. Nuoroda į šią informaciją pateikta ir Savivaldybės interneto svetainės 

skyriaus „Verslininkams“ poskyryje Atmintinė verslui“. 

„Kalbos aktualijų“ skyriuje sukurtas naujas poskyris „Pasitikrink kalbos žinias“, kur kalbos 

vartotojai gali pasitikrinti savo kalbos žinias pasirinkdami vieną iš pateiktų atsakymų į klausimus. Iš 

pradžių naujas klausimas pateikiamas Savivaldybės interneto svetainės bėgančiojoje eilutėje. 

„Naujienų“ skyriuje paskelbti 4 informaciniai pranešimai apie  diktanto konkursus. 

Suorganizuotas Nacionalinio diktanto konkursas Šiauliuose. Bendradarbiauta su Lietuvių kalbos 

draugijos Šiaulių skyriumi rengiant Šiauliuose 24-ąjį Lietuvių kalbos diktanto konkursą. 

Valstybinės kalbos inspekcijos nurodymu atlikta apklausa, surinkta informacija ir parengtas 

Lietuvių kalbos dienų Šiauliuose renginių planas. 

Pateiktos pastabos dėl kalbėtojų kalbos 10-yje Savivaldybės vadovų pasitarimų.  

Dalyvauta Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos Šiaulių miesto skyriaus 2 

egzaminuose. 

Dalyvauta Gatvių ir visuomeninių objektų pavadinimų parinkimo komisijos 6 posėdžiuose.  

Dalyvauta Miesto architektūrinio ir estetinio įvaizdžio komisijos prie Architektūros ir urbanistikos 

skyriaus komisijos 1 posėdyje. 

Rengti su kalbos tvarkytojo veikla susiję Savivaldybės vidaus dokumentai, tvarkyta 

korespondencija, pildyti skyriaus žiniaraščiai. 

Bendradarbiauta su Valstybinės kalbos inspekcija, šalies savivaldybių kalbos tvarkytojais, 

Lietuvių kalbos draugijos Šiaulių skyriumi. 

Tobulintasi VšĮ Ateities visuomenės instituto praktiniame seminare „Teksto redagavimo 

aktualijos“ (6 akad. val.), Šiaulių apskrities archyvo seminare „Teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų 

valdymą (Teisės aktų rengimo rekomendacijų, Dokumentų rengimo taisyklių, Dokumentų tvarkymo ir 

apskaitos taisyklių), pakeitimai“ (6 akad. val.). 

 

 

 

http://edem.siauliai.lt/lit/Pakeistos-Dokumentu-rengimo-taisykles/4048
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Tarptautiniai ryšiai. 

 

 Diplomatinio korpuso atstovų vizitai Šiauliuose: 

 Vasario mėn.  -   Austrijos ambasadoriaus Johann Spitzer vizitas Šiauliuose 

 Gegužės mėn. -   Azerbaidžano ambasadoriaus Hassan Mammadzada vizitas Šiauliuose 

 Birželio mėn. -     Estijos ambasadoriaus Thoomas Kukk vizitas Šiauliuose 

 Liepos mėn.  -  Izraelio ambasadoriaus Amir Maimon vizitas Šiauliuose 

 Rugpjūčio mėn. – Rusijos Generalinis konsulo Klaipėdoje Aleksandr Gračov vizitas Šiauliuose. 

 Rugpjūčio mėn.  – Airijos ambasadoriaus David Neonan vizitas Šauliuose 

 Rugsėjo mėn.   -  Izraelio ambasadoriaus Amir Maimon vizitas Šiauliuose, dalyvavimas  Šiaulių 

dienose, holokausto  parodos atidarymas Šiaulių dailės galerijoje 

 Rugsėjo mėn. -  JAV ambasados Lietuvoje atstovų vizitas Šiauliuose: Aleksandras Balčiūnas, 

Informacinio centro vadovas,  Rima Vydmantas, Viešųjų ryšių atstovė 

 Spalio mėn. - Danijos ambasadorius Lietuvoje Dan. E Frederiksen, vizitas Šiauliuose, 

dalyvavimas verslo  konferencijoje „ Eksporto plėtra ir investicijų pritraukimas: Danijos patirtis ir 

bendros verslo idėjos regiono plėtrai“                  

 Lapkričio mėn. - Izraelio ambasadorius Amir Maimon vizitas Šiauliuos, parodos „Popiežiaus 

Pranciškaus viešnagė  Izraelyje 2014 m.“ atidarymas 

 Lapkričio mėn  -  JAV ambasadorė Deborah A. McCarthy vizitas Šiauliuose, dalyvavimas 

Amerikos skaityklos 10-ies  metų  jubiliejaus šventėje  Šiaulių apskrities P. Višinskio bibliotekoje  

 Lapkričio mėn - Rusijos Generalinio konsulo  Klaipėdoje Aleksandr Gračov vizitas Šiauliuose, 

susitikimai  Pramonės prekybos ir amatų rūmuose, imonėje “Rūtoje“, Šiaulių universitete. 

 

Kitų užsienio svečių vizitai Šiauliuose: 

1. Šiaulių universiteto tarptautinės ERAZMUS programos  dėstytojų priėmimas balandžio mėn. 

2. Šalkausko gimnazijos tarptautinio projekto švedų delegacijos iš Trolhetano m. dalyvių 

priėmimas balandžio mėn. 

3. Romuvos gimnazijos tarptautinio projekto ERAZMUS dalyvių priėmimas balandžio mėn. 

4. Tarptautinio projekto „Energetinio efektyvumo atnaujinimas Lietuvos miestuose“ dalyvių 

susitikimas Šiauliuose. 

5. Tarptautinio kamerinių liaudies instrumentų muzikos ansamblių konkurso-festivalio  dalyvių 

priėmimas gegužės mėn. 

6. Nebraskos universiteto Omahoje (JAV ) atstovų priėmimas gegužės mėn. 

7. Tarptautinio projekto „Anima Mundi 2015“ dalyvių priėmimas rugpjūčio mėn. 

8. NATO karinių oro pajėgų užsienio šalių misijų  vadų priėmimai, dalyvavimas misijų 

rengiamuose renginiuose sausio – gruodžio mėn. 

  

 Bendradarbiauta su tokiais miestais: Jelgava (Latvija), Etenas-Leras (Nyderlandai), 

Chmelnytskis (Ukraina), Kristianstadas (Švedija), Pernu (Estija), Baranovičiai (Baltarusija), Omaha 

(JAV), Plauenas (Vokietija), Kaliningradas (Rusijos Federacija).  

 Taip pat dalyvauta Baltijos miestų sąjungos veikloje. 

 Bendradarbiavimo programų su miestais partneriais dalyvavimas Baltijos miestų veikloje išsamiau 

pateiktas 1 priede. 

 

Tarptautinių ryšių veiklos rezultatų 2014 m. palyginimas su 2015 m. 

 

Veikla 2014 m. 2015 m. 

1. Atvykusių užsienio delegacijų skaičius 14 17 

2. Vykstančių į užsienio valstybes delegacijų skaičius 15 6 

3. Dalyvavimas Baltijos miestų sąjungos veikloje, 

komisijose/dalyvavusiųjų skaičius 

2/3 3/3 
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Veikla 2014 m. 2015 m. 

4. Aukščiausio diplomatinio rango atstovų vizitai 

Šiauliuose 

7 9 

5. Politikai, vykę į užsienio komandiruotes 14 8 

6. Administracijos darbuotojai, vykę į užsienio 

komandiruotes 

15 4 

 

 Jaunimo reikalų koordinavimas. 

 Jaunimo reikalų koordinavimą atlieka Savivaldybės administracijos Viešųjų ryšių skyriaus 

specialistė. 

 2015 metais informacija apie jaunimo veiklos galimybes buvo nuolat skelbiama Šiaulių miesto 

tinklalapyje www.siauliai.lt. 

 Jaunimo organizacijos ir jaunimo atstovai buvo konsultuojami įvairiais klausimais tiek el. paštu 

(800 žinučių), žodžiu ar telefonu (354), socialiniame tinkle „Facebook“ (30). Organizuoti 136 susitikimai 

su jaunais žmonėmis, siekiant išspręsti jiems aktualius klausimus, parengti ir pristatyti renginių metu 3 

pranešimai apie jaunimo padėtį Šiauliuose; teikta informacija suinteresuotiems asmenims ir institucijoms  

(Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos) apie jaunimo politikos įgyvendinimą Savivaldybėje; informuota Savivaldybės 

administracija  apie jaunimo problemas bei siekiamus tikslus; organizuoti susitikimai su Šiaulių miesto 

jaunimo reikalų tarybos nariais dėl jaunimo problemų, iniciatyvų, siūlymų sprendimo.  

 Koordinuotas savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbas, vyko 8 Šiaulių miesto jaunimo 

reikalų tarybos posėdžiai, parengti 2 Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos raštai administracijai ir 

Saugaus eismo komisijai, pateikti 3 Tarybos sprendimo projektai Šiaulių miesto savivaldybės tarybai dėl 

Jaunimo reikalų tarybos sudėties ir nuostatų  keitimo. 

 Dalyvauta  jaunimo organizacijų ir klubų susirinkimuose, renginiuose, stebėta organizacijų  

projektų, renginių eiga; aplankytos 8 jaunimo organizacijos, dalyvauta 10 jaunimo renginių, dalyvauta 

Jaunimo vasaros akademijoje, suorganizuotas Europos jaunimo savaitės renginys Idėja+, suorganizuotas 

ERASMUS+ seminaras, suorganizuotos 2 konferencijos jaunimui, įgyvendinta jaunimo iniciatyvų 

rėmimo programa (5792 Eur –11 projektų); įgyvendinta jaunimo verslumo skatinimo programa (43443 

Eur), suorganizuota konsultacija-diskusija dėl niekur nedirbančių, nesimokančių ir ilgalaikiuose 

perkvalifikavimo mokymuose nedalyvaujančių jaunų žmonių įtraukimo į aktyvią veiklą, dalyvauta 3 

seminaruose, 2 konferencijose, patirties pasidalinimo vizite Vilniuje SOS vaikai kaimelyje ir AJC "Sofa"; 

dalyvauta Jaunimo metodinės tarybos prie darbo biržos veikloje.  

 Bendradarbiavau su savivaldybės administracijos tarnautojais, Jaunimo reikalų departamentu 

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais, vykdančiais su 

jaunimu susijusią veiklą, savivaldybės jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“, Šiaulių 

teritorinės darbo biržos Šiaulių skyriaus projekto „Atrask save“ koordinatore; jaunimo organizacijomis ir ir 

neformaliomis jaunimo grupėmis, Lietuvos moksleivių sąjunga, su jaunimo reikalų koordinatoriais iš kitų 

savivaldybių. Organizavau susitikimus su    JGI  vietos koordinatorėmis. 2015-12-11 kartu su VšĮ „Žmogiškųjų 

išteklių stebėsenos ir plėtros biuro“ JGI  vietos koordinatorėmis dalyvavome organizuotoje konferencijoje 

„Neapykantos kalba virtualioje erdvėje: ar jaunimas ją girdi?“. 

 Apie įgyvendintas  jaunimo verslumo skatinimo programos priemones smulkesnė informacija 

pateikta Administracijos direktoriausveiklos ataskaitoje.  

 

Veiklos viešinimas ir miesto bendruomenės informavimas. 

Šiaulių miesto savivaldybė, užtikrindama savo darbo viešumą, 2015 metais nuolat informavo 

visuomenę apie savo veiklą, priimtus sprendimus. Informacijos sklaida buvo vykdoma dirbant su 

žiniasklaidos atstovais, pirktos paslaugos iš įvairių žiniasklaidos priemonių. 2015 m. išplėsta 

Savivaldybės informacijos sklaida, pasinaudojant naujais kanalais – naujienų agentūros BNS spaudos 

centru, savivaldybės Facebook profiliu. TV ekranais miesto maršrutiniuose autobusuose (viešojo pirkimo 

būdu nupirktos paslaugos). 
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Kiekvieną pirmadienį Savivaldybėje vyko spaudos konferencijos, kurių metu miesto vadovai, 

Administracijos specialistai, apžvelgdavo naujausias aktualijas, kalbėdavo apie perspektyvas, 

pristatydavo Administracijos direktoriaus įsakymus, atsakydavo į žurnalistų klausimus, o įmonių, įstaigų, 

visuomeninių organizacijų atstovai pristatydavo savo planus ar renginius. Atskirai buvo rengiamos miesto 

mero, Tarybos narių, Savivaldybės administracijos atstovų spaudos konferencijos aktualiais miesto 

bendruomenei klausimais. Žiniasklaidos atstovai kviesti į Savivaldybėje vykstančius susirinkimus, 

susitikimus, dalyvaudavo miesto Tarybos, komitetų posėdžiuose. Apie savivaldybėje vykstančius įvykius 

nuolat buvo siunčiami pranešimai spaudai, informacija skelbta Savivaldybės tinklalapyje www.siauliai.lt.  

Oficiali Savivaldybės informacija visus metus buvo spausdinama Savivaldybės informaciniame 

biuletenyje “Savivaldybės žinios”, kuris buvo leidžiamas su “Šiaulių naujienų” ir “Šiaulių krašto” 

laikraščiais. “Savivaldybės žiniose” šiauliečiai galėjo sužinoti apie Savivaldybės pagrindinius įvykius, 

rengiamus viešuosius pirkimus, konkursus pareigoms užimti, detaliojo planavimo procedūras, informaciją 

apie įvairius renginius, projektus ir pan. 2015 metais išleista 50 “Savivaldybės žinios” informacinių 

biuletenių. 

2015 m. buvo tęsiama Savivaldybės TV laida, kurią jungtinės veiklos sutartimi savo veiklą 

įforminusios rengia Šiaulių apskrities televizija ir regiono televizija „Splius“. Informacinėje laidoje 

“Miesto savaitė”, kuri praėjusiais metais buvo rodoma per abi regionines  televizijas kiekvieną antradienį 

buvo rodomi pagrindiniai miesto įvykiai, Savivaldybės renginiai, komentuojami sprendimai. Laidos metu 

miestiečiai gaudavo tiesioginę oficialią informaciją, galėjo sužinoti miesto vadovų poziciją įvairiais 

bendruomenei svarbiais klausimais. 2015 metais sukurtos ir parodytos  44 netiesioginio eterio laidos 

„Miesto savaitė“. 

Organizuoti visuomeniniai renginiai – Savivaldos dienos paminėjimas bendradarbiaujant su 

Šiaulių universitetu, dalyvavimas verslo pasiekimų parodoje “Šiauliai 2015”, kt. Vykdytos ir viešintos 

socialinės akcijos – daugiavaikių šeimų pasveikinimas kalėdinės eglutės įžiebimo šventėje, Šiaulių vaikų 

globos namų auklėtinių lankymas šv. Kūčių išvakarėse ir kt. Organizuotas naujametinio atviruko 

sukūrimas ir pagaminimas, miesto gimtadienio šventės „Šiaulių dienos 2015” renginių viešinimas. 

Bendradarbiaujant su Jelgava, Savivaldybėje surengtos dvi spaudos konferencijos šio miesto 

atstovams, kurie pristatė ledo skulptūrų ir smėlio skulptūrų festivalius. 

 

 

1.3. EKONOMIKA, VERSLAS IR INVESTICINĖ APLINKA 

 

Ekonomika ir verslas. 

Ekonomikos bei verslo funkcijas vykdo 7 Savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus 

valstybės tarnautojai. 

Pagrindiniai skyriaus uždaviniai - koordinuoti strateginio planavimo procesą ir planavimo 

priežiūrą; organizuoti ir kontroliuoti verslą remiančių priemonių įgyvendinimą; dalyvauti Savivaldybės 

kontroliuojamų įmonių valdyme; išduoti licencijas ir leidimus. 

 

Uždavinių įgyvendinimui, skyrius vykdo eilę funkcijų, kurių pagrindinės būtų - organizuoja ir 

įgyvendina strateginio planavimo tvarką Savivaldybėje, rengia Savivaldybės strateginį veiklos planą; 

dalyvauja darbo grupių veikloje dėl Savivaldybės įmonių teikiamų paslaugų kainų ir tarifų nustatymo, 

reguliavimo, kainų skaičiavimo metodikos sudarymo ir tobulinimo, ir teikia jų tvirtinimą Tarybai; atlieka 

teikiamų Savivaldybės tarybai tvirtinti tarifų bei projektų ekonominio naudingumo vertinimą; dalyvauja 

darbo grupių, kurios analizuoja kontroliuojamų Savivaldybės bendrovių veiklų rodiklius ir iškilusias 

problemas; rengia individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi įsigijus verslo liudijimą, kitų metų 

fiksuotus pajamų mokesčio dydžius ir, Savivaldybės tarybai juos patvirtinus, teikia apskrities valstybinei 

mokesčių inspekcijai; administruoja Šiaulių miesto savivaldybės Smulkaus verslo rėmimo fondą; teikia 

pasiūlymus dėl atleidimo Savivaldybės biudžeto sąskaita nuo žemės, žemės nuomos mokesčio, 

nekilnojamojo turto mokesčio; rengia, registruoja ir išduoda leidimus, licencijas supirkimui skirtų 

realizuoti spalvotojų ir juodųjų metalų laužą bei jų atliekas; išduoda licencijas verstis mažmenine prekyba 

alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais, nefasuotais naftos produktais, suskystintomis dujomis; išduoda 
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prekybai mieste organizuojamiems renginiams leidimus ir vienkartines licencijas; rengia, vykdo viešųjų 

darbų organizavimą ir kt. 

 

Per 2015 metus skyriaus specialistai gavo ir išnagrinėjo 1410 dokumentus, išsiuntė 302 

dokumentus, parengė 49 Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, priėmė ir aptarnavo interesantus, 

kurie į skyrių kreipėsi dėl leidimų prekybai, licencijų išdavimo, žemės nuomos, žemės, nekilnojamojo turto 

bei paveldimo turto mokesčių lengvatų, paramos verslui galimybių, viešųjų darbų sutarčių sudarymo, 

šilumos ūkio bei kitais klausimais.  

Informacija bei duomenys apie strateginio planavimo funkcijos vykdymą pateikta 

Administracijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos 1.1  skyriuje. 

 

Skyriaus specialistai dalyvavo darbo grupių, kurios analizavo ir teikė pasiūlymus dėl teikiamų 

viešųjų paslaugų tarifų peržiūrėjimo, taisyklių parengimo/pakeitimo, tarpinstitucinio bendradarbiavimo, 

administracinės naštos mažinimo priemonių parengimo ir kt. darbe: 

 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 

A-669 „Dėl darbo grupės sudarymo“ sudarytoje darbo grupėje dėl AB „Šiaulių energija“ 

centralizuotai tiekiamos šilumos bazinės kainos dedamųjų suderinimo. Atsižvelgiant į darbo 

grupės išvadas ir siūlymus, Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2015 m. birželio 25 d. 

sprendimu Nr. T-158 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ tiekiamos šilumos bazinės 

kainos (kainos dedamųjų) suderinimo“ suderino AB „Šiaulių energija“ tiekiamos šilumos 

bazinę kainą. Priėmus sprendimą, buvo įgyvendintos LR Šilumos ūkio įstatymo bei Šilumos 

kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, 

nuostatos bei šilumos kaina Šiaulių miesto gyventojams lyginant su anksčiau nustatyta bus 

mažesnė 0,23 euro ct/kWh; 

 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 

A-669 „Dėl darbo grupės sudarymo“ sudarytoje darbo grupėje dėl AB „Šiaulių energija“ 

karšto vandens kainos dedamųjų projekto suderinimo. Atsižvelgiant į darbo grupės išvadas ir 

siūlymus, Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-159 „Dėl 

akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų suderinimo“ suderino 

AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamąsias. Priėmus sprendimą, buvo 

įgyvendintos LR Šilumos ūkio įstatymo bei Karšto vandens kainų nustatymo metodikos, 

patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, nuostatos bei nebrango 

karšto vandens kaina Šiaulių miesto gyventojams; 

 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 

A-669 „Dėl darbo grupės sudarymo“ sudarytoje darbo grupėje dėl AB „Šiaulių energija“ 

atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo. 

Atsižvelgiant į darbo grupės išvadas ir siūlymus, Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2015 m. 

liepos 9 d. sprendimu Nr. T-211 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ atsiskaitomųjų 

karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo“ nustatė atsiskaitomųjų 

karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį. Priėmus sprendimą, buvo nustatytas 

diferencijuotas atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis pagal 

apskaitos prietaisų tipą bei 99 proc. AB „Šiaulių energija“ karšto vandens vartotojų sumažėjo 

karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis 25,6 proc., t.y. nuo 0,78 Eur 

vartotojui per mėnesį iki 0,58 Eur vartotojui per mėnesį (be PVM); 

 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 

A-563 „Dėl darbo grupės sudarymo“ sudarytoje darbo grupėje dėl žemės mokesčio ir 

nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2016 metams, nuomos mokesčio už valstybinę žemę 

tarifų ir žemės mokesčio lengvatų nustatymo. Parengti ir patvirtinti Savivaldybės taryboje 

minėtų mokesčių tarifai bei Skyriaus specialistų parengtas ir teiktas svarstyti darbo grupei 

Žemės mokesčio lengvatų teikimo taisyklių (toliau – Taisyklės) projektas. Darbo grupei 

apsvarsčius ir pritarus Taisyklių projektui, parengtas Savivaldybės tarybos sprendimo 

projektas. Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-222 
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„Dėl neapmokestinamo žemės sklypo dydžio nustatymo ir žemės mokesčio lengvatų teikimo 

taisyklių patvirtinimo“ patvirtino Taisykles, dėl ko, taikant žemės mokesčio lengvatas 

fiziniams ir juridiniams asmenims apibrėžti aiškūs lengvatų taikymo kriterijai; 

 Atsižvelgiant į Šiaulių miesto centro kavinių vadovų 2015-07-24 prašymą „Dėl lauko kavinių 

veiklos žiemos sezono metu“, parengtas Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto 

viešosiose vietose taisyklių (toliau – Taisyklės) pakeitimo projektas. Šiaulių miesto 

savivaldybės taryba 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-274 „Dėl Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T-275 „Dėl prekybos ir paslaugų 

teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitė Taisykles 

ir išdėstė jas nauja redakcija. Naujoje Taisyklių redakcijoje atlikti pakeitimai, leidžiantys lauko 

kavinėms veikti ištisus metus, taip pat atsižvelgta į kitus pardavėjų (paslaugų teikėjų), kurie 

vykdė Šiaulių mieste prekybą nuo laikinųjų prekybos įrenginių, pageidavimus ar skundus bei 

Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnų pastebėjimus, užfiksuotus patikrinimų metu, ko pasekoje 

pardavėjams (paslaugų teikėjams) sudarytos palankesnės sąlygos prekiauti (teikti paslaugas) 

Šiaulių miesto viešosiose vietose, o Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnams tapo aiškesni 

tikrinimo kriterijai; 

 Atsižvelgiant į Šiaulių miesto centro kavinių vadovų 2015-07-24 prašymą „Dėl lauko kavinių 

veiklos žiemos sezono metu“, parengtas Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti 

paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatų pakeitimo (toliau – Nuostatai) 

projektas. Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-275 „Dėl 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-116 „Dėl 

vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose 

išdavimą nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitė Nuostatus ir išdėstė juos nauja redakcija. 

Naujoje Nuostatų redakcijoje diferencijuotas mokestis lauko kavinėms, atsižvelgiant į 

užimamą lauko kavinės plotą, taip pat sumažintas mokestis išsiimantiems leidimus prekiauti ar 

teikti paslaugas iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių pusmečiui ir metams bei nustatyta 

vienkartinė rinkliava prekiauti iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių šalia įteisintų turgaviečių. 

Atlikti pakeitimai paskatino rinkliavos mokėtojus išsiimti leidimus ilgesniam nei vienas 

mėnuo laikotarpiui, ko pasekoje mažėja administracinė našta rinkliavos mokėtojams bei 

Savivaldybės administracijos darbuotojams; 

 Šiaulių miesto mero 2015 m. birželio 5 d. potvarkiu Nr. M-81 „Dėl Šiaulių miesto 

savivaldybės mero 2011 m. gruodžio 14 d. potvarkio Nr. M-179 „Dėl darbo grupės Šiaulių 

universiteto ir savivaldybės ryšiams plėtoti sudarymo“ pakeitimo“ sudarytoje darbo grupėje. 

Koordinuotas projekto „Verslo sąlygų tyrimas Šiaulių mieste“ parengimas. Parengtas „Verslo 

sąlygų tyrimas Šiaulių mieste“ buvo viešai pristatytas Savivaldybės administracijai; 

 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 

A-644 „Dėl darbo grupės sudarymo“ sudaryta darbo grupė dėl administracinės naštos 

mažinimo priemonių parengimo. Darbo grupės posėdžio metu suformuluotas ir pateiktas 

pasiūlymas dėl prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose leidimų 

išdavimo paslaugos administravimo perdavimo Administratoriui, ko pasekoje sumažėtų 

administracinė našta gyventojams, norintiems prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto 

viešosiose vietose ir Savivaldybės administracijos darbuotojams. Į pasiūlymą atsižvelgta ir 

šiuo metu vykdomas Administratoriaus paslaugos pirkimas.  

 Dalyvauta kt. darbo grupių veikloje, kurios rengė taisyklių ar tarifų projektus. 

 

Verslo skatinimas. 

  Vykdant Šiaulių miesto savivaldybės Smulkaus verslo rėmimo fondo administravimo funkciją, 

dalyvauta nuolatinio veikimo Šiaulių miesto savivaldybės smulkaus verslo rėmimo komisijos darbe. 

Komisijai dėl finansinės paramos skyrimo teikta nagrinėti 20 paraiškų. Iš Smulkaus verslo rėmimo fondo 

2015 m. suteikta 4888,16 Eur negrąžintina parama 15 smulkaus verslo subjektų (sudarytos 5 paramos 

sutartys), iš jų: 416 Eur skirta įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų (valstybės nustatytų 
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mokesčių) daliniam padengimui (paremtos 4 įmonės); 4472,16 Eur skirta parodos „Šiauliai 2015“ išlaidų 

daliniam dengimui (paremta 11 įmonių).  

6,37 tūkst. Eur panaudoti verslininkų mokymams, iš jų surengti 6 mokymai, 15 verslo sklaidos 

renginių, vykdyta 200 val. konsultacijų. 

 

Mokesčių lengvatos. 

2015 m. skyriaus specialistai Savivaldybės tarybai teikė sprendimų projektus dėl mokestinių 

lengvatų taikymo fiziniams ir juridiniams asmenims. Atleista nuo 2417,46 Eur valstybinės žemės, žemės 

nuomos mokesčių - 48 fiziniai asmenys ir nuo 2871,73 Eur žemės nuomos mokesčio 1 juridinis asmuo.  

 

Leidimų, licencijų išdavimas. 

Vykdant licencijų ir leidimų išdavimo funkciją, 2015 metais buvo išduota: 

 Licencijos (leidimai) verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, verstis mažmenine 

prekyba tabako gaminiais, verstis didmenine ir mažmenine prekyba nefasuotais  naftos 

produktais ir suskystintomis naftos dujomis –157;  

 leidimai prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto viešosiose vietose –574;  

 leidimai prekiauti (teikti paslaugas) iš kioskų, lauko kavinėse – 81;  

 leidimai prekiauti (teikti paslaugas) masinių renginių metu – 951. 

 

Viešieji darbai.  

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.  

 

Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių 2015 m. veikla.  

Dalyvaujant Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdyme, skyriaus specialistai koordinavo 8 

bendrovių, 1 savivaldybės įmonės, 3 viešųjų įstaigų veiklą ir dalyvavo valdybų darbe, sprendė klausimus 

ir problemas susijusias su bendrovių darbo organizavimu, pajamų didinimu, išlaidų mažinimu. 

Kiekvieną ketvirtį Ekonomikos skyrius, gaudamas iš bendrovių pelno (nuostolio) ataskaitas, 

atlieka jų veiklos rezultatų analizę: grynojo pelno palyginimą, grynojo pelningumo, įstatinio kapitalo 

pelningumo, turto pelningumo nustatymą ir kitų veiklos rodiklių palyginimą su praėjusiais ataskaitiniais 

laikotarpiais.  

Pateikiame Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių 2014 m. ir 2015 m. veiklos grynojo pelno 

(nuostolio) palyginimą.  

 

Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių ir Savivaldybės įmonės grynojo pelno palyginimas  

2014 – 2015 metais 

Bendrovės pavadinimas 
Grynasis pelnas (nuostoliai), Eur Pokytis (+/-), 

Eur 
2015 m. 2014 m. 

UAB „BENDRABUTIS“ 5.523 5.269 +254 

UAB „BUSTURAS“ 125.867 67.353 +58.514 

UAB „PABALIŲ TURGUS“ 48.441 62.093 -13.652 

AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ 2.594.600 4.431.870 -1.837.270 

UAB „ŠIAULIŲ GATVIŲ 

APŠVIETIMAS“ 
23.102 59.895 -36.793 

UAB „ŠIAULIŲ TURGUS“ (24.629) (29.214) 4.585 

UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“ 705.523 1.577.663 -872.140 

UAB „ŽIBURIO KNYGYNAS“ (9.143) (10.475) 1.332 

SĮ „ŠIAULIŲ ORO UOSTAS“ 217.030 (256.344) 473.374 

Pastaba: lentelė sudaryta remiantis preliminariomis neaudituotomis 2015 m. įmonių finansinėmis 

ataskaitomis. 
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Remiantis pateiktais duomenimis galima teigti, jog 6 Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir 1 

Savivaldybės įmonė 2015 m. dirbo pelningai, 2 Savivaldybės kontroliuojamos įmonės – nuostolingai. 2 

Savivaldybės kontroliuojamos įmonės 2015 m. gavo daugiau pelno nei 2014 m., dar 2 įmonės ir 

Savivaldybės įmonė – sumažino nuostolius lyginant su 2014 m., likusiųjų - grynasis veiklos resultatas 

sumažėjo lyginant su 2014 m. duomenimis.  

 
Pagrindinių investicinių projektų įgyvendinimo apžvalga. 

2015 m. Šiaulių miesto savivaldybės administracija sėkmingai užbaigė 13 investicinių projektų. 

Teikiame prioritetinių projektų trumpus aprašymus: 

 

„Šiaulių pramoninio parko infrastruktūros plėtra“ 
Pagrindinis projekto tikslas - plėtoti pramoninio parko infrastruktūrą ir sudaryti tinkamas sąlygas 

investicijų pritraukimui.  

Projekto rezultatai - infrastruktūros, reikalingos įmonių veiklai 132,9 ha teritorijoje, įrengimas. 

Pagrindinės projekto veiklos - inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų su apšvietimo tinklais ir 

ryšių kanalizacijos įrengimas.   

Projekto svarba: Pramoninis parkas tiesiogiai prisidės prie palankesnės investicinės aplinkos 

kūrimo ir pramonės plėtros mieste, pasiūlydamas potencialiems investuotojams: reikalingo dydžio sklypą, 

reikalingą infrastruktūrą, patrauklią vietą pramoninei veiklai darnios plėtros požiūriu bei papildomas 

paslaugas ir konsultavimą.  

Bendra projekto vertė – 9.393.458,04 Eur, iš jų: 9.065.433,36 Eur, SB – 328.024,68 Eur. 

 

„Viešojo transporto infrastruktūros ir dviračių tako Tilžės g., Šiauliuose, modernizavimas 
Pagrindinis projekto tikslas - kompleksiškai modernizuoti Šiaulių miesto viešojo transporto 

paslaugų sistemą, siekiant sumažinti oro taršą, užtikrinti efektyvesnį miesto gyventojų susisiekimą, 

mažinti transporto spūstis.  

Projekto rezultatai - įrengtas/rekonstruotas dviračių takas (3,250 km) Šiaulių m. Tilžės gatvėje nuo 

Gegužių g. iki Ragainės g. bei įrengtos/rekonstruotos 42 sustojimo aikštelės gatvės viešajam sektoriui. 

Pagrindinės projekto veiklos – dviračių tako Šiaulių miesto Tilžės gatvėjė nuo Gegužių g. iki 

Ragainės g. įrengimas/rekonstrukcija ir sustojimo aikštelių įrengimas/rekonstrukcija, techninio projekto 

parengimas, statinio projekto vykdymo, statybos techninė priežiūros. 

Bendra projekto vertė – 1.737.860,63 Eur, iš jų: SB – 331.522,07 Eur, ES – 1.406.338,56 Eur. 

 

„Stacionarių socialinių paslaugų plėtra Šiaulių mieste, įrengiant naujas Šiaulių miesto 

savivaldybės globos namų patalpas“ 
Pagrindinis projekto tiklas - užtikrinti pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims aukštą teikiamų 

paslaugų kokybę ir saugią aplinką, plėtojant stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą Šiauliuose.  

Projekto rezultatas - pastatytas naujas aukštų pastatas,  įsigyta reikiama įranga bei baldai. Po 

projekto įgyvendinimo stacionariomis socialinėmis paslaugomis galės naudotis 40 asmenų.  

Pagrindinės projekto veiklos  - projekto įgyvendinimo metu pastatytas naujas Šiaulių miesto globos 

namų pastatas (Energetikų g. 20A, Šiauliai) (šalia Šiaulių miesto savivaldybės globos namų savarankiško 

gyvenimo namų Rėkyvoje). Taip pat įsigyti reikalingi baldai, slaugos, virtuvės, audio-video, buitinė ir 

kompiuterinė įranga. Šiaulių miesto savivaldybės globos namams ypač svarbu planuojama įsigyti slaugos 

įranga, kadangi iki šiol globos namų darbuotojai specializuotos įrangos neturi, todėl dirba sunkų fizinį 

darbą. 

Bendra projekto vertė – 1.513.421,74 Eur, iš jų: ES - 1.205.443,45 Eur, VB - 212.725,32 Eur, SB - 

95.252,97 Eur. 

 

Socialinėje srityje taip pat įgyvendinti šie projektai: 

„Stacionarių socialinių paslaugų plėtra Šiaulių mieste įrengiant naujas Šiaulių miesto 

savivaldybės vaikų globos namų patalpas“ 
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Projekto tikslas – užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę socialinių paslaugų įstaigose skirtose 

vaikams. Siekiant šio tikslo išplėsta socialinių paslaugų infrastruktūra, pastatyti nauji kotedžo tipo vaikų 

globos namai, įsigyta reikiama įranga ir baldai. Šeimynose gyvena po 8 vaikus, atskiruose kotedžų 

blokuose iš viso gali gyventi 56 vaikai.  

Bendra projekto vertė – 1.617.342,81 Eur, iš jų: ES – 1.296.519,66 Eur, VB – 228.797,58 Eur,  SB 

– 92.025,58 Eur. 

 

„Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šiaulių regione įkuriant nestacionarių 

socialinių paslaugų padalinius socialinės rizikos asmenims Šiaulių miesto savivaldybės socialinių 

paslaugų centre” 
Pagrindinis projekto tikslas - plėtoti nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą ir gerinti jų 

kokybę Šiaulių mieste. Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centre įkurtas Nakvynės namų 

padalinys, kuriame vienu metu teikiamos paslaugos 40 asmenų, įsigyta reikiama įranga ir baldai.  

Bendra projekto vertė – 449.147,31 Eur, iš jų: ES – 317.964,63 Eur, SB – 131.182,68 Eur. 

 

„Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“ 

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti ir plėtoti kokybišką integralią pagalbą namuose senyvo 

amžiaus asmenims ir asmenims su negalia ir konsultacinę pagalbą juos prižiūrintiems artimiesiems.  

Pagrindinės projekto veiklos: mobilių komandų darbuotojų ir savanorių mokymas, neįgalių bei 

senyvo amžiaus žmonių socialinė globa ir slauga jų namuose, renginys skirtas neformaliai pagalbai 

(teikiamai kaimynų, savanorių) skatinti, šeimos narių, prižiūrinčių neįgaliuosius bei senyvo amžiaus 

artimuosius, konsultavimas. 

Bendra projekto vertė – 367.088,57 Eur, iš jų: ES – 364.258,18 Eur, SB – 2506,39 Eur. 

 

 

1.4. URBANISTIKA, MIESTO ŪKIS IR STATYBA 

 

Pagrindiniai Miesto urbanistikos srityje 2015 metais įvykdyti darbai. 

2015 metais Architektūros ir urbanistikos skyrius aktyviai bendradarbiavo įgyvendinat  tęstinius 

investicinius projektus - kartu su Miesto infrastruktūros skyriumi Investicijų ir miesto plėtros skyriumi 

rengta teritorijų planavimo dokumentacija, projektavimo užduotis Prisikėlimo aikštės su prieigomis 

techninio projekto parengimo paslaugai nupirkti  dviem etapais - per architektūrinį konkursą. 

 

Teritorijų planavimo srityje: 

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, tačiau neskyrus praktinio finansavimo Bendrojo 

plano keitimo procedūros nebuvo pradėtos. Architektūros ir urbanistikos skyriaus specialistų jėgomis 

parengta Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita per TPSIS (teritorijų planavimo 

stebėsenos informacinę sistemą, administruojamą Aplinkos ministerijos), kuri patvirtinta 2015 m. 

gruodžio 28 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-361 „Dėl pritarimo Šiaulių miesto bendrojo plano 

sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai“, o jos išvadų pagrindu pradėta rengti užduotis BP 

teritorijos dalies sprendinių keitimui koregavimo būdu bei paslaugos pirkimo viešojo konkurso sąlygos. 

2015 m. parengti ir Šiaulių miesto savivaldybės taryboje patvirtinti šie teritorijų planavimo 

dokumentai: 

- Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialusis planas;  

- Transporto išvystymo Šiauliuose specialusis planas; 

- Išorinės vaizdinės reklamos Šiaulių mieste specialusis planas  

- Zoknių gyvenamojo rajono detalusis planas; 

         - Industrinio parko I etapo detaliojo plano koregavimas. 
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Pradėti rengti 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. 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 29 straipsnio nuostatomis nuolat 

atliekama kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsena.  

Atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenai atlikti 

savivaldybė naudoja Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacinę sistemą, 

apimančią valstybės ir savivaldybių teritorijų planavimo lygmenis. Bendradarbiaudami su Valstybės 

įmone „Registrų centras“ ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos  Šiaulių skyriumi 

kasmet peržiūrimi Šiaulių miesto teritorijos žemės fondo rodikliai.  

Maksimaliai bendradarbiaujant siekta užtikrinti Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano 

sprendinių įgyvendinimą visų ūkio šakų (sektorių) plėtros strategijose, kitų valstybės institucijų 

rengiamuose strateginiuose planuose ir programose,  vystant besiribojančias su Šiaulių rajono teritorijas 

keistasi informacija su žiedine Šiaulių rajono savivaldybe.  

 

Dokumentų rengimo statistika ir palyginimas teritorijų planavimo srityje pateiktas lentelėje: 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Kiekis, vnt.  

2014 m. 

Kiekis, vnt.  

2015 m. 

 

1. Direktoriaus įsakymai 86 79 

2. Sutartys dėl planavimo organizatoriaus teisių ir 

pareigų perdavimo 
13 10 

 

3. Planavimo sąlygos 51 26 

4. 
Planavimo sąvadai 2 2 

5. 
Planavimo užduotys 2 5 

6.  
Įregistruota teritorijų planavimo dokumentų TPDR 

(teritorijų planavimo dokumentų registre, 

administruojamame aplinkos ministerijos) 

32 18 

7. 
Siunčiami raštai -SVA 109 80 

8. 
Siunčiami raštai -S 128 179 

9. 
Siunčiami raštai -SG 54 38 

10. 
Tarybos sprendimų projektai 28 20 
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11. Viešo svarstymo susirinkimai Savivaldybėje 

(teritorijų planavimo dokumentams pristatyti) 
27 22 

12. 
Nuolatinės statybos komisijos (NSK )posėdžiai 15 28 

13. 
NSK protokolai 21 28 

 Viso užduočių 589 535 

 Nuolat teikta archyvinė medžiaga bei informacija apie įregistruotus teritorijų planavimo 

dokumentus. Kuriama teritorijų planavimo sąvadų GIS DB.  

 

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. Parengti raštiški atsakymai į piliečių užklausimus.  

Dalyvauta komisijose ir parengti atitinkami dokumentų projektai. Buvo rengiami savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymų projektai, kuriuose buvo nagrinėjami grąžinamų natūra žemės 

sklypų planų bei žemės sklypų kadastrinių rodiklių patvirtinimo klausimai, naujų ir naudojamų sklypų ar 

jų dalių nuomos klausimai, klausimai susiję su aukcionų organizavimu, valstybinės žemės nuomos ir 

pardavimo klausimai. Siekiant papildyti Savivaldybės biudžetą parengta medžiaga naujų žemės sklypų 

pardavimo ar nuomos aukcionams.  
 

Dokumentų rengimo statistika 2015 m. žemėtvarkos srityje pateikta žemiau lentelėje. 

Eil. 

Nr. 

Veikla Kiekis, vnt. 

2014 m. 

Kiekis, vnt. 

2015 m. 

1. Atsakymų projektų rengimas į fizinių ir juridinių asmenų pateiktus klausimus 

ir skundus, kiti raštai (SVA, S, SG) 

410 390 

2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų rengimas 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. 

347 321 

3. 

 

Tarybos sprendimų projektų rengimas  1 0 

4. 

 

Naujų žemės sklypų medžiagos parengimas pardavimo ar nuomos aukcionams 2 

 
 0 

5. 

 

Rengiami žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektai 

 

0 1 

6. 

  

Žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimo ir planų sudarymo projektavimo 

paslaugos pirkimo konkursams medžiagos parengimas 

1 2 

7. 

 

Papildomų susitarimų rengimas pagal sutartis ir parengta medžiaga žemės 

sklypų kadastriniams matavimams ir planų sudarymams atlikti 

48 44 

8. 

 

Žemės sklypų kadastrinių matavimų bylų, žemės sklypų, prilyginamų detaliojo 

teritorijų planavimo dokumentui, projektų tikrinimas ir derinimas 

105 150 

9. 

 

Parengti reikalavimai žemės sklypų, prilyginamų detaliojo teritorijų planavimo 

dokumentui, projektams rengti 

66 97 

10. Viso atlikta užduočių 980 1005 
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Geoinformacinių sistemų ir geodezijos srityje.  
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).  

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Kiekis, vnt. 2014 m. Kiekis, vnt. 2015 m. 

1. Išnagrinėta prašymų ir parengta atsakymų  5 33 

2. Nuskenuota topografinės medžiagos ir detaliųjų 

planų  

1289 985 

3. 

 

Parengta miesto informacinių schemų ir detaliųjų 

planų kopijų  

72  

4. 

 

Parengta schemų ir planų , planavimo sąlygoms ir 

kitiems žemės tvarkymo sprendiniams rengti 

117 97 

5. 

 

Parengta priedų prie savivaldybės tarybos 

sprendimų projektų  

28 21 

6. Atlikta pataisymų ir įvesta naujų objektų į miesto 

skaitmeninį žemėlapį 

185 174 

7. TP registro papildymas, susiejant su skenuota 

sprendinių informacija 

- 112 

 

Dokumentų rengimo statistika 2015 m. geodezijos srityje ir palyginimas su 2014 m. 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Kiekis, vnt. 2014 m. Kiekis, vnt. 2015 m. 

 Gauta prašymų atlikti geodezinius darbus 1716 (4322,6 ha) 1707(3157,4 ha) 

1 Topografinių nuotraukų 808 (3208,2 ha) 750 (1889,4 ha) 

2 

 

Kontrolinių-geodezinių nuotraukų 856 (922,1 ha) 902 (1112,6 ha) 

3 Sklypo planų 52 (192,4 ha) 55 (155,4 ha) 

 

 
Išduota leidimų atlikti geodezinius darbus  1716 (4341,7 ha) 1832 (3658,5 ha) 

1 Topografinių nuotraukų 808 (3227,3 ha) 798 (1979,7 ha) 

2 Kontrolinių-geodezinių nuotraukų 856 (922,1ha) 945 (1196,6 ha) 

3 

 

Sklypo planų 52 (192,4ha) 89 (482,1 ha) 

 Atlikta geodezinių darbų  1377 (1124 ha) 1496 (1065 ha) 

1 Topografinių nuotraukų 650 (852,3 ha) 685 (661,1 ha) 

2 

 

Kontrolinių-geodezinių nuotraukų 724 (270 ha) 809 (403,6 ha) 

3 Sklypo planų 3 (1,9 ha) 2 (0,3 ha) 

 

Teikta rastrinė topografinė medžiaga ir vektoriniai GIS duomenų išrašai kitiems savivaldybės 

skyrių specialistams. Suorganizuota  keletas Gatvių pavadinimų komisijos posėdžių, parengta tarybos 

sprendimų projektų naujai suteikiamiems gatvių pavadinimams patvirtinti. Organizavome pasitarimus 

(rinkome, apibendrinome kartografinę, istorinę medžiagą) ir atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės 

gatvių bei visuomeninių objektų pavadinimų parinkimo komisijos siūlymus, Šiaulių miesto savivaldybės 

taryba suteikė naujoms gatvėms bei pakeitė visuomeninimas objektams pavadinimus (2015 m. kovo 26 

d., Nr. T-70 ; 2015 m. birželio 25 d., Nr. T-168 ir Nr. T- 169; 2015 m. rugpjūčio 27 d., Nr. T-216). 

 

Statinių architektūros ir projektavimo sąlygų išdavimo srityje. 

Dokumentų rengimo statistika už 2015 m. statinių architektūros ir projektavimo sąlygų išdavimo 

srityje ir palyginimas su 2014 m. 
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Eil. 

Nr. 

Veikla Kiekis, vnt. 

2014 m. 

Kiekis, vnt. 

2015 m. 

Pastabos 

1. Viso atliktų užduočių 2524 2108  

2. Statybą leidžiančių dokumentų 

išdavimas 

  

575 463 Tame skaičiuje: 

Gauta prašymų išduoti statybą 

leidžiančius dokumentus – 669; 

o išrašyta statybą leidžiančių dokumentų 

– 463, iš jų: 

 Statybos leidimai – 236; 

 Rašytiniai pritarimai – 227; 

 Per išorinę IS „Infostatyba“ 

gautų projektų patikrinta - 472 

3. Laikinosios prekybos įrangos 

(kioskų ir paviljonų) projektų 

galiojimo pratęsimas 

16 5  

4. Valstybės rinkliavos už statybą 

leidžiančio dokumento išdavimą  

101800 Lt 

(29484 Eur) 

25208 Eur  

5. Organizuoti teritorijų planavimo 

komisijos  posėdžiai 

50 52  

6.  GIS suvesti projektai 575 463  

7. Paruošta specialiųjų  

architektūrinių reikalavimų  

199 255  

8 Siunčiamų dokumentų registras  398 375  

 

Palyginus su 2014 metais (statybą leidžiančių dokumentų išduota 575) skaičius pasikeitė 

nežymiai. 

Prašymų, pateiktų per išorinę IS „Infostatyba“ sistemą, administruojamą aplinkos ministerijos, 

buvo 472. 

Prašymai, pateikti per vidinę sistemą, gauti 197. 

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

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

Kartu su Vokiečių karių kapų tautinės sąjungos atstovu Lietuvoje VšĮ „Kultūros vertybių 

globos tarnyba“ įamžinant mirusiųjų vokiečių karių belaisvių atminimą buvo organizuotas paminklinės 

plokštės  su mirusiųjų pavardėmis sumontavimas kultūros paveldo objekto – II-ojo pas. karo belaisvių II-

ųjų kapinių (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 2728, adresas: Vaidoto g., Šiauliai) teritorijoje. 

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). 

Vykdytas įvairios fotografinės, grafinės-archyvinės informacijos ir kitos medžiagos apie 

Šiaulių miesto kultūros paveldo objektus rinkimas ir kaupimas apie Šiaulių miesto kultūros paveldo 

objektus(surinkta informacija apie 12 kultūros paveldo objektų)  iš:  

- Architektūros ir urbanistikos tyrimų centro duomenų bazės; 

- Virtualios elektroninio paveldo sistemos;  

- Leidimų archeologiniams tyrimams atlikti duomenų bazės, kurią kuruoja Kultūros paveldo 

departamentas prie Kultūros ministerijos;  

- Šiaulių regiono spaudos publikacijų. 

 

Kitose srityse. 
Dalyvauta 40 Statybos užbaigimo komisijų darbe (pastatų ir statinių -15, inžinerinių tinklų ir 

susisiekimo komunikacijų  -25).  

Išduota pritarimų (direktoriaus įsakymų) įsirengti geriamojo vandens gręžinius – 7 vnt. 

Skyriaus specialistai dalyvavo: Miesto techninėje saugaus eismo komisijoje, Žemės darbų 

vykdymo Šiaulių miesto teritorijoje leidimų išdavimo ir kontrolės nuolatinėje komisijoje, Viešųjų pirkimų 

komisijoje, Nuolatinėje statybos komisijoje, Želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo nuolatinėje 

komisijoje, Miesto kultūros paveldo (ekspertų) komisijoje, Kultūros vertybių apžiūros – vertinimo 

komisijoje, Paminklų, kultūros vertybių teritorijų ir jų apsaugos zonų želdinių tvarkymo komisijoje, 

Miesto teigiamo įvaizdžio kūrimo komisijoje, Gyvenamųjų patalpų tinkamumo gyventi nustatymo 

nuolatinėje komisijoje ir kitose direktoriaus įsakymu sudarytose komisijose, bei darbo grupėse. 

Toliau įgyvendinama itin problemiška Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos parengta 

Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema 

„Infostatyba“  (statybos leidimų, projektavimo sąlygų sąvadų išdavimui, Nuolatinės statybos komisijos 

protokolų registravimui). Rengiamasi atnaujinti tinklinę žemėlapių su duomenų bazėmis programą „GIS-

Akis“, skirtą Savivaldybės padaliniams betarpiškai gauti visą reikalingą informaciją susietų funkcijų 

vykdymui (pateikiant, kaupiant ir analizuot nagrinėjamus objektus skaitmeniniame žemėlapyje, bei 

informacijai apie juos). Įdiegta Teritorijų planavimo dokumentų registro sistema TPDRIS bei ŽPDRIS. 

 

 

Miesto infrastruktūros objektų priežiūra, modernizavimas ir plėtra.  

Miesto infrastruktūros objektų priežiūrą, modernizavimą ir plėtrą vykdo Miesto infrastruktūros 

skyrius.  

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 
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techninės priežiūros, mokėjimo automatų priežiūros, vienišų žmonių laidojimo, žuvusiųjų, mirusiųjų kūnų 

pervežimo. Skirtos programai lėšos smulkiau aprašytos Administracijos direktoriaus veiklos ataskaitoje. 
 

Skyriaus vykdytų veiklų palyginamoji veiklos suvestinė 

 

 

 Leidimai vežti vietiniais susisiekimo maršrutais išduodami 5 metams, leidimai galiojo iki 2014 m. Nuo 2014-

02-01 sutartys su mažaisiais vežėjais vežti keleivius reguliariais miesto maršrutais nebepratęstos. 

  

 Priemonės pavadinimas 2014 m. 2015 m. 

1. Suvartota elektros energijos miesto gatvėms apšviesti, tūkst. kWh 4324,0 4725,1  

2. Užtaisyta duobių miesto gatvėse, tūkst. kv. m 30,85 26,85 

3. Žvyruotų gatvių greideriavimas, tūkst. kv.m  8332 5084 

4. Žvyruotų gatvių duobių užtaisymas naujomis medžiagomis tūkst. kv.m 25,6 19,2 

5. Daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose atliktas asfalto dangos duobių 

užtaisymas, kv.m 

16021,3 9622 

6.       Šaligatvių remontas, kv.m 700,8  1755  

7. A   Asfalto nelygumų išlyginimas užklojant asfalto sluoksnį, kv. m 5384,8 5550 

8. Įrengta kelio ženklų, vnt. 308 404 

9. Paženklinta pėsčiųjų perėjų, sankryžų, linijų, kv.m 14601  17646  

10. Saugaus eismo priemonių įrengimas (pėsčiųjų perėjų kryptinis 

apšvietimas, perėjų skaičius, salelės) 

- 2 perėjos 

5 kalneliai 

11. Pakeista  gatvių  apšvietimo avarinių gelžbetonių atramų naujomis, vnt. - 71 

12. Nušienauta žaliųjų plotų parkuose, tūkst. m² 227 319 

13. Nupjauta, sugrėbta, išvežta žolės iš skverų, gatvių skiriamųjų juostų, kt. 

viešojo naudojimo vietų, tūkst. m² 

4001 3448 

14. Nušienauta žaliųjų plotų (apleistų teritorijų),  tūkst. m² 50 0 

 Priemonės pavadinimas 2014 m. 2015 m. 

15. Išvežta žolė nuo nušienautų plotų, t 308,9 31 

16. Atskirų šiukšlių rinkimas nuo žaliųjų plotų, tūkst. m² 1 0 

17. Išvežta šiukšlių iš nelegalių sąvartynų, t 8317,1 2315 

18. Nukirptos gyvatvorės (2 k. per sezoną), m2 19893 20050 

19. Nupjauta medžių, vnt.  502 812 

20. Nupjauta medžių po elektros laidais, vnt. 72 70 

21. Nugenėta medžių, vnt.  2638 1875 

22. Nugenėta medžių po elektros laidais, vnt. 625 659 

23. Pasodinta vienmečių  gėlių, vnt. 24461 25558 

24. Pasodinta daugiamečių gėlių, vnt. 150 120 

25. Pasodinta  gumbinių vienmečių gėlių, vnt. 2800 1800 

26. Sugauta šunų, kačių vnt. 336 248 

27. Atlikta kačių, šunų  eutanazija, vnt.  25 12 

28. Vakcinuota gyvūnų, vnt.  69 47 

29. Aptarnautų miesto švenčių, renginių skaičius 40 41 

30. Sunaudota vandens iš kolonėlių, m³ 2078 2082 

31. Nuvežta gyventojams vandens, m³ 147,4 0 

32. Nupjauta medžių kapinėse, vnt. 100 277 

33. Nugenėta medžių kapinėse, vnt. 86 11 

34. Pervežta žuvusių, mirusių kūnų, vnt.  222 209 

35. Licencijos ir licencijos kopijos, leidimai keleivių vežimui 63 91 

36. Leidimai vežti vietiniais susisiekimo maršrutais 46 3 

37. Įregistruota/ išregistruota traktorių, vnt. 42 32 

38. Atliktos traktorių techninės apžiūros, vnt. 42 78 

39. Leidimų didžiagabaritinių, sunkiasvorių bei specialiųjų transporto 

priemonių judėjimui per miestą išdavimas 

76 170 
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 Gatvių, šaligatvių, duobių, žvyruotų gatvių tvarkymas. 

 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.  

 Duobės (išdaužos) taisytos miesto gatvėse su asfalto 

danga: prioritetas - gatvės, kuriose vyksta viešojo transporto 

eismas. Užtaisyta 26 tūkst. kv. m asfalto dangos išdaužų 

gatvėse ir 854 kv. m mokamose automobilių stovėjimo 

aikštelėse. 

 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: 

 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 
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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: 

 Dubijos g. nuo Draugystės pr. iki Kražių g. 

 Vilniaus g. tarp Vilniaus 119 ir Ežero g. 

 Vilniaus g. tarp Darbininkų g. ir autobusų st. ,,Darbininkų" 

 Vytauto g. tarp Dvaro g. ir S.Daukanto g. 

 Tilžės g. tarp Statybininkų g. ir Aukštabalio g. 

 Lyros g. prie ,,Dainų" st. 

 Tilžės g. prie ,,Aukštabalio" st. 

 Vilniaus g. tarp Darbininkų g. ir autobusų st. ,,Darbininkų" 

 Vytauto g. tarp Varpo ir Dvaro g. 

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.  

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. 

 

 Gatvių apšvietimas, šviesoforai  ir kelio ženklai. 

 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 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, 
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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. 

 

 Aplinkos tvarkymas – gatvių, žaliųjų plotų priežiūra. 

  Miesto aplinkos priežiūros išlaidos – t. y. išlaidos gatvių, šaligatvių, takų, laiptų, viadukų, 

automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų salelių ir perėjų, miesto aikščių priežiūrai, tokios kaip šlavimai, 

barstymai, laistymas, sniego valymas, atskirų šiukšlių rinkimas nuo prižiūrimų bendro naudojimo 

teritorijų; sanitarinio miesto valymo; žaliųjų plotų prie gatvių, skveruose, prie kapinių  šienavimo, žolės, 

lapų grėbimo, surinkimo, išvežimo. Iš viso miesto aplinkos priežiūros išlaidos sudarė 500,0 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. 

 Siekiant sumažinti oro užterštumą yra laistomos miesto 

gatvės. Rengiamos ataskaitos Statistikos departamentui dėl 

Aplinkos apsaugos priemonių (Savivaldybės išlaidos Aplinkos 

apsaugai) įgyvendinimą miesto aplinkos oro užterštumo 

mažinimui. 

 Žalieji miesto plotai tvarkomi prie gatvių skiriamųjų 

juostų, parkuose, skveruose, kitose viešo naudojimo vietose. Miesto teritorijoje yra 11 parkų ir 21 

skveras. Juose šienaujama, žolė ir lapai grėbiami ir išvežami, renkamos ir išvežamos surinktos šiukšlės. 

Parkuose nušienauta 319 tūkst. m²; skveruose, gatvių skiriamosiose juostose, prie gatvių ir takų -3448 

tūkst. m²; sezoninis žaliųjų plotų tvarkymas -102 tūkst. m²; išvežta 31 t žolės, naikinta 37,8 tūkst. m² 

Sosnovskio barščių, išvežta 399 t lapų. 

 Kasmet vykdomas sanitarinis miesto valymas, t. y. prižiūrimi ir aptarnauti 6 vnt. viešieji lauko 

tualetai, pastatyta ir prižiūrima 32 vnt. konteinerių, pastatyta 40 vnt. stovų su šiukšlių maišais, išvežta 

2315 t šiukšlių nuo atvirų sukaupimo vietų. 

 

 Medžių kirtimas, genėjimas, gėlynų priežiūra. 

Medžių, želdinių, krūmų tvarkymui, t.y. gyvatvorių 

karpymui, medžių genėjimui, kirtimui bei gėlynų priežiūrai 

skiriamos sąlyginai nedidelės lėšos, todėl skyrius vykdo šią veiklą 

iš kelių finansavimo šaltinių – kirtimas finansuojamas 04 

programos lėšomis, 2015 m. panaudota 63 tūkst. Eur, genėjimas – 

03 programos lėšomis – 51 tūkst. Eur.  Iš viso skyrius vykdė ir 

atliko medžių tvarkymo paslaugų už 114 tūkst. Eur.  2015 m. 
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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. 

 Mieste prižiūrimas gėlynų plotas 3184 m², iš jų 1455 m² daugiametės gėlės, 1729 m² 

vienmetės gėlės. Pasodinta naujų gėlių 25558 vnt. Skyrius rūpinasi gėlynų priežiūra Šiaulių mieste -  

Vilniaus g. bulvare (atkarpa nuo Žemaitės g. iki Draugystės pr.); Prisikėlimo aikštėje, prie Tilžės – 

Statybininkų g. sankirtos; skvere prie Stoties – Višinskio g. sankirtos; Dainų pėsčiųjų take, kitose miesto 

vietose bei gėlynais prie miesto riboženklių nuo Radviliškio, Kuršėnų, Kelmės ir Joniškio pusių. Įrengtas 

naujas gėlynas prie Geležinkelio stoties. 

 Aktyviai dirbta darbo grupėje akcijai „Už žydintį ir švarų saulės miestą“, Šiaulių miesto želdynų 

ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijoje. 
 

 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. 
 

 Švenčių aptarnavimas. 

 Skyrius aptarnauja įvairias miesto šventes ir sporto 

renginius, iš jų: Sausio 13 – ji, Vasario 16 - oji, Užgavėnės, Žiemos 

šventė; Kovo 11 – oji, Lietuvos nepriklausomybės 25-ųjų ir stojimo 

į NATO 11-ųjų metinių minėjimas, Motinos diena, Baltijos taurės 

petankės turnyras, Šiaulių apskrities motokroso taurės I-V etapų 

varžybos,  Tarptautinė „Salduvės“ irklavimo regata ir moksleivių 

irklavimo pirmenybės, Šiaulių bulvaro vasara, Knygų mugė,   

festivalis „Ant rubežiaus“, Lietuvos jaunių irklavimo žaidynės, 

Dviračių sporto plento čempionatas, Šiaulių dviračių maratonas, 

Joninių šventė, Tarptautinė vaikų gynimo diena, Liepos 6-oji 

Valstybės diena, vandens šventė prie Rėkyvos ežero, žmonių su 

negalia sporto šventė, Šiaulių miesto jaunimo ir suaugusiųjų 

irklavimo čempionatas ir irklavimo meistrų regata, Truchanovo 

taurė, Tarptautinė baidarių kanoja „Talkšos regata“, Tarptautinės sporto žaidynės „Šiauliai“, Šiaulių 

naktys 2015  ir Šiauliai jazz reunion renginiai, Žolinė Šiaulių botanikos sode, Šiaulių miesto dienų 

renginiai, Vėlinės, Šv. Kalėdos bei Naujųjų Metų sutikimas ir kt.  

 Švenčių aptarnavimui  (tualetų statymas, renginių aptvėrimas, renginio plotų nuvalymas nuo 

sniego, teritorijos sutvarkymas po renginių, Kalėdinių eglių pastatymas ir puošyba) per 2015 m. išleista 

22,2 tūkst. Eur. 
 

 Kapinių priežiūra ir mirusių žmonių palaikų pervežimas. 

 Skyrius vykdo nenustatytos asmenybės ir žmonių, kurių nelaidoja artimieji palaikų laidojimo 

paslaugos ir žmonių palaikų pervežimo pagal policijos ar kitų spec. tarnybų iškvietimus bei laikino 

palaikymo nesant galimybės palaikus iškart pristatyti į teismo medicinos ekspertizės skyrių teikimo 

kontrolę ir administravimą. Šiai paslaugai atlikti per 2015 m. panaudota 17,8 tūkst. Eur. Iš viso per metus  
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Šiaulių miesto teritorijoje pervežta 209 vnt. žmonių palaikų, laikyta šaldytuve 2540 val., palaidota 

vienišų, neatpažintų žmonių palaikų savivaldybės lėšomis – 15 vnt. 

 Vykdoma miesto kapinių priežiūra organizuojant vandens vežimą į kapines, atliekų, susidarančių 

kapinėse išvežimą, takų ir laiptų kapinėse valymą ir remontą, medžių kapinėse kirtimą ir genėjimą, 

gėlynų priežiūrą, žaliųjų plotų priežiūrą. Prižiūrimos 15 –ka miesto kapinių bei Sukilėlių kalnelis 

(sukilėlių žudynių vieta ir kapai), žudynių vieta ir kapai Pročiūnų g., P.M. Karpio mauzoliejus. Į Ežero g. 

(senosios miesto k.) kapines ir Laisvamanių kapines vežamas vanduo, K. Donelaičio g. ir Ginkūnų 

civilinėse kapinėse vanduo tiekiamas iš miesto vandens tinklų.  

 Iš viso kapinių priežiūros paslaugoms 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. 

2015 m. vykdyti Daušiškių kapinių techninio projekto 

parengimo darbai (atsakingas Architektūros ir urbanistikos 

skyrius). 
 

 Žemės ūkio funkcijos, traktorių registracija ir techninė apžiūra. 
  Skyrius vykdo savivaldybėms priskirtų žemės ūkio funkcijų įgyvendinimą, t.y. ūkininkų 

ūkių ir žemės ūkio valdų registravimo, žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo, paraiškų paramai 

gauti iš Specialiosios kaimo rėmimo programos lėšų priėmimo, žemės ūkio subjektų konsultavimo dėl 

Europos Sąjungos paramos gavimo, ataskaitų rengimo Žemės ūkio ministerijai funkcijas.  

 2015 m. Žemės ūkio ir kaimo verslo registre užregistruota 16 naujų žemės ūkio valdų, 

atnaujintos 62 žemės ūkio valdos, sudarytos 22 partnerystės sutartys, sudeklaruota 250 ha žemės ūkio 

naudmenų ir kitų plotų,  priimtos ir administruotos 64 paraiškos iš Šiaulių miesto bitininkų paramai gauti 

už rudeninį bičių maitinimą, parengtos 2 ataskaitos Žemės ūkio ministerijai.  

 Priimami ir konsultuojami interesantai tiesioginių išmokų skyrimo, dalyvavimo KPP (kaimo 

plėtros priemonėse) klausimais. Priimami prašymai įregistruoti ūkio subjektus, užsiimančius pirmine 

pašarų gamyba, dalyvaujama Žemės ūkio ministerijos rengiamuose  seminaruose.  

 Skyrius taip pat vykdo traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų registravimą, 

išregistravimą bei jų techninę apžiūrą. 2015 m. atliktos 78 

techninės apžiūros bei įregistruota/išregistruota 32  vnt. traktorių, 

savaeigių ir žemės ūkio mašinų. 

 Išduoda leidimus pervežti negabaritinius ir 

sunkiasvorius krovinius mieste, derina žemės sklypų topografines 

nuotraukas, kuriose yra melioracijos hidrotechnikos įrenginiai. 2015 

m. išduoti 175 leidimai vežti sunkiasvorius krovinius, t.y. 2.3 kartus 

daugiau nei praėjusiais metais (2014 m. - 75 leidimai). Su 

Valstybinės kelių direkcijos padaliniais derintos vežimo sąlygos per 

Šiaulių miestą, suderinta 779 prašymų (2014 m. - 390 leidimų). 
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 Miesto keleivinis kelių transportas.  
 Miesto infrastruktūros skyrius, vadovaudamasis Kelių transporto kodeksu ir kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais keleivių vežimą kelių transportu, vykdo šias funkcijas: teikia projektinius pasiūlymus 

dėl viešojo transporto strategijos Šiaulių mieste; organizuoja, konsultuoja ir kuruoja vežėjų, vykdančių 

keleivių vežimą autobusais vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais bei lengvaisiais 

automobiliais taksi Šiaulių miesto teritorijoje veiklą; analizuoja autobusų maršrutų eismo tvarkaraščius ir 

teikia pasiūlymus dėl jų pertvarkymo; ruošia ir analizuoja vežėjų veiklos statistinius, eksploatacinius 

duomenis ir teikia siūlymus dėl vežėjų veiklos gerinimo; organizuoja konkursus vežti keleivius vietiniais 

maršrutais, rengia keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais sutarčių projektus, nagrinėja 

gyventojų, įmonių, organizacijų ir vežėjų pasiūlymus dėl vietinio susisiekimo maršrutų ir lengvųjų 

automobilių taksi Šiaulių mieste veiklos ir teikia siūlymus Miesto keleivinio kelių transporto komisijai; 

atlieka sutartinių įsipareigojimų su vežėjais kontrolę, leidimų, licencijų ir licencijos kopijų paruošimą ir 

išdavimą (valstybinė rinkliava); vykdo kitus su keleivinių transportu susijusius darbus.  

            Skyriuje parengtas Savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo 

autobusais vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais Šiauliuose taisyklių patvirtinimo“ 

patvirtintas 2015-01-29 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-32. 

 Organizuoti 6 Miesto keleivinio kelių transporto komisijos posėdžiai, kuriuose paruošti ir 

išnagrinėti 23 prašymai ir pasiūlymai aktualiais keleivių vežimo klausimais, surašyti posėdžių protokolai. 

4 kartus suderinti ir patvirtinti UAB ,,Busturas“ miesto autobusų eismo tvarkaraščiai.  

 Patikrintos 91 keleivinės transporto priemonės dėl atitikimo keliamiems reikalavimams ir 

surašyti transporto priemonių apžiūrų aktai (autobusai, mikroautobusai, lengvieji automobiliai taksi). 

 Paruošta ir išduota 5 kelių transporto licencijos kopijos keleivių vežimui autobusais ir 

mikroautobusais, 86 leidimai vežti keleivius lengvaisiais automobiliai taksi, 3 leidimai vežti keleivius 

miesto reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais bei surinkta 3201,40 Eur valstybės rinkliavos. 

 Nuolat rengiama ar pildoma informacija Šiaulių miesto savivaldybės interneto tinklalapyje 

informacija apie keleivinį transportą mieste. Kaupiama informacija iš spaudos, interneto tinklalapių 

aktualiais keleivinio transporto klausimais.         

 ,,Felikso Vaitkaus“ autobusų stotelėje Radviliškio gatvėje įrengta nauja stoginė viešojo 

transporto laukiantiems keleiviams. Stoginės įrengimo darbų vertė 3760,00 Eur.    

 

 Automobilių stovėjimas Šiaulių mieste. 

 Miesto taryba savo sprendimu yra nustačiusi mokamą 

automobilių stovėjimo zoną miesto centro prieigose ir 

patvirtinusi vietinės rinkliavos dydžius už automobilių 

stovėjimą žaliojoje zonoje. Iš viso nustatytoje mokamoje 

automobilių statymo zonoje prie gatvių, aikštelių ir daugiabučių 

kiemų pastatyti 27 mokėjimo už automobilių stovėjimą 

automatai. Skyrius administruoja vietinės rinkliavos už 

automobilių stovėjimą surinkimo paslaugos bei mokėjimo 

automatų priežiūros ir inkasacijos paslaugos teikimą.  

 Per 2015 m. surinkta 20 proc. daugiau nei 2014 m., 

t. y. iš viso 199,86 Eur (čia pagal gautas rangovo 

atask./sąsk.) rinkliava, pervesta į miesto biudžetą.  

 Skyriuje parengti 2 Savivaldybės tarybos sprendimo projektai ,,Dėl Vietinės rinkliavos už 

naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo, kurie pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimais 2015-05-07 Nr. 

T-111 (patvirtinta nuostatų nauja redakcija) ir 2015-09-24 Nr. T-254 (apibrėžtos naujos mokamų vietų 

automobiliams statyti Šiaulių mieste ribos, kai: žaliosios zonos ribos prasideda nuo Vytauto ir Rūdės 

gatvių sankirtos, tęsiasi Rūdės gatve iki Vilniaus gatvės, Vilniaus gatve pagal Vilniaus gatvės 141, 112 ir 

Draugystės pr. 25 pastatų ribas iki Trakų gatvės, Trakų gatve iki Vasario 16-osios gatvės, Vasario 16-

osios gatve iki Aušros alėjos, Aušros alėja iki Dvaro gatvės, Dvaro gatve iki S. Lukauskio gatvės, atgal 

Dvaro gatve nuo S. Lukauskio gatvės iki Vytauto gatvės, įskaitant aikšteles prie Dvaro gatvės 81, 83, 43, 
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43A, 47, 49, 51, 55, 69, 71, 73 ir Vilniaus g. 217 pastatų, Vytauto gatve iki Rūdės gatvės; baltoji zona – 

visa Šiaulių miesto teritorija, išskyrus žaliosios zonos teritoriją). 

          

 Saugaus eismo organizavimas. 

 Skyrius ruošia medžiagą Saugaus eismo komisijai, ruošia atsakymus pareiškėjams dėl iškilusių 

skundų ar pasiūlymų eismo organizavimo ir kitais klausimais. Per 2015 metus  išnagrinėta 175 miesto 

fizinių ir juridinių asmenų prašymų. Įvyko 16 Saugaus eismo komisijos posėdžių, surašyti komisijos 

posėdžių protokolai, pareiškėjams paruošti atsakymai. 

 

Infrastruktūros objektų dokumentacijos derinimas, leidimų žemės kasimo darbams išdavimas 

ir kontrolė 
 Skyriaus specialistai rengia objektų detaliųjų planų ir techninių projektų rengimo planavimo, 

projektavimo sąlygas, peržiūri ir įvertina infrastruktūros objektų topografines ir požeminių tinklų 

nuotraukas, įvertina techninius projektus, derina detaliuosius planus pagal Architektūros ir urbanistikos 

skyriaus raštus užklausimus. Parengta 57 vnt.  projektavimo sąlygų  techniniams projektams rengti, 

derinta 217 vnt. techninių projektų INFOSTATYBOS sistemoje, parengta 53 vnt. planavimo sąlygų 

planavimo dokumentų rengimui. Paruošta dokumentacija bendrojo naudojimo statinių statybos leidimams 

gauti ir statybos darbams vykdyti. Derinti planai: transporto specialusis planas Šiaulių mieste, paviršinių 

nuotekų, reklamos specialus planas. 

 Skyrius išduoda leidimus žemės kasinėjimo darbams Šiaulių mieste – per 2015 m. išduota 312 

leidimų ir išrašytos 367 sąskaitos faktūros. Vykdoma atstatomų dangų po žemės kasimo darbų kontrolė – 

patikrinta 312 vnt. žemės kasimo darbų pagal išduotus leidimus bei surašyta 330 žemės kasimo darbų 

patikrinimo aktų. Surašomi žemės darbų vykdymo aktai pagal avarinius atvejus, gyventojų ar įmonių 

skundus. Skyrius organizuoja Žemės kasimo darbų leidimų išdavimo komisijos posėdžius, per 2015 m. 

įvyko 31 posėdis. Derinami objektai dėl melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimo priežiūros 

vykdymo ir žemės sklypų topografinių nuotraukų.  

 Vykdant Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimą „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo 

Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo (2013-11-28 Nr. T-275, pakeitimas 2015-10-29 

Nr. T-274) buvo parengtos, suderintos, pasirašytos ir užregistruotos 48 vietos naudojimo sutartys. 

Sutartys pasirašytos su kioskų, paviljonų ir lauko kavinių savininkais, įvertintos viešojo naudojimo vietos 

prie paslaugų teikimo įrenginio, įvertintos želdinių, dangų, konstrukcijų būklė, užfiksuota 

fotonuotraukose bei priimta – perduota viešoji vieta eksploatacijai. 

 Per 2015 m., įvertinus techninius parametrus, buvo suderintos ir parengtos 62 sutartys bei 5 

papildomi susitarimai su statytojais, dėl naujų (plečiamų) miesto inžinerinių tinklų (paviršinių nuotekų, 

išorinio apšvietimo, eismo reguliavimo priemonių ir įrenginių), susisiekimo komunikacijų nutiesimo. 

 

Statyba. 

Statybos skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems priskirtas funkcijas, 2015 metais dalyvavo 79 

komisijų, darbo grupių darbe; išnagrinėjo 57 Šiaulių miesto gyventojų skundus bei prašymus; parengė 33 

Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, parengė 1 Savivaldybės tarybos sprendimo projektą; 

apžiūrėjo 396 pastatus, esančius Šiaulių miesto teritorijoje; surašė 382 statinių techninės priežiūros 

patikrinimo aktus; surašė 6 administracinės teisės pažeidimų protokolus; surašė 2 raštiškus reikalavimus 

dėl atliekamos statinių techninės priežiūros; nustatė 5 atvejus apie galimai savavališką statybą ir 

informavo Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos; parengė 29 

viešųjų pirkimų dokumentaciją; įvykdė 24 mažos vertės pirkimus; parengė 49 projektavimo ir statybos 

rangos sutarčių projektus; parengė 72 sąmatinius skaičiavimus; vykdė statybos darbų priežiūrą 36 

objektuose. 

2015 metais palyginti su 2014 metais, 1,8 proc. daugiau atlikta apžiūrų, vykdant statinių 

naudojimo priežiūrą, daugiau surašyta administracinės teisės pažeidimų protokolų, 2,4 proc. daugiau 

surašyta statinių techninės priežiūros patikrinimo aktų. Naudojimo priežiūros įvykdymo padidėjimą 

sąlygojo susidariusi galimybė daugiau laiko sąnaudų skirti statinių naudojimo priežiūros funkcijoms 

vykdyti dėl sumažėjusių statybų rangos darbų pirkimų ir statybos darbų techninės priežiūros apimčių.  
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2015 metais paslaugų ir darbų, kurių užsakovo funkcijas vykdė Statybos skyrius, apimtys 

pinigine išraiška, palyginti su 2014 metais, sumažėjo 492,8 tūkst. Eur (2015 m. suteikta paslaugų ir 

atlikta darbų, kurių vertė 3306,8 tūkst. Eur, 2014 m. – 3799,6 tūkst. Eur).  
Šių apimčių sumažėjimą lėmė Savivaldybės veiklos plano priemonėms įgyvendinti 2015 metais 

skirtas mažesnis nei 2014 metais finansavimas.   
 

Atliktų paslaugų ir darbų, kurių užsakovo funkcijas vykdė Statybos skyrius, vertė: 

 Mokslo paskirties ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų 

remontas rekonstravimas, atnaujinimas  

– 690,5 tūkst. eur; 

 Socialinės paskirties pastatų remontas, statyba (tame tarpe būsto ir 

gyvenamosios aplinkos pritaikymas žmonėms su fizine negalia)  

– 1987,2 tūkst. Eur; 

 Sveikatos priežiūros pastatų atnaujinimas  – 275,4 tūkst. Eur; 

 Sporto paskirties pastatų remontas, atnaujinimas – 235,4 tūkst. Eur; 

 Kultūros paskirties pastatų remontas – 0,7 tūkst. Eur; 

 Administracinės paskirties pastatų remontas  – 1,5 tūkst. Eur 

 Kiti satiniai – 116,2 tūkst. Eur 
 

Bendra 2015 metais atliktų paslaugų ir darbų vertė                          – 3306,8 tūkst. Eur. 
 

Už valstybės lėšas 2539,7 tūkst. Eur (įskaitant ES programų, valstybės investicijų programų 

lėšas) ir Savivaldybės lėšas 590,8 tūkst. Eur (banko paskola, Savivaldybės biudžeto lėšos) atlikti darbai 

ir paslaugos: 

 užbaigta Savivaldybės globos namų pastato Energetikų g. 20A statyba;  

 užbaigta Vaikų globos namų pastato Korsako g. 61 statyba; 

 atliktas Nakvynės namų dalies, skirtos socialinės rizikos suaugusiems asmenims (vyrams), 

kapitalinis remontas,  

 atlikti J. Janonio gimnazijos senojo pastato dalies fasadų dažymo darbai; 

 atlikti S. Šalkauskio gimnazijos aktų salės remonto darbai, senojo pastato fasadų dažymo darbai; 

 atlikti Jovaro progimnazijos sporto aikštyno statybos I etapo darbai (įrengta futbolo aikštė su 

sintetine žolės danga); 

 atnaujinti (suremontuoti) Sporto gimnazijos tualetai; 

 atnaujinti (suremontuoti) Medelyno progimnazijos sporto salė ir technologijų kabinetas, pakeista 

dalis magistralinio karšto vandentiekio vamzdynų;  

 rekonstruota Specialiojo ugdymo centro šildymo sistema;   

 apšiltintas Teniso mokyklos stogas; 

 5 būstai ir gyvenamoji aplinka pritaikyta žmonėms, turintiems judėjimo negalią; 

 rekonstruotos Reabilitacijos centro pastato cokolinio aukšto inžinerinės sistemos ir šilumos 

puntas; 

 Pagal Vietos bendruomenių savivaldos programą Šiaulių miesto bendruomenėms įrengtos 3 vaikų 

žaidimų aikštelės, 1 lauko treniruoklių kompleksas, 1 karuselė, 2 lauko treniruokliai, Salduvės 

miško parke esančiame tvenkinyje įrengtas pėsčiųjų tiltelis.  

 atliktos projektų parengimo ir ekspertizės paslaugos. 

Bendra atliktų darbų ir paslaugų vertė – 3130,5 tūkst. Eur. 
 

Už Savivaldybės biudžeto lėšas atlikti darbai ir paslaugos: 

 Ginkūnų kapinėse pastatytas 120 nišų kolumbariumas; 

 atlikti 11 pastatų remonto darbai (fasado siūlių sandarinimas, stogų dangos remontas); 

 atliktos projektų parengimo ir ekspertizės paslaugos. 

 Bendra atliktų darbų ir paslaugų vertė – 176,3 tūkst. Eur. 
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1.5. APLINKA IR VIEŠOJI TVARKA  

 

Aplinkos apsauga.  

Aplinkos apsaugos funkciją vykdo Aplinkos skyrius. 2015 m. Aplinkos skyrius užbaigė 2319 

užduotį per dokumentų valdymo sistemą ,,Avilys“ ir atliko 190 techninio projekto vertinimą sistemoje 

,,Infostatyba“, sudarė ir kuravo 80 sutarčių, iš jų 56 aplinkosaugos projektų rėmimo biudžeto lėšų 

naudojimo sutartis, 7 kitas biudžeto lėšų naudojimo sutartis (su Jaunųjų gamtininkų centru dėl Talkšos 

ekologinio tako tvarkymo, egzotinių gyvūnų kampelio priežiūros, su Šiaulių universitetu, Priešgaisrine 

gelbėjimo valdyba, Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centu), 7 paslaugų/prekių viešųjų pirkimų sutartis, 2 

dotacijos teikimo sutartis, 8 kitas sutartis (papildomi susitarimai, licenzijos pirkimas). 

Taip pat Skyrius 2015 m. koordinavo Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos rengimą ir teikė pasiūlymus dėl programos lėšų panaudojimo. Lėšų panaudojimas smulkiau 

aprašytas Administracijos direktoriaus veiklos ataskaitoje. 

 

Atstovavimas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centre 

2015 m Aplinkos skyrius Savivaldybės turtines ir neturtines teises dalininko teises atstovavo 

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro valdybos ir dalininkų susirinkimuose. 

8 valdybos posėdžiuose išanalizuotos ir teiktos išvados šiais klausimais: 

-   Dėl VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro veiklos rezultatų; 

- Dėl 2015 m. VšĮ Šiaulių region atliekų tvarkymo centro pajamų ir išlaidų sąmatos 

patvirtinimo ir jos pakeitimų; 

-   Dėl darbo užmokesčo mokos fondo patvirtinimo; 

-   Dėl VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro planuojamų pirkimų sandorių; 

-   Dėl komposto panaudojimo. 

 

4 dalininkų susirinkimuose išanalizuotos ir teiktos išvados šiais klausimais: 

- Dėl 2014 m. finansinės atskaitomybės rinkinio ir 2014 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo; 

- Dėl lėšų skyrimo biologiškai skaidžių atliekų surinkimo konteinerių ir kompostavimo dėžių 

pirkimo; 

- Dėl įstatų keitimo; 

- Dėl ūkinės veiklos procese susidariusių atliekų priėmimo įkainių nustatymo; 

- Dėl 2015-2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimo; 

- Dėl informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo. 

 

Komunalinių atliekų tvarkymas. 
 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 

 

Pakuočių atliekų/antrinių žaliavų tvarkymas. 

2015 metais pakuočių atliekų/antrinių žaliavų surinkimas palyginus su 2014 metaus padidėjo 

47%. 
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Metai 

Antrinių žaliavų/pakuočių 

atliekų surinkimas, tonomis 

Pokytis % +/- 

palyginus 

supraeitais 

metais 

2015 2378,96 47 

2014 1618,42 24 

 

Didžiausią įtaką pakuočių/antrinių žaliavų atskiro surinkimo didėjimui turėjo 2013-2015 m 

įgyvendintas projektas ,,Antrinių žaliavų/pakuočių atliekų surinkimas iš individualių valdų” 

įgyvendinimas. Projekto įgyvendinimo metu: 

- pagal pateiktą paraišką dėl finansavimo suteikimo iš Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo 

programos, su Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondu pasirašyta dotacijos teikimo sutartis 

dėl konteinerių individualioms valdoms įsigijimo; 

- su gamintojų importuotojų organizacijomis suderintos sąlygos dėl konteinerių individualioms 

valdoms finansavimo; 

- įvykdytas viešasis pirkimas konteineriams įsigyti; 

- koordinuotas konteinerių individualioms valdoms dalinimo ir aptarnavimo procesas. 

Projekto rezultatas – visos Šiaulių miesto individualios valdos aprūpintos rūšiavimo konteineriais, 

teikiama paslauga, didėjantis antinių žaliavų/pakuočių atliekų pirminis surinkimas. 

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.  

Pakuočių atliekų tvarkymo paslauga individualių valdų gyventojams teikiama neimant 

papildomo mokesčio.  

Didžiausią įtaką žaliųjų atliekų atskiro surinkimo augimui turėjo individualių valdų aprūpinimas 

žaliųjų atliekų surinkimo priemonėmis (konteineriais ir/arba kompostavimo dėžėmis): 

 

Priemonė Vnt. Pastabos 

ŽA konteineriai (rudi) 120-240 l 6268 Išdalinta 2013 m 

ŽA konteineriai (rudi) 240 l 3000 

2015 m. sigyti,  

dalinami bus 2016 m. 

  

dalinami 
Viso konteinerių: 9268   

Kompostavimo dėžės (600 litrų) 2963 2013 m 

Viso priemonių (konteinerių ir kompostavimo dėžių) 12231 2013-2015 m 

 

Pirminiam rūšiavimui įtakos turi ir VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro vykdoma 

kontrolė. Tikrinama rūšiavimo kokybė ir esant netinkamam rūšiavimui apie tai pažymima lipduku. 

 

Rūšiavimo kontrolė 

Laikotarpis 
Patikrinimų 

skaičius, vnt. 

Patikrinta 

individualių 

valdų, vnt. 

Užklijuota 

lipdukų, vnt. 

Patikrinta juridinių 

asmenų, vnt. 

Užklijuota 

lipdukų, vnt. 

2014 01 -12 63 4331 1177 171 64 

2015 01 - 12 64 5990 823 60 8 

 

Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą. 

2015 metais vietinės rinkliavos dydis Šiaulių miesto gyventojams išliko mažiausias regione: 

 

Šiaulių miestas 16 Eur/gyventojui per metus 

Šiaulių rajonas 21 Eur/gyventojui per metus 
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Radviliškio rajonas 21 Eur/gyventojui per metus 

Pakruojo rajonas 21 Eur/gyventojui per metus 

Kelmės rajonas 20 Eur/gyventojui per metus 

Joniškio rajonas 21 Eur/gyventojui per metus 

Akmenės rajonas 20 Eur/gyventojui per metus 

 

 Nuo rinkliavos įvedinimo 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 484 718,72 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). 

Šiaulių mieste 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 634855,97 2 757 137,80 

2015 2 586331,89 2 615178,03 

 

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 

aikštelės (su stogeliu, rakinimu ir pan.) ir rūšiavimui bei po rūšiavimo likusių atliekų surinkimo 

konteineriais. 

 

Mechaninis-biologinos atliekų apdorojimas 

Tęsiamas projektas “Šiaulių regiono komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra”.  

Projekto tikslas - išplėsti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, užtikrinant BSA atskyrimą ir 

tvarkymą pirminėmis biologiškai skaidžių atliekų surinkimo priemonėmis ir mišrių komunalinių atliekų 

apdorojimo linija. 

Projekto uždaviniai - plėsti atliekų tvarkymo sistemą, sukuriant biologiškai skaidžių atliekų 

tvarkymo infrastruktūrą. 

Projekto esmė: siekiant Šiaulių regione įvykdyti ES teisės aktų keliamus atliekų tvarkymo 

uždavinius, Šiaulių regione pradėtas vykdyti projektas, kurio tikslas mažinti į sąvartyną patenkantį 

biologiškai skaidžių atliekų kiekį. Pirminiame rūšiavime neatskirtos biologiškai skaidžios atliekos, 

likusios mišriame komunalinių atliekų sraute, bus tvarkomos Šiaulių regiono nepavojingų komunalinių 

atliekų sąvartyno teritorijoje pastatytame mišrių komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo 

(toliau – MBA) įrenginiuose. 2015 m. įrenginys baigtas statyti, atlikti pirmieji bandymai. 

 

 

Želdinių apsauga ir tvarkymas 

2015 metais, kaip ir kasmet, pagal  privačių asmenų, įmonių, įstaigų ir kitų organizacijų 

pateiktus prašymus ar be jų, buvo vertinama saugotinų želdinių būklė jų augimo vietose. 46 

objektuose buvo organizuojamas Šiaulių miesto želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo 

komisijos darbas, parengti ir suderinti želdinių apžiūros aktai. 2014 metais ši komisija buvo kviečiama 

ir vertino 42 objektų želdinius. Kaip ir kasmet, aktyviai su visuomene bendrauta informuojant 
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privačius ir juridinius asmenis apie saugotinų želdinių genėjimo, kirtimo ar sodinimo tvarką Šiaulių 

mieste.   

Per metus išduota 912 leidimų (2014 metais – 839 leidimai) saugotiniems želdiniams kirsti, 

genėti ar kitaip pertvarkyti, kuriuose buvo leista kirsti 2085 medžius (2014 metais – 8788 medžius). 

2015 metais išduotų leidimų skaičius yra didžiausias per pastaruosius 10 metų.  

Iškertamų saugotinų želdinių skaičius 2014 metais buvo ženkliai padidėjęs dėl Šiaulių miesto 

industrinio parko įkūrimo ir plėtros susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų statybos projektų 

įgyvendinimo. Iš 2015 metais leistų kirsti medžių 1798 vnt. buvo keliantys pavojų, o 287 vnt. leisti 

kirsti pagal parengtus įvairius projektus. Leidimų saugotiniems medžiams ir krūmams kirsti, genėti ar 

atjauninti galiojimas nepriklauso nuo kalendorinių metų (jie galioja vienerius metus nuo išdavimo 

datos) ir jų vykdymas yra neprivalomas. Dėl šių priežasčių per metus leistų kirsti ar genėti bei iškirstų 

ar išgenėtų medžių skaičiai niekada nesutampa. 2015 metais iš leistų kirsti 2085 medžių buvo: 617 

liepų, 248 beržai, 168 tuopos, 157 gluosniai, 147 uosialapiai klevai ir 748 kitų rūšių medžiai. 2014 

metais iš 8788 leistų kirsti medžių  buvo: 536 liepos, 448 beržai, 277 tuopos, 194 gluosniai, 160 

uosialapių klevų, likusieji 7173 medžiai –  kitų rūšių bei kertami pagal įvairius projektus. Iš pateiktų 

duomenų matome, kad kasmet dažniausiai kertame liepas, augančias miesto gatvėse ir dėl nepalankių 

sąlygų dažniausiai tampančias nepatenkinamos būklės. Beržai dažniausiai auga natūraliai 

susiformavusiuose želdynuose, toliau nuo centrinės miesto dalies ir jų daugiausiai iškertama tose 

teritorijose įgyvendinant įvairius projektus, taip pat dėl nepatenkinamos būklės (pažeidimo puviniu, 

matomo pasvirimo – polinkio vėjavartoms). Tuopos, gluosniai ir uosialapiai klevai dažniausiai 

kertami dėl jų nepatenkinamos būklės –  ankstyvos gamtinės brandos, su tuo susijusių pažeidimų 

puviniu ar pavojingo pasvirimo. Per kelis paskutiniuosius metus genime labai panašų medžių skaičių. 

2014 metais išduotuose leidimuose leista genėti 4256 saugotinus medžius, augančius ne miško 

žemėje, o 2015 metais leista genėti 4241 medį.  

Per 2015 m Aplinkos skyrius atliko 190 techninio projekto vertinimą saugotinų želdinių 

pertvarkymo aspektu. Per 2015 m pagal parengtus techninius projektus į Šiaulių miesto savivaldybės 

sąskaitą pervesta 12274,27 Eur lėšų (2014 metais – 5 360 litų)  už želdinių pagal projektus kirtimą. 

Pagal 2015 m projektus Šiaulių mieste numatyta atsodinti 323 medžius. 

2015 metais už iškirstus želdinius (vietoje jų atkuriamosios vertės) daugiausiai įveista naujų 

želdinių įgyvendinant Vaikų globos namų statybos (K. Korsako g. 61) ir prekybos paskirties pastato 

(Vilniaus g. 3) Šiauliuose statybos  projektų  sprendinius.  

Panaudojant Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšas buvo organizuotas 

viešasis pirkimas želdiniams įsigyti. Iš viso nupirkti 179 medeliai ir krūmai. 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, o 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). 
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4 pav. Leidimų medžių kirtimui išdavimas, vnt. 

 

Siekiant planuojamoje veikloje plačiau atsižvelgti į miesto poreikius ir skatinti visuomenės 

kūrybiškumą, buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Šiaulių universiteto Gamtos mokslų fakultetu,  

Botanikos sodu, aptartos praktinės miesto želdinių pertvarkymo, jų kokybės gerinimo ir studentų 

įtraukimo į šį procesą  galimybės. 

Pareiškėjams prašant išduoti leidimus saugotiniems želdiniams kirsti, genėti ar kitaip pertvarkyti 

ar kitaip prireikus, vertinant saugotinų želdinių būklę bendradarbiauta su Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių miesto agentūra, Valstybinės 

augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių regioninio skyriumi,  Kultūros paveldo 

departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių skyriumi, kai kuriais savivaldybės skyriais. 

 Masiškai plintant kaštoninėms keršosioms kandelėms, bendradarbiaujant su AB „Šiaulių energija“ buvo 

organizuotas  keršųjų  kandelių pažeistų lapų deginimas. 

2015 metais bendradarbiaujant su Architektūros ir urbanistikos bei Turto valdymo skyriais buvo 

toliau tęsiamas Šiaulių miesto atskirųjų želdynų įteisinimo procesas. Per 2015 m. suformuoti 2 atskirųjų 

želdynų paskirties žemės sklypai (tarp Tilžės, Ežero, Tiesiosios, Ilgosios gatvių, tarp Aukštabalio ir 

Daubos gatvių). Atlikus kadastrinius matavimus, 5 atskirųjų želdynų sklypai ( tarp Vilniaus g. 347 ir 

Vilniaus g. 333, tarp Vytauto g. 80 ir Rūdės g. 23, Šaulio aikštė, kieme, tarp Vasario 16-osios g. 41A ir 

Tilžės g. 156, kieme tarp Žemaitės g. 42 ir Žemaitės g. 36A)  įregistruoti Registrų centre valstybės vardu. 

Kita dalis 2015 metais pradėtų atskirųjų želdynų įteisinimo darbų bus baigti 2016 metais.  2014 metais 

buvo parengti 5 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai ir 10 atskirųjų želdynų įregistruota 

Šiaulių miesto savivaldybės vardu. 

 

Aplinkos kokybės monitoringo vykdymas 

Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija (MATL).  

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Aplinkos monitoringo įstatymą, Šiaulių miesto savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 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. 

 

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. 
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5 pav. Oro užterštumo normų kietosiomis dalelėmis Šiaulių mieste statistika 

 

 Paveikslėlyje matosi dienų skaičius, kai buvo viršytos paros KD10 ribinės vertės Šiauliuose 

(leistina – ne daugiau kaip 35 dienos per metus). 

 Transporto įtaką aplinkos oro užterštumo pokyčiams atspindi 2015-09-22 organizuotos akcijos 

,,Diena be automobilio” metu atlikti matavimai. Teršalų koncentracija aplinkos ore esant sustabdytam 

eismui (išskyrus viešąjį transportą) buvo 2-2,6 karto mažesnė. 

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 

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 
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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. 

 Aplinkosaugos švietimas, ugdymas ir visuomenės informavimas. 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. 

 

 Visuomenės švietimas ir informavimas: 

 

2014 metai 2015 metai 

1. Įsigyti 66  leidiniai, kurie buvo išdalinti 

aplinkosauginių renginių metu. 

1. Įsigyti 6 informaciniai leidiniai, kurie buvo 

išdalinti aplinkosauginio renginio metu. 

Renginių dalyvių simbolinius apdovanojimus 

įsteigė renginių partneriai (700 apyrankių, 100 

atšvaitų – VšĮ ŠRATC, PTO, „Žaliasis taškas“; 300 

lietpalčių – Aplinkos ministerija). 
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2. Parengta apie 90 informacinių žinučių apie 

aplinkos oro kokybę savivaldybės internetiniame 

tinklalapyje. 

2. Parengta apie 40 informacinių pranešimų apie 

aplinkos oro kokybę, kvietimus dalyvauti 

projektuose, renginiuose savivaldybės 

internetiniame tinklalapyje. 

Parengti 7 pranešimai į spaudą apie Šiaulių miesto 

aplinkos oro kokybę. 

3. Užsakytos periodinių leidinių prenumeratos 

Šiaulių miesto bibliotekoms 2015 metams: 

laikraščiai „Žaliasis pasaulis“, „Žalioji Lietuva“, 

„Tėviškės gamta“ (po 10 prenumeratų), žurnalas 

„Miškai“ (1 prenumerata). 

3. Užsakytos periodinių leidinių prenumeratos 

Šiaulių miesto bibliotekoms ir leidinio 

pageidavusių švietimo įstaigų skaitykloms 2016 

metams: laikraščiai „Žaliasis pasaulis“, „Žalioji 

Lietuva“, (po 10 prenumeratų), žurnalas „Miškai“ 

(9 prenumeratos). Laikraštis „Tėviškės gamta“ 

leidybą nutraukė. 

 

 

Viešosios tvarkos organizavimas. 

Viešosios tvarkos kontrolę vykdo Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos ir civilinės 

saugos skyrius, kuris vykdo viešajai tvarkai  priskirtų administracinių teisės pažeidimų kontrolę. 
 

 Viešajai tvarkai priskirtų administracinių teisės pažeidimų kontrolė. 
 2015 metais Viešosios tvarkos ir civilinės saugos skyrius išnagrinėjo 2344 fizinių, juridinių 

asmenų prašymus. Tiesiogiai skyriui adresuota 1242 rašytinių prašymų, 192 prašymai registruoti 

Savivaldybės administracijos Kanceliarijos skyriaus registre. Visi gauti prašymai, taip pat ir  anoniminiai 

pranešimai išnagrinėti, patikrinti nurodyti pažeidimų faktai.  

 

 2014 m. 2015 m. 

Gauta prašymų 3891 2344 

Pateikti tiesiogiai skyriui 1921 1242 

Gauti per Kanceliariją  363 192 

Iš UAB ,,Stova“ gauti pranešimai apie 

įvykdytus administracinius teisės 

pažeidimus 

 

1607 

 

910 

 

Skyriui adresuotų gyventojų prašymų pobūdis 

 

Juridinių, fizinių asmenų prašymų pobūdis 

(pagal ATPK straipsnius) 

Raštu ir el. paštu pateiktų prašymų 

skaičius 

2013 m. 2014 m. 2015 m. 

Dėl Gyvūnų laikymo Šiaulių mieste taisyklių vykdymo (110 ) 173 94 207 

Dėl Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisyklių vykdymo (161) 

(dėl buitinių nuotekų tvarkymo) 

256 87 242 

Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių vykdymo (161-1) 9 11 19 

Dėl Želdinių apsaugos Šiaulių mieste taisyklių vykdymo (162) 9 9 6 

Dėl neteisėto vejų, gėlynų žalojimas, naikinimo (78) 2 7 11 

Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose 

taisyklių vykdymo (167) 

___ 2 18 

Dėl triukšmo prevencijos Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių 

vykdymo (42-4) 

3 4 9 
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Dėl nuorūkų išmetimo pro transporto priemonės langą (137) 4 - 1 

Dėl Tabako kontrolės įstatymo laikymosi (185-1) 4 4 4 

Dėl kasinėjimo darbų (160) 7 4 - 

Dėl kelio dangos užteršimo (160-1) 13 7 - 

Dėl išorinės reklamos įrengimo (214-1) 8 12 9 

Dėl stovėjimo tvarkos gyvenamosiose zonose ar kiemuose pažeidimo 

(124-1) 

5 7 25 

Dėl vietinės rinkliavos už stovėjimą mokamose automobilių stovėjimo 

vietose mokėjimo tvarkos pažeidimo (124-5) 

1857 1607 1301 

Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais-taksi taisyklių pažeidimas 

(142-3) Atsisakymas mokėti už važiavimą taksi 

3 7 12 

Kitais klausimais 52 59 288 

Iš viso: 2405 1921 1242 

 

Prašymų, pranešimų nagrinėjimo, organizuotų reidų, sanitarinės kontrolės metu nustatyti 829 

administraciniai teisės pažeidimai, už kuriuos fiziniams, juridinių asmenų atstovams taikyta 

administracinė atsakomybė, numatyta Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 

straipsniuose: 110, 124-1, 124-5, 142 straipsnio pirmąją, antrąją, ketvirtąją, penktąją, šeštąją ir septintąją 

dalis, 142-1, 142-2, 142-3, 161, 161-1, 162, 162-1, 167, 185, 185-1, 188-1, 214-1 straipsnio 3, 4 dalis. 

2015 m. UAB ,,Stova“, atliekanti Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų automobilių 

mokamų stovėjimo vietų Šiaulių mieste administravimą, pateikė per 910 pranešimų apie įvykdytus 

administracinius pažeidimus, numatytus ATPK 124-5 straipsnyje ,,Vietinės rinkliavos už naudojimąsi 

savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės 

rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas“. 2015 m. lyginant su 2014 m. beveik 1,8 karto sumažėjo pagal 

šį straipsnį (ATPK 124-5 str.) padarytų administracinių teisės pažeidimų. Tam įtakos turėjo Savivaldybės 

tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T-111 pakeisti Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių 

miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatai. Sprendimu numatyta 

teisė, nesumokėjus rinkliavos iš karto ar pavėlavus, pratęsti mokėjimą, t. y. rinkliavą susimokėti iki kitos 

dienos 24 val. Dėl pakeistų nuostatų žymiai sumažėjo padarytų administracinių pažeidimų skaičius, skirta 

mažiau baudų, tačiau į Savivaldybės biudžetą surinkta gerokai daugiau rinkliavos.  

2013 m. pabaigoje Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo naujoje redakcijoje buvo nustatyti 

griežtesni išorinės reklamos įrengimo reikalavimai bei numatyta žymiai didesnė atsakomybė už padarytus 

šiame įstatyme nustatytų reikalavimų ar draudimų pažeidimus. Skyriaus darbuotojams sugriežtinus 

išorinės reklamos įrengimo mieste kontrolę, 2015 m. į Savivaldybės biudžetą buvo surinkta per 98866 

Eur vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą, t. y. 1,7 karto daugiau, nei buvo 

planuota – 57924 Eur. 2015 metais suorganizuota per 30 reidų, kurių metu buvo patikrinti 110 reklaminės 

veiklos subjektai. 80 subjektų įsigijo leidimus išorinei reklamai įrengti, kiti išorinę reklamą pašalino per 

Administracijos direktoriaus įsakymu nustatytą terminą (per 10 darbo dienų nuo įspėjimo).  

  

Administracinių poveikio priemonių statistika 2014-2015 m. 

 
Administracinių teisės pažeidimų 

bylos 
2014 m. 2015 m. 

Surašyta ATP protokolų (vnt.) 1798 829 

Skirtos baudos   

(vnt.) 
1798 829 

Baudų suma Lt, Eur 71977 Lt 

(20846 Eur) 

10 068 Eur 
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Administracinių teisės pažeidimų pobūdis bei skirtos nuobaudos 2015 m. 

 

Administracinių teisės pažeidimų protokolai, ATPK 

straipsniai 

Surašyta ATP 

protokolų 

Skirta baudų Baudų 

suma, Eur 

Neteisėtas vejų, gėlynų žalojimas, naikinimas, ATPK 78 str. 1 1 28 

Gyvūnų laikymo Šiaulių mieste taisyklių pažeidimas,  ATPK 

110 str.  

26 26 1225 

Stovėjimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose 

pažeidimas,  ATPK  124-1 str. 4 dalis 

13 13 182 

Vietinė rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų 

nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose 

nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas, 

ATPK 124-5 str. 

664 664 7977 

Naudojimosi automobilių  ir elektros transportu tvarkos 

pažeidimas, ATPK  137 str. 

1 1 2 

Atsisakymas sumokėti už važiavimą taksi arba už taksi 

iškvietimą, ATPK  142 str. 5 dalis 

8 8 80 

Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais- taksi taisyklių 

pažeidimas, ATPK  142-3 str. 

18 18 210 

Savavališkas kasinėjimas bendro naudojimo teritorijoje ir 

teritorijos nesutvarkymas baigus darbus, ATPK 160 str. 

1 1 14 

Gatvių, jų statinių ir įrenginių sugadinimas, ATPK 160-1 str. 3 3 84 

Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimas, 

ATPK  161 str.  

63 63 200 

Šiaulių miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių 

pažeidimas, ATPK 161-1 str. 

1 1 2 

Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose 

vietose taisyklių pažeidimas,  ATPK  167 str. 

30 30 64 

Išorinės reklamos įrengimo taisyklių nesilaikymas, ATPK 

214-1 str. 3 d. 

- - - 

Draudimo rūkyti Šiaulių miesto viešosiose vietose pažeidimas 

. ATPK 185-1 str. 

- - - 

Iš viso: 829 829 10068 

 

Prevencinių priemonių viešajai tvarkai mieste palaikyti, sanitarijos būklei gerinti, taikymas. 

Atliktos Savivaldybės projekto ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra 

Šiauliuose“ įgyvendinimo priemonės Šimšės, Vaidoto mikrorajonuose bei Centrinėje miesto dalyje. 2015 

m. kartu su UAB ,,Šiaulių vandenys“ atstovais buvo patikrinta, kaip tvarkomos buitinės nuotekos  

individualiose valdose, kurių savininkai nepasinaudojo galimybe prisijungti prie miesto centralizuotos 

nuotekų tvarkymo sistemos. 150 valdų savininkams įteikti reikalavimai panaikinti pažeidimus: per 

nurodytą terminą sutvarkyti buitinių nuotekų kaupimo talpas (rezervuarus), pateikti buitinių nuotekų 

tvarkymo sutartis ir pan. 40 valdų savininkams sudaryti nuotekų tvarkymo grafikai bei jų laikymąsi 

įrodančių dokumentų pateikimo pareigūnams tvarka. Prie centralizuotų Šiaulių miesto nuotekų tinklų 

prisijungta 40 patikrintose valdose.  

2015 m. antrą kartą organizuota Šiaulių miesto nenaudojamų ir apleistų žemės sklypų, valdomų 

privačios nuosavybės teise ar nuomojamų iš valstybės, nustatymo procedūra. Nustatytų nenaudojamų 
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žemės sklypų savininkams, nuomininkams 2014 m. taikytas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

sprendimu nustatytas žemės mokesčio tarifas ir 2015 m. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu 

nustatytas nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifas. Vadovaudamiesi nenaudojamų ir apleistų žemės 

sklypų požymiais, nustatytais Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintame Nenaudojamų žemės sklypų 

Šiaulių mieste nustatymo tvarkos apraše, Viešosios tvarkos ir civilinės saugos specialistai per 2 mėnesius 

patikrino miesto teritoriją ir nustatė per 221 netvarkingą žemės sklypą. 2015 m. lyginant su 2014 m. buvo 

nustatyta net 1,8 karto daugiau neprižiūrimų sklypų. Per 78 proc. naudotojų sklypus per nurodytą terminą 

susitvarkė. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos siūlymu į 

Nenaudojamų privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų patvirtintą sąrašą pateko 40 žemės 

sklypų, į Nenaudojamų iš valstybės nuomojamų ir naudojamų žemės sklypų sąrašą – 8 žemės sklypai. 

Nenaudojamų iš valstybės nuomojamų ir naudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste nuomininkai į 

Savivaldybės biudžetą sumokėjo per 1530 Eur nuomos mokesčio daugiau, nenaudojamų privačios 

nuosavybės teise valdomų žemės sklypų savininkai – 13 721 Eur žemės mokesčio (2014 m. - 22720 Lt 

(6580 Eur). 

Įgyvendinti Šiaulių miesto 2015-2017 metų strateginio veiklos plano Savivaldybės 2015 m. 

veiklos plano Aplinkos apsaugos programos bei programos ,,Efektyviai organizuoti Savivaldybės 

darbą ir užtikrinti Savivaldybės funkcijų įgyvendinimą“ uždaviniai bei priemonės. 

Įgyvendinant Aplinkos apsaugos programos tikslą reguliuoti gyvūnų, laikomų Šiaulių 

miesto daugiabučiuose namuose, populiaciją ir kontroliuoti jų priežiūrą, įvykdytos suplanuotos 

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

laikymą daugiabučiuose namuose. 

2015 metais Savivaldybės tarybos sprendimu skirtų rinkliavos lėšų 23169 Eur gyvūnų 

populiacijai mažinti bei priežiūrai kontroliuoti panaudojimas aprašytas Administracijos 

direktoriaus veiklos ataskaitoje. 

2015 m. įgyvendintos Vyriausybės nutarimu patvirtintos Saugios savivaldybės koncepcijos 

rekomendacijos. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 19 d. įsakymu 

Nr. A-196 ir 2015 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. A-1233  pakeista Šiaulių miesto gyventojų saugumo 

stiprinimo ir saugios savivaldybės plėtros komisijos sudėtis (toliau – Komisija). Į komisijos veiklą 

įsitraukė, ir jai pradėjo pirmininkauti Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojas. Komisijos veiklos 

tikslas – Šiaulių miesto gyventojų saugumas ir jo būklės gerinimas: saugūs namai, saugi aplinka, saugus 

darbas ir mokykla, civilinė ir priešgaisrinė sauga. Numatytas institucijų, nevyriausybinių organizacijų 

bendradarbiavimas nusikaltimų  prevencijai organizuoti, jų parengtiems projektams finansuoti. 

Patvirtintas Komisijos 2015 m. veiklos planas bei Šiaulių miesto savivaldybės Nusikaltimų prevencijos 

2015 m. programos priemonių planas. 

 2015 m. organizuoti policijos ir Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos ir civilinės 

saugos skyriaus pareigūnų bendri reidai viešajai tvarkai mieste palaikyti, saugaus eismo akcijoms 

organizuoti. Skyriaus iniciatyva organizuota akcija ,,Gyvenamoji zona“ skirta greičio kontrolei 

teritorijoje, paženklintoje kelio ženklais „Gyvenamoji zona“ bei daugiabučių namų kiemuose. Kontrolę  

atliko Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biuro pareigūnai. Kontroliuota, 

kaip mieste laikomasi draudimo rūkyti Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintose vietose; kaip 

laikomasi Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose (Kaštonų alėjoje, prie Centrinės 

turgavietės, Krymo-Sevastopolio gatvėse ir kt.) taisyklių reikalavimų. Tikrinti naktiniai barai, kavinės, ar 

laikosi Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais 

licencijavimo tvarkos: ar yra patalpose įsirengę vaizdo kameras, ar įrašai išlaikomi ilgiau kaip 14 dienų ir 

pan. Suteikta pagalba tikrinant neprižiūrimus, apleistus butus. Organizuoti reidai bei kontrolės priemonės 

aprašyti spaudoje. Straipsniai: ,,Tikrintos garažų bendrijos“, „Prevencija – kaštonų alėjoje“, „Kas yra 

„Gyvenamoji zona““,  „Išgabentas apdegęs automobilis“. Kartu su Šiaulių miesto ir rajono policijos 

komisarisato bendruomenės pareigūnais organizuota konferencija „Ką naudingo galime padaryti patys 

apsaugant savo turtą –Šiaulius“. 
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 Bendradarbiauta su Kauno miesto, Panevėžio miesto, Klaipėdos rajono, Šiaulių rajono 

savivaldybėmis, Šiaulių apskrities valstybine mokesčių inspekcija, Šiaulių visuomenės sveikatos centru, 

Šiaulių valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato 

Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariatu, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių 

miesto agentūra, nevyriausybinėmis organizacijomis: Asociacija „Moterų veiklos inovacijų centras“, 

Šiaulių vyskupijos „Caritu“. 

 

Įgyvendinant programos ,,Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą ir užtikrinti 

Savivaldybės funkcijų įgyvendinimą“ tikslą sudaryti sąlygas savivaldybės funkcijoms įgyvendinti 

įvykdytos administracinių teisės pažeidimų dokumentų valdymo ir Savivaldybės įvaizdžio 

formavimo priemonės. 
2015 m. Viešosios tvarkos ir civilinės saugos skyrius viešojo pirkimo būdu įsigijo 

Administracinių teisės pažeidimų informacinės sistemos programos paslaugą. Konkursą laimėjo UAB 

„Technologinių paslaugų sprendimai“.  

Sistema skirta operatyviai fiksuoti padarytą administracinį teisės pažeidimą vietoje, per 

minimalų laikotarpį įvertinti padaryto pažeidimo aplinkybes bei nustatyti su pažeidimu susijusius fizinius, 

juridinius asmenis, pasinaudoti savivaldybės ir kitų institucijų duomenų bazėmis ir optimaliai valdyti su 

nustatytu pažeidimu susijusius dokumentus pažeidimo padarymo bei skyriaus darbo vietoje.  

Siekiant, kad skyriaus darbuotojai vykdydami funkcijas patikrinimų, reidų metu išsiskirtų iš 

minios ir būtų identifikuojami kaip pareigūnai,  viešojo pirkimo būdu iš UAB „Vitameda“ už 3319,52 

Eur. buvo įsigyta speciali darbo apranga. 10 vasaros ir žiemos aprangos komplektų: striukės, kelnės,  

sijonai, megztukai, liemenės, marškiniai, avalynė, gero matomumo liemenės. Ant rūbų pritvirtintos 

Savivaldybės administracijos emblemos.  

  

 

1.6. ŠVIETIMAS, KULTŪRA, SPORTAS 

 

Švietimo prieinamumas ir kokybės užtikrinimas. 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (toliau – Skyrius) 2015 metais veiklą 

vykdė planingai ir nuosekliai, įgyvendino priemones, numatytas Šiaulių miesto savivaldybės 2015–2017 

metų veiklos plano 2015 metų švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programoje, Skyriaus 2015 

metų veiklos planuose bei atsižvelgdamas į iškilusias problemas ir aktualijas. 

2015 m. Skyriuje dirbo 11 valstybės tarnautojų ir 4 darbuotojai pagal darbo sutartis. Metų 

pabaigoje vienu valstybės tarnautoju sumažėjo, nes darbuotojas savo noru išėjo iš darbo. 

Vienas svarbiausių Skyriaus uždavinių – koordinuoti ir administruoti Šiaulių miesto savivaldybei 

pavaldžių mokyklų ir pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų veiklą. 2015 m., kaip ir 2014 m., 

Skyrius koordinavo 74 įstaigas: 72 savivaldybės mokyklas ir 2 pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai 

įstaigas. 2015 m. dėl skiriamų Mokinio krepšelio lėšų buvo tęsiamas bendradarbiavimas su šešiomis 

(2014 m. – penkiomis) nevalstybinėms įstaigomis – „Garso servisas“, „Mūsų draugas“, „Mažieji 

šnekoriai“, „Smalsieji pabiručiai“, „Mūsų kiemelis“, Šiaulių Valdorfo darželio-mokyklos bendruomenė –, 

o taip pat ir Šiaulių miesto savivaldybės Sutrikusio vystymosi kūdikių namais. Skyriaus specialistai rengė 

sutartis su minėtomis įstaigomis dėl Mokinio krepšelio lėšų skyrimo, koordinavo duomenų pateikimą 

Mokinių registrui. Metų pabaigoje minėtos įstaigos Skyriui pateikė ataskaitas už ugdymo programų 

įgyvendinimą. 

 

Savivaldybei pavaldžių mokyklų situacija. 

2015 m. fiksuotas nežymus ugdytinių skaičiaus mažėjimas bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų 

švietimo mokyklose bei augimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose, žr. paveiksle. 
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6 pav. Vaikų, mokinių, švietimo įstaigų kitimas Šiaulių mieste, vnt. 

 

Įgyvendinant Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 

metų bendrąjį planą, 2015 m. vasario mėn. buvo įvertintos bendrojo ugdymo mokyklos pagal plane 

numatytus rodiklius. Nustatyta, kad daugumos bendrojo ugdymo mokyklų veiklos rezultatai pagal 

atskirus rodiklius (pvz. mokinių skaičiaus vidurkis klasėse atitinka ar didesnis nei Mokinio krepšelyje 

nustatytas vidurkis,  neturi Mokinio krepšelio kreditinio įsiskolinimo, panaudoja visas bendruosiuose 

ugdymo planuose numatytas pamokas mokinių poreikiams tenkinti ir kt.) yra geresni nei ankstesniais 

metais. Tačiau Gytarių, Vinco Kudirkos ir Zoknių progimnazijos, Tėvo Benedikto Andruškos ir „Saulės“ 

pradinės mokyklos nesiekė minimalaus optimalios mokyklos mokinių skaičiaus.  

2015 m. balandžio mėn. buvo akredituotos „Santarvės“ ir Sporto vidurinių mokyklų vidurinio 

ugdymo programos. Po to, abi mokyklos tapo gimnazijomis. 

2015 m. IV ketvirtį, Švietimo ir mokslo ministro patvirtinta tvarka, vykdytas Simono Daukanto ir 

Stasio Šalkauskio gimnazijų veiklos išorės vertinimas. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros 

sudaryta ekspertų grupė Simono Daukanto gimnazijos 16 veiklos aspektų įvertino taip: 18,8 proc. –  l. 

gerai, 50 proc. –  gerai, 31,2 proc. –  neblogai. Stasio Šalkauskio gimnazijos 15 veiklos aspektų įvertino 

taip: 46,7 proc. –  l. gerai, 20 proc. –  gerai, 33,3 proc. –  neblogai. Bendradarbiaujant su Skyriaus 

specialistais minėtos mokyklos parengė veiklos tobulinimo planus. 

2015 m. II ketvirtį, vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintu 

Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašu, atliktas 

Moksleivių namų ir lopšelio-darželio „Pasaka“ veiklos išorės vertinimas. Išskirti abiejų vertintų įstaigų 

stiprieji ir silpnieji veiklos aspektai, parengtos vertinimo ataskaitos. 

2015 m., kaip ir 2014 m., penkioms savivaldybės mokykloms, skirtoms šalies (regiono) 

mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, Sporto gimnazijai, Medelyno progimnazijos 

ligoninės mokyklos klasėms ir Suaugusiųjų mokyklos Tardymo izoliatoriaus skyriui pagal Švietimo ir 

mokslo ministerijai parengtą paraišką skirtos ūkio lėšos iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės valstybės 

biudžeto. 

2015 m. bendradarbiauta su Šiaulių rajono savivaldybe dėl neformaliojo švietimo programų, kurias 

įgyvendina Šiaulių miesto savivaldybės įstaigos, finansavimo. Po diskusijų pasirašyta bendradarbiavimo 

sutartis dėl neformaliojo švietimo ugdymo paslaugų teikimo Šiaulių rajono savivaldybės gyventojams. 

Didelis dėmesys skirtas duomenų apie ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus rinkimui 

ir analizavimui. Buvo analizuojamos galimybės įsteigti naujas grupes. Nuo 2015-09-01 lopšeliuose-

darželiuose „Eglutė“, „Gintarėlis“, „Gluosnis“ įsteigtos trys naujos ikimokyklinio ugdymo grupės. 

2015 m. pasikeitė Stasio Šalkauskio gimnazijos, Sanatorinės mokyklos, lopšelio-darželio 

„Voveraitė“ direktoriai. Parengti 25 susitarimai su švietimo įstaigų direktoriais dėl papildomos darbo 

sutarties, kaip pedagogo, nutraukimo. Dviem direktoriams už nustatytus darbo drausmės pažeidimus 

paskirtos drausminės nuobaudos. 
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Skyriaus 2015 metų veiklos planų realizavimas. 
Per ataskaitinį laikotarpį Skyrius vykdė nuostatuose apibrėžtas funkcijas bei atliko metiniame ir 

ketvirčių planuose numatytus darbus: 

 

2015 m., lyginant su 2014 m., parengta mažiau    įvairių  dokumentų  švietimo  veiklos klausimais  

(sprendimų, Skyriaus vedėjo įsakymų), išsiųsta raštų įvairioms institucijoms, mažinant administracinę 

naštą. Labai išaugo švietimo įstaigų vadovų atestacijos ir atitikties turimoms kvalifikacinėms 

kategorijoms nustatymas, nes vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka iki 2016 m. 

sausio 1 d. privalėjo atestuotis ar pasitvirtinti atitiktį vadovai, kuriems buvo suėję penkeri ir daugiau metų 

nuo paskutinės atestacijos ar atitikties pasitvirtinimo, bei tie vadovai, kurie dirba daugiau kaip penkeri 

metai, bet nesiatestavę. Buvo sudarytos 72 vadybos ekspertų grupės, švietimo įstaigų vadovų atestacijos ir 

atitikties turimoms kvalifikacinėms kategorijoms ekspertizei atlikti. 2015 m. atestuoti 29 mokyklų 

vadovai, 69 vadovai pasitvirtino atitiktį turimai kategorijai. Suorganizuota 15 miesto mokyklų vadovų 

atestacijos komisijos posėdžių. 

Skyriaus specialistai 2015 m. vykdė priežiūrą ir analizavo švietimo įstaigų situaciją įvairiais 

švietimo veiklos klausimais, parengė 63 (2014 m. – 67) patikrinimo pažymas. Patikrinimų rezultatus 

aptarė su įstaigų vadovais. Taip pat, buvo teikiama informacija įvairioms institucijoms. 2015 m. spalio 

mėn. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai surinkta informacija dėl ikimokyklinio ugdymo programų, 

kurias įgyvendina Šiaulių miesto nevalstybinės švietimo įstaigos ir laisvieji mokytojai, finansavimo. 2015 

m. rugsėjo–spalio mėn., bendradarbiaujant su Administracijos Finansų skyriumi ir Švietimo centru, 

Valstybės kontrolės 5-ojo audito departamentui pateikta informacija apie pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimą. 

2015 m., bendradarbiaujant su pedagogų profesinėmis sąjungomis, analizuota kolektyvinių 

sutarčių  

situacija savivaldybės švietimo įstaigose, dalyvaujant Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos 

pirmininkui A. Jurgelevičiui aptarta kolektyvinių sutarčių svarba puoselėjant darbuotojų ir darbdavio 

bendradarbiavimą, gerinant mikroklimatą. Taip pat organizuoti Šiaulių miesto švietimo veiklos socialinių 

partnerių tarybos posėdžiai. 

2015 m. buvo tęsiamas Mokinių socialinių kompetencijų ugdymo Šiaulių miesto savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklose modelio įgyvendinimas. Tai kryptinga veikla, orientuota į visuminį 

asmenybės ugdymą, padedanti pažinti įvairias užimtumo sritis ir karjeros galimybes, planuotis būsimą 

karjerą. 2015 m. I– IV ketvirtį išplėtotas socialinių partnerių tinklas. 49 miesto organizacijos (2014 m. – 

Veiklos tipas 2015 m. 2014 m. 

Parengti Tarybos sprendimų projektai 27 37 

Parengta Administracijos direktoriaus įsakymų, mero potvarkių, 

susi-jusių su švietimo įstaigų vadovų darbo santykiais, padėkų 

pareiškimu, projektų 

421 620 

Organizuoti švietimo įstaigų direktorių ir jų pavaduotojų 

ugdymui pasitarimai 

31 37 

Vykdyta švietimo įstaigų direktorių, jų pavaduotojų ugdymui ir 

ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų (toliau – vadovai) 

atestacija ir atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai 

nustatymas 

98 31 

Parinkti ir paskirti praktinės veiklos vertintojai 

besiatestuojantiems mokytojams 

63 81 

Organizuotos miesto etapo sporto varžybos 25 19 

Organizuoti kiti renginiai 16 17 

Išleisti Skyriaus vedėjo įsakymai švietimo veiklos klausimais 312 324 

Išsiųsti raštai įvairioms institucijoms 291 366 

Parengtos archyvinės pažymos 393 442 
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35) įsipareigojo sudaryti sąlygas Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams ugdytis socialinius 

gebėjimus atliekant profesinę (darbinę) ir visuomenei naudingą (socialinę-pilietinę) veiklą. Parengti 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir socialinių partnerių bendradarbiavimo sutarčių projektai 

(sutartis planuojama pasirašyti 2016 m. I ketvirtį). 2015 m. III ketvirtį parengtos ir mokyklų 

bendruomenėms pristatytos rekomendacijos dėl minėto modelio įgyvendinimo. Nuo 2015 m. minėtą 

modelį įgyvendina 8 bendrojo ugdymo mokyklos, į veiklas įtraukta apie 1600 mokinių. 

2015 m., bendradarbiaujant su Nacionaliniu  egzaminų centru  (NEC), buvo  atliktas  miesto 

ketvirtų  ir aštuntų klasių mokinių testavimas pagal NEC standartizuotus testus. Standartizuotų testų 

rezultatai pirmiausia skirti pačiam mokiniui: padeda geriau suprasti savo mokymosi tikslus ir įvertinti 

savo galimybes jų siekiant, didina mokymosi motyvaciją, skatina mokymosi sąmoningumą ir 

savarankiškumą. Standartizuotų testų rezultatai tėvams ir mokytojams padeda objektyviau įvertinti 

mokinio mokymosi pasiekimus ir, lyginant su kita turima informacija, išsiaiškinti, ar mokinys daro 

pažangą, numatyti individualius pagalbos mokiniui būdus. 

Pagal NEC parengtą tvarkaraštį ir Administracijos direktoriaus patvirtintą Testavimo 

organizavimo ir vykdymo Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašą, 2015 m. 

balandžio–gegužės mėn. 20 miesto bendrojo ugdymo mokyklų ir vienos privačios mokyklos 955 

ketvirtokai ir 1048 aštuntokai dalyvavo testavime. Vertinti ir analizuoti ketvirtokų matematikos, 

skaitymo, rašymo, pasaulio pažinimo pasiekimai, aštuntokų – matematikos, skaitymo, rašymo, gamtos ir 

socialinių mokslų pasiekimai. Be to, mokiniai pildė klausimyną, kurio pagalba buvo nustatoma mokyklos 

pridėtinė vertė, mokinių savijauta mokykloje ir kt. 

2015 m., bendradarbiaujant su švietimo įstaigų vadovais, Švietimo centro ir UAB „Busturas“ 

specialistais, patobulintas Elektroninio mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas. 

Įgyvendinant Elektroninio mokinio pažymėjimo (EMP) naudojimo programą, parengta EMP naudojimo 

atmintinė, parengta ir pasirašyta Savivaldybės administracijos bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos 

geležinkeliais dėl 20 proc. nuolaidos Šiaulių miesto mokiniams, keliaujantiems traukiniais. 

2015 m., bendradarbiaujant su konkursą laimėjusiu tiekėju UAB „UCS Baltic“, Savivaldybės 

administracijos Kūno kultūros ir sporto skyriumi baigta diegti Neformaliojo švietimo ir mokamų 

paslaugų apskaitos sistema 18-je savivaldybės įstaigų. Jose įdiegta informacinių technologijų techninė ir 

programinė įranga bei sukurta programinė sistema, kuri užtikrina centralizuotą mokinių lankomumo 

kontrolę tiek įstaigų patalpose, tiek atvirose erdvėse, kur vyksta užsiėmimai. 

2015 m. Skyriaus specialistai analizavo švietimo įstaigų virtuvių patalpų ir virtuvių įrangos, 

kiemų ir įvažiavimų dangų būklę. Buvo parengta švietimo įstaigų kiemų ir įvažiavimų dangų remonto 

eilė, pradėti remonto darbai. Švietimo įstaigų virtuvių patalpų ir virtuvių įrangos atnaujinimo priemonės 

įtrauktos į 2016–2018 m. Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programą. 

2015 m. buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Šiaulių universitetu (toliau – ŠU). Skyrius 

koordinavo dviejų priemonių įgyvendinimą: atlikti tyrimai „Edukacinių paslaugų šeimoms poreikis 

Mokymosi visą gyvenimą koncepcijos įgyvendinimo kontekste (Šiaulių miesto atvejis)“ ir „Paauglių 

sveikos gyvensenos aspektai“. Tyrimus atliko ŠU Edukologijos ir Socialinės gerovės ir negalės studijų 

fakultetų mokslininkai.  Tyrimu „Edukacinių paslaugų šeimoms poreikis Mokymosi visą gyvenimą 

koncepcijos įgyvendinimo kontekste (Šiaulių miesto atvejis)“ siekta atskleisti edukacinių paslaugų šeimai 

pasiūlą ir poreikį. Anketinėje apklausoje dalyvavo 532 tėvai. Metų pabaigoje buvo parengta išsami tyrimo 

ataskaita „Šiaulių mokykla: realybė ir lūkesčiai“. ŠU Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto 

Sveikatos studijų katedra atliko miesto paauglių sveikos gyvensenos aspektų tyrimą, kuriame dalyvavo 

687 aštuntokai. Tyrimo metu, naudojant modernią diagnostinę įrangą, buvo įvertinta mokinių laikysena, 

stuburo mobilumas, liemens raumenų pusiausvyra, atlikta anketinė apklausa. Tyrimo rezultatai pristatyti 

tyrime dalyvavusių mokyklų bendruomenėms, parengta mokslinė studija „Paauglių fizinis raštingumas ir 

sveikatos ugdymas“. 

Kaip ir kasmet Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka Skyriaus specialistai organizavo 

bei koordinavo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą bei brandos egzaminus, vykdė jų priežiūrą, 

tvarkė mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumentų blankų apskaitą. 2015 m. 1699 abiturientai pareiškė 

norą dalyvauti 11 valstybinių ir 5 mokykliniuose brandos egzaminuose. Egzaminų vykdymui buvo įsteigti 

55 valstybinių ir 5 mokyklinių brandos egzaminų centrai (2014 m. – 49 valstybinių ir 36 mokyklinių 
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egzaminų centrai). Bendradarbiaujant su mokyklų vadovais, pagrindinės ir pakartotinės sesijos brandos 

egzaminų vykdymui buvo sudarytos 85 vykdymo grupės ir 17 vertinimo komisijų (2014 m. – 71 vykdymo 

grupė ir 11 vertinimo komisijų). 2015 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų 

užduočių išdavimui ir saugojimui užtikrinti buvo parengtas ir Skyriaus vedėjo įsakymu patvirtintas 

tvarkos aprašas. Taip pat Skyriaus specialistai parengė Apmokėjimo už 2015 m. brandos egzaminų 

vykdymą ir vertinimą tvarkos aprašą. Atlygį už darbą gavo 845 brandos egzaminų vykdytojai ir 

vertintojai. 

Miesto mokinių valstybinių brandos egzaminų rezultatai gana aukšti: 

– 3 mokomųjų dalykų (rusų ir vokiečių kalbos, chemija) valstybiniai brandos egzaminai išlaikyti 

100 proc.; 

– 5 mokomųjų dalykų (anglų kalba, matematika, istorija, fizika, informacinės technologijos) 

valstybinių brandos egzaminų išlaikymo rezultatas 2015 m. aukštesnis už 2014 m. brandos egzaminų 

išlaikymo rezultatą; 

– 8 mokomųjų dalykų valstybinių brandos egzaminų išlaikymo vidurkis 2015 m. aukštesnis už 

šalies brandos egzaminų išlaikymo vidurkį.  

– gauta 118 šimto balų įvertinimų (2014 m. – 63) pagal mokomuosius dalykus. 

Tik trijų mokomųjų dalykų (lietuvių kalba ir literatūra, geografija, biologija) valstybinių brandos 

egzaminų išlaikymo rezultatas 2015 m. žemesnis už 2014 m. brandos egzaminų išlaikymo rezultatą. 

2015 m. brandos egzaminus mieste laikė 1558 abiturientai (2014 m. – 1535). Vidurinį išsilavinimą 

2015 m. įgijo 97,8 proc. (2014 m. – 97,8 proc.) abiturientų. 

Baigus  pagrindinio  ugdymo  programą, 10  (II gimn.)  klasių  mokiniams  organizuojamas  

privalomas pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas. 2015 m. pagrindinį išsilavinimą įgijo 

97,1 proc. (2014 m. – 95,9 proc.) besimokiusiųjų. 

Vienas Skyriaus specialistas koordinuoja Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos, 

svarstančios vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo klausimus, veiklą. Jis parengia 

posėdžiams reikalingą medžiagą bei po komisijos nutarimo priėmimo per nustatytą laiką paruošia 

atsakymus švietimo įstaigoms ar parengia dokumentus teismui. 2015 m. prašymų dėl vaiko minimalios ir 

vidutinės priežiūros priemonių skyrimo buvo gauta mažiau nei 2014 metais: 

 

Metai Gauta prašymų 
Skirta vaiko minimali 

priežiūros priemonė 

Skirta vaiko vidutinė 

priežiūros priemonė 

2014 29 18 6 

2015 19 11 4 
  

2015 m. Skyriaus specialistai nemažai dėmesio skyrė neformaliojo vaikų švietimo organizavimui. 

Neformalųjį švietimą vykdė visos Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklos. Be to, 33 įvairaus profilio 

įstaigos vykdė 77 neformaliojo vaikų švietimo programas (2014 m. – 93) ir 8 trumpalaikes neformaliojo 

vaikų švietimo programas (2014 m. – 6), patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu. 

2015 m. vykdyti parengiamieji darbai ruošiantis 2016 m. įvyksiančiai Lietuvos moksleivių dainų 

šventei „Tu mums viena“. Skyriaus specialistai kartu su Moksleivių namų darbuotojais parengė anketą 

Nacionalinei M.K.Čiurlionio menų mokyklai dėl Šiaulių miesto kolektyvų dalyvavimo šventėje, 

koordinavo kolektyvų vadovų dalyvavimą repertuaro mokymo seminaruose. Dainų šventėje planuoja 

dalyvauti apie 1800 mokinių. 

2015 m. Skyriaus specialistai koordinavo 11 vaikų vasaros poilsio programų vaikų ir jaunimo 

vasaros užimtumo programų įgyvendinimą. Jose dalyvavo 800 mokinių. 

Švietimo įstaigos aktyviai dalyvavo ir miesto kultūriniame gyvenime: 24 bendrojo ugdymo 

mokyklos, (apie 240 mokinių) dalyvavo pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, neformaliojo 

vaikų švietimo mokyklos surengė koncertą miesto bendruomenei „Muzika Jums“, skirtą kovo 11 d. 

paminėti (dalyvavo 350 mokinių), Užgavėnių šventėje „Pavasario linksmybės“ prie Žaliūkų vėjo malūno 

dalyvavo 11 švietimo įstaigų, „Bulvaro vasaros mozaika 2015“ programoje dalyvavo 22 švietimo 

įstaigos, miesto gimtadienio atidarymo šventėje „Šiaulių dienos 779“ dalyvavo 31 švietimo įstaiga, 
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Etnografinių regionų metų minėjimo akcijoje „Visa Lietuva šoka“ dalyvavo 10 švietimo įstaigų. 2015 m. 

spalio mėn. aštuonios mokyklos ir lopšeliai-darželiai dalyvavo Olandijos Eteno-Lero savivaldybės 

dovanotų tulpių sodinimo akcijoje. Be to, surengta nemažai atskirų švietimo įstaigų akcijų, koncertų 

miesto bendruomenei. Visų tų renginių įgyvendinimą koordinavo Skyriaus specialistai. 

2015 m. gegužės mėn. Šiaulių arenoje suorganizuotas neformaliojo vaikų švietimo programų ir 

teikėjų pristatymas–paroda „Ką veiki?”. Dalyvavo 21 minėtų paslaugų teikėjas. Be to, suorganizuota 

metodinė–praktinė konferencija „Kelias į sėkmingą gyvenimą – neformalusis ugdymas(is)?“, meninių 

fotografijų paroda „Įsivaikink sėkmę“. 

 

Savivaldybei pavaldžių pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų veiklos koordinavimas. 

Skyrius koordinuoja dviejų mieste veikiančių savivaldybės biudžetinių pagalbos mokiniui, 

mokytojui ir mokyklai įstaigų veiklą – Pedagoginės psichologinės tarnybos ir Švietimo centro. 
 

 

Pedagoginė psichologinė tarnyba. 

2015 m. Šiaulių miesto pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – Tarnyba) darbas vyko pagal 

Tarnybos nuostatuose numatytas kryptis, buvo tęsiamos Didžiojo Mažojo draugo ir Užimtumo grupės 

programos. 

Pagrindinėmis Tarnybos veiklos kryptimis išliko mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus 

atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) įvertinimas pedagoginiu, psichologinių, medicininiu ir socialiniu 

pedagoginiu aspektais, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos skyrimas bei psichologinis 

konsultavimas. 

Specialistai 2015 m. atliko 927 ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų specialiųjų ugdymosi 

poreikių įvertinimą (2014 m. – 955). 
 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius  

Mokyklinio amžiaus vaikų 

skaičius 

Iš viso 
neorganizuot

ivaikai 

lankantys ikimokyklinio ugdymo 

įstaigą 
iš viso 

66 584 650 277 927 

 

17 mokinių nustatyti labai dideli, 322 – dideli, 201 – vidutiniai ir 335 – nedideli specialieji 

ugdymosi poreikiai. Kaip ir praėjusiais metais daugiausia nustatyta kalbėjimo ir kalbos sutrikimų – 508, 

kompleksinių sutrikimų – 99 (2014 m. atitinkamai 509 ir 80). 

2015 m. vertintas ir 28 penkiamečių pasirengimas ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo 

programą ir 21 šešiamečių pasirengimas mokyklai (2014 m. atitinkamai 22 ir 37).  

Jau kelinti fiksuojamas didelis psichologinės pagalbos poreikis. 2015 m. suteikta 1546 

individualios psichologo konsultacijos (pernai – 1657). Dažniausiai pasitaikantys sunkumai, dėl kurių į 

Tarnybą buvo kreiptasi psichologo pagalbos: elgesio ir emocijų – 839, bendravimo – 204, klinikinės 

(hiperaktyvumas, neurozės, autizmas, valgymo sutrikimai, priklausomybė nuo kompiuterinių žaidimų) – 

158, krizės (savižalojimas, netektis, tėvų skyrybos, adaptacija) – 143, mokymosi sunkumai – 128 (2014 

m. atitinkamai – 609, 276, 171, 161, 136). Be to, Tarnybos psichologai teikė pagalbą vaikų grupėms, 

pravedė psichologinio atsparumo įgūdžių ugdymo ir bendravimo įgūdžių tobulinimo užsiėmimus. 

2015 m. Tarnyboje surdopedagogo pagalba suteikta 17 (2014 m. – 15) sutrikusios klausos vaikų. 

Surdopedagogas jiems pravedė 478 pratybas, konsultavo vaikų tėvus. 

Kaip ir praėjusiais metais Tarnyba nemažai dėmesio skyrė švietimo įstaigų pedagogų metodinei ir 

dalykinei pagalbai – organizuoti 474 renginiai (2015 m. – 544). 
 

Kam skirta 
Pasitarimų 

skaičius 

Seminarų 

skaičius 

Konsultacijų 

skaičius 

Paskaitų 

skaičius 

Socialiniams pedagogams 7 - 86 - 
Logopedams 6 1 75 1 
Specialiesiems pedagogams 1 - 194 - 
Vaiko gerovės komisijų nariams - - 30 - 
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Ugdymo įstaigų direktoriams, direktorių 

pavaduotojams ugdymui 
- - 7 - 

Ikimokyklinių įstaigų vadovams ir 

pedagogams 
- - 15 11 

Mokyklų pedagogams - 2 18 6 
Psichologams  5 - 9 - 

Iš viso 19 3 434 18 

 

Tarnyba, siekdama prisidėti prie efektyvesnės socialinės pedagoginės pagalbos mokykloje 

užtikrinimo, jau trečius metus miesto socialiniams pedagogams organizuoja savitarpio paramos grupę. 

Dvylikai socialinių pedagogų iš įvairių miesto mokyklų Tarnyboje pravesti septyni profesinio tobulinimo 

užsiėmimai. Jų metu socialiniai pedagogai tobulino profesines kompetencijas bendravimo, 

bendradarbiavimo, probleminių situacijų sprendimo ir kt. srityse. 

Tarnybos specialistai, kartu su Medelyno progimnazija įgyvendindami projektą „Pagalbos 

vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų, modelio kūrimas Šiaulių mieste“, parengė metodinį 

leidinį mokytojui „Netinkamas mokinių elgesys ir jo įveikimas“. 

Veiklas tęsė dvi programos: Didžiojo Mažojo draugo programa (pradžia 2005 m.) ir Užimtumo 

grupė (pradžia 2006 m.). 

Didžiojo Mažojo draugo programa, skirta 7-14 metų vaikams, išgyvenantiems įvairius sunkumus, 

ir vieno vyresnio nei 18 metų amžiaus asmens savanoriškas bendravimas.  2015 metais dalyvavo 3 poros 

(vaikai ir savanoriai). Popamokinio užimtumo grupę lankė 15 blogai mokyklą lankančių, mokymosi, 

elgesio sunkumų turinčių nedarniose, socialinės rizikos šeimose gyvenančių mokinių. Su mokiniais 

kiekvieną darbo dieną dirbo socialinis ir specialusis pedagogai, du kartus per savaitę psichologas vedė 

užsiėmimus vaikams ir teikė psichologinę pagalbą vaikams, jų tėvams ar globėjams. 

Įgyvendinant Vaiko vidutinės ir minimalios priežiūros nuostatas, Tarnybos socialinis pedagogas 

aktyviai dalyvavo savivaldybės prevencinio darbo koordinavimo veikloje. 

 

  Švietimo centras. 

 2015 m. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro (toliau – Švietimo centras) pagrindinė 

veikla buvo organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius. 2015 m. suorganizuota 313 kvalifikacijos 

tobulinimo renginių (2014 m. – 321). 

 
7 pav. 2014-2015 m. Centro suorganizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginiai 

 

 2015 m., kaip ir praėjusiais metais, daugiausia suorganizuota seminarų, konferencijų ir  įvairių 

kursų (užsienio kalbų, švietimo vadybos, kompiuterinio raštingumo, specialiosios pedagogikos ir 

psichologijos ir kt.). 

Švietimo centras organizuoja miesto 3–12 klasių mokinių dalykines olimpiadas ir konkursus, 

mokinių dalyvavimą šalies etapuose. 2015 m., kaip ir praėjusiais metais,  kartu su Skyriumi ir metodiniais 
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būreliais suorganizuota 40 olimpiadų ir konkursų, kuriuose dalyvavo 1350 mokinių (2014 m. – 1493). Į 

dalykinių olimpiadų ir konkursų šalies etapus vyko 83 mokiniai. Vienuolikos olimpiadų šalies etapuose 

šiauliečiai tapo 1–3 vietų laimėtojais, o už laimėjimus trijose iš eilės olimpiadose dviem mokiniams 

suteikti laureatų vardai. 

Švietimo centro bibliotekos, kuria naudojasi visų miesto švietimo įstaigų pedagogai, fonduose 

2015 metais sukaupta 1778 egz. knygų (2014 m. – 1732) ir 90 kompaktinių diskų (CD) (2014 m. – 81). 

Yra elektroninis knygų katalogas. Prenumeruoti 6 pavadinimų periodiniai leidiniai. 

Švietimo centras koordinavo mieste veikiančių 31 (2014 m. – 32) įvairių mokomųjų dalykų ir 

kitokių švietimo veiklų metodinių būrelių veiklas. Teatro metodinis būrelis prisijungė prie neformaliojo 

švietimo būrelio veiklos. Visi metodiniai būreliai planavo ir gyvendino savo veiklą bendraudami su 

Skyriumi ir Švietimo centru. 

Švietimo centras koordinuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą dėl kompleksinės švietimo 

pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams). 2015 m. buvo kaupiami, sisteminami, analizuojami duomenys 

apie Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančius vaikus nuo gimimo iki 7 metų ir neugdomus 

pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, jų tėvus, švietimo, sveikatos priežiūros 

paslaugų, socialinės paramos poreikį. Siekiant užtikrinti veiksmingą kompleksinę pagalbą vaikams ir jų 

tėvams buvo bendradarbiaujama su socialiniais darbuotojais, dirbančiais su tokiomis šeimomis, švietimo, 

sveikatos priežiūros, vaiko teisių, socialinės paramos, pedagoginės psichologinės tarnybos, seniūnijomis 

ir kitų įstaigų atstovais, nevyriausybinėmis organizacijomis.  

2015 m. Švietimo centras pradėjo koordinuoti neformalaus suaugusiųjų švietimo veiklą. Veiklos 

tikslas: sukurti mokymosi visą gyvenimą pasiūlos ir paklausos modelį, kuris sudarytų sąlygas suaugusių 

asmenų socialinei ir darbinei įtraukčiai, aktyviam pilietiškumui ir asmeniniam tobulėjimui. 2015 m. 

surinkta informacija apie įstaigas, organizacijas ir individualius asmenis, vykdančius neformalų 

suaugusiųjų švietimą. Gauti duomenys analizuojami. 

Švietimo centras koordinuoja Jaunimo centro veiklą. 2015 m. Jaunimo centre vyko 16 nuolatinių 

užsiėmimų (muzikos, šokio, dailės, užsienio kalbų mokymo, multimedijos ir kt.), veikė Šiaulių jaunimo 

organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“, Eurodesk Lietuva atstovybė, vyko Lietuvos moksleivių 

sąjungos Šiaulių miesto skyriaus susirinkimai ir kt. Iš viso 2015 m. Jaunimo centre suorganizuoti 327 

įvairūs renginiai (2014 m. – 294), kuriuose dalyvavo 1040 jaunuolių  (2014 m. – 931). 

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

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

atlieka įvairius darbus. Visuomenei naudingos veiklos organizavimo skyriaus specialistai 2015 m. priėmė 

1500 gyventojų  su Socialinių paslaugų skyriaus nukreipimais. 2015 m. socialines išmokas gaunantys 

dirbo švietimo įstaigose, miesto tvarkymo brigadoje, seniūnijose, kitose miesto įstaigose. Iš viso 2015 m. 

jie dirbo 143660 valandų. 

2015 m. Švietimo centro specialistė-maisto technologė konsultavo bendrojo ugdymo mokyklų 

valgyklų vedėjus ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros specialistus vaikų ir 

mokinių maitinimo organizavimo klausimais. Kartu su Skyriaus specialistais patikrino 22 bendrojo 

ugdymo mokyklas ir 30 ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Patikrinimų medžiaga aptarta su tikrintų įstaigų 

vadovais ir atsakingais už maitinimo organizavimą. 2015 m. rugsėjo mėn. buvo sudaryta Šiaulių miesto 

savivaldybės komisija dėl centralizuoto maisto produktų pirkimo. Šiame pirkime pageidavo dalyvauti 29 

ikimokyklinio ugdymo įstaigos, 3 specialiosios mokyklos ir viena pradinė mokykla. Švietimo centro 

specialistė-maisto technologė, atsižvelgdama į minėtos komisijos siūlymą, parengė bendrus 

perspektyvinius valgiaraščius ikimokyklinio ugdymo įstaigoms. 

2015 m. Švietimo centras organizavo ar atliko inžinerinių tinklų avarijų lokalizavimo, šalinimo ir 

remonto darbų švietimo įstaigose už 17995,63 eurus. Taip pat sudėtingų avarijų šalinimui ir remontui 

buvo pasitelktos partnerių pajėgos, kurios atliko darbų už 22 tūkst. eurų. Inžinerinių tinklų remonto 

brigada aptarnavo 75 švietimo įstaigas, atliko hidraulinius šilumos punktų ir šildymo sistemų bandymus. 

Švietimo centras teikė transporto, mokinių pavėžėjimo paslaugas miesto mokykloms ir kitoms 

biudžetinėms įstaigoms. Centro autobusais mokiniai ir pedagogai vežti į dalykines olimpiadas, sporto 

renginius, seminarus ir kitus renginius. 
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Švietimo centro buhalteriai vykdė penkių biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą. Darbui naudojo 

VSAKIS ir PROGRA buhalterinės apskaitos programas. 

2014-2016 m. Švietimo centras kartu su partneriais iš Latvijos ir Suomijos vykdo tarptautinį 

projektą „Innostartup“ („Kitoks startas“) pagal Nordplus programą. 2015 m. aštuoniolikai būsimų 

verslininkų buvo suorganizuoti 48 val. kūrybiškumo ugdymo mokymai, organizuotos mentorių 

konsultacijas, įvyko projekto partnerių susitikimas Suomijoje. 

2015 m. Švietimo centras, kaip Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos partneris, vykdė projektą „Atrask save“. Projekto pagrindinė veikla – vietos jaunimo 

garantijų iniciatyvos (JGI), kurios skirtos 15-29 metų amžiaus niekur nedirbantiems, nesimokantiems ir 

darbo biržoje neregistruotiems jauniems žmonėms. 

Švietimo centras, kaip UAB „Ayus“ partneris, dalyvavo įgyvendinant projektą „Suaugusiųjų 

švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas“. 2015 m. 

Šiaulių miesto suaugusiesiems suorganizuoti 40 val. trukmės anglų kalbos, psichologinės pagalbos 

mokymai ir seminaras „Laisvalaikio formos ir saviraiškos“. Bendrąsias kompetencijas tobulino 68 

suaugusieji. 

 

Pasiekimai ir laimėjimai švietimo srityje 2015 metais. 

1. Ikimokyklinio ugdymo įstaigose įsteigtos 3 naujos grupės, į kurias priimti 45 vaikai. 

2. Bendradarbiaujant su Nacionaliniu egzaminų centru atliktas miesto 4-okų ir 8-okų testavimas 

pagal NEC standartizuotus testus. Mūsų miesto ketvirtokų ir aštuntokų rezultatai gana aukšti: ketvirtokų – 

aštunti, aštuntokų – treti iš 42 dalyvavusių savivaldybių. 

3. Įgyvendinant Mokinių socialinių kompetencijų ugdymo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklose modelį suburtas socialinių partnerių tinklas, vienijantis 49 organizacijas. 

4. Bendradarbiaujant su Šiaulių universitetu, atlikti du tyrimai „Edukacinių paslaugų šeimoms 

poreikis Mokymosi visą gyvenimą koncepcijos įgyvendinimo kontekste (Šiaulių miesto atvejis)“ ir 

„Paauglių sveikos gyvensenos aspektai“. 

5. Pasirašyta Savivaldybės administracijos bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos geležinkeliais 

dėl 20 proc. nuolaidos Šiaulių miesto mokiniams, keliaujantiems traukiniais ir turintiems elektroninį 

mokinio pažymėjimą. 

6. Aukšti miesto mokinių akademiniai pasiekimai: 

6.1. aštuonių mokomųjų dalykų valstybinių brandos egzaminų (iš vienuolikos laikytų) išlaikymo 

vidurkis 2015 m. aukštesnis už šalies išlaikymo vidurkį; 

6.2. gauta 118 (2014 m. – 63) 100 balų valstybinių brandos egzaminų įvertinimai; 

6.3. 21 mokinys tapo vienuolikos Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų šalies etapų 

nugalėtojais. Laimėtos šešios pirmosios vietos; aštuonios – antrosios; septynios – trečiosios. Dar 12 

mokinių gavo Švietimo ir mokslo ministerijos pagyrimo raštus. Du mokiniai pripažinti fizikos ir 

matematikos olimpiadų laureatais; 

6.4. 26-ojoje tarptautinėje biologijos olimpiadoje Danijoje Šiaulių universiteto gimnazijos 

abiturientas Dominykas Murza (mokytoja Danguolė Meškaitė) laimėjo bronzos medalį. 

6.5. Milane įvykusiame Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurse apdovanoti trys Juliaus  

Janonio gimnazijos mokiniai: Greta Patkauskaitė už aplinkos tyrimų darbą „Kaštoninių 

keršasparnių (Cameraria ohridella) atbaidymas/naikinimas kvapiąja pelargonija (Pelargonium 

odoratissimum)“, Pijus Žagrakalys ir Simonas Pranys už darbą „Žemo dažnio virpesių įtaka sėklų 

dygimui ir augalo vegetacijai“. Jų vadovė mokytoja Valentina Rakužienė. 

7. Lietuvos  bendrojo  ugdymo  mokyklų  mokinių  sporto  žaidynėse  kompleksinėje  įskaitoje 

Šiaulių miestas užėmė 3 vietą.  

8. Konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“ lopšelio-darželio „Žiogelis“ komanda tampo apskrities ir 

šalies etapų nugalėtoja. 

9. Respublikinėse ir tarptautinėse varžybose, konkursuos pripažinti laureatais, laimėtos 1-3 vietos 

šiose srityse: sporto – 5; muzikos – 208; dailės – 9; techninio ugdymo – 29, gamtos pažinimo – 13; 

saviraiškos – 126. 
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10. Švietimo  įstaigos  aktyviai  dalyvavo  miesto  kultūriniame  gyvenime,  rengdamos  akcijas, 

koncertus, konkursus. 

 

Kultūros plėtra. 
Kultūros plėtros programą vykdo Savivaldybės administracijos Kultūros skyrius. 

Per 2015 metus Kultūros skyrius teikė informaciją, rengė dokumentus apie skyriaus bei 

Savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų veiklą: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai, Lietuvos 

Respublikos kultūros ministerijai, Lietuvos savivaldybių asociacijai, Lietuvos liaudies kultūros centrui ir 

kitoms kultūrą bei meną kuruojančioms institucijoms.  

 2015 m. I ketvirtyje Kultūros skyrius parengė: Šiaulių miesto savivaldybės 2015–2017 metų 

strateginio veiklos plano 2015 m. Kultūros plėtros programos projektą; Kultūros skyriaus 2015 m. veiklos 

plano Kultūros plėtros programai įgyvendinti projektą; 2015 m. Kultūros plėtros programos biudžeto 

sąmatos projektą bei programos priemonių sąmatos projektą; 2014 m. strateginio veiklos plano Kultūros 

plėtros programai įgyvendinti ataskaitos projektą. 

 Per 2015 metus parengti 4 Šiaulių miesto savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos 

plano 2015 m. Kultūros plėtros programos pakeitimų projektai.  

 2015 m. IV ketvirtyje Kultūros skyrius parengė Šiaulių miesto savivaldybės 2016–2018 m. 

strateginio veiklos plano 2016 m. Kultūros plėtros programos projektą, 2016 m. Kultūros plėtros 

programos biudžeto sąmatos projektą. 

 Skyriaus darbuotojai parengė: 357 Kultūros skyriaus raštus (2014 m. – 315) (raštai dėl lėšų 

pervedimo Apskaitos skyriui, informaciniai raštai tarnyboms ir kultūros įstaigoms, rekomendacijos ir 

pan.), 43 kultūros projektų finansavimo sutartis (2014 m. – 43), 23 sutartis Savivaldos vietos 

bendruomenių programai įgyvendinti (2014 m. – 14), 21 miesto reprezentacinių renginių, valstybinių 

švenčių ir atmintinų datų sutartį (2014 m. – 19), 9 sutartis dėl papildomų kultūros priemonių finansavimo 

(2014 m. – 19); 2015 m. buvo gauti 24 prašymai papildomoms (buvusioms neplanuotoms) kultūros 

priemonėms finansuoti, Kultūros tarybos sprendimu finansavimas skirtas 9 kultūros priemonėms 

finansuoti), 16 Savivaldybės mero potvarkių projektų (pagerbti menininkai, meno kolektyvai bei jų 

vadovai), 24 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus (2014 m. – 21), 25 Kultūros 

skyriaus vedėjo įsakymus (2014 m. – 10): padėkota per 200 (2014 m. – per 100) miesto kultūros 

darbuotojų, menininkų, meno kolektyvų, rėmėjų; 7 Kultūros skyriaus administracinių paslaugų aprašymus 

(2014 m. – 6) ir kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, dokumentus. Parengtos 54 rekomendacijos 

(2014 m. – 33) Lietuvos kultūros tarybai ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai dėl kultūros 

projektų kofinansavimo 

 Kultūros skyrius gavo 493 raštus (2014 m. – 238), atliko 346 užduotis (2014 m. – 94). Palyginus 

su 2014 metais, užduočių skaičius išaugo 3,68 karto. 

 Per 2015 m. parengtos rekomendacijos Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai Šiaulių miesto 

savivaldybės mero vardu: dėl Valstybinio Šiaulių dramos teatro vadovo Antano Venckaus apdovanojimo 

Lietuvos Respublikos garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“; dėl padėkos pareiškimo Šiaulių miesto 

kultūros centro „Laiptų galerija“ direktorei Janinai Ališauskienei už etnokultūros puoselėjimą ir plėtrą, 

profesionaliojo meno sklaidą, vaikų ir moksleivių meninę edukaciją bei istorinės atminties ir tradicijų 

puoselėjimą kūrybinio-administracinio darbo Šiaulių miesto kultūros centre „Laiptų galerija“ 30-mečio 

proga; teikimas dėl Kazio Almino kandidatūros apdovanojimui Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo 

medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ už pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui; dėl AB GUBERNIJA 

generalinės direktorės Vijoletos Dunauskienės apsovanojimo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 

garbės ženklu „Metų mecenatas“ už ilgametį verslo ir kultūros bendradarbiavimo skatinimą ir paramą 

dideliems kultūros projektams. 

 

Kultūros projektų finansavimas. 

Kultūros projektų finansavimo konkursas organizuotas vadovaujantis Kultūros projektų 

finansavimo konkurso nuostatais, patvirtintais Savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu 

Nr. T-223 „Dėl kultūros projektų finansavimo konkurso nuostatų patvirtinimo“ (2015 m. lapkričio 26 d. 

Nr. T-321 redakcija). 
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 Kultūros skyriaus darbuotojai administravo 43 kultūros projektų įgyvendinimą: parengė, 

suderino 43 sutartis ir jų priedus (išlaidų sąmatas), koordinavo sutarčių vykdymą, suderino ir išanalizavo 

po 43 finansines ir veiklos ataskaitas, konsultavo projektų vykdytojus.  

 

Įgyvendintos priemonės 

 

Priemonės pavadinimas 2014 m. 2015 m. 

Kultūros projektų skaičius 43 43 

Premijų, stipendijų skaičius 10 11 

Neplanuotų kultūros priemonių skaičius 19 9 

Valstybinių, miesto ir kt. švenčių / atmintinų datų skaičius 19 21 

 

2015 metais kultūros projektams skirta 47976 Eur. Smulkiau apie paremtus kultūros projektus 

informacija pateikta Administracijos direktoriaus veiklos ataskaitoje.  

 

Meno kūrėjų skatinimas. 

Kultūros skyrius administravo (organizavo konkursus, Šiaulių miesto savivaldybės Kultūros 

tarybos posėdžius, parengė posėdžių protokolus, sutarčių projektus bei kitus būtinus dokumentus, 

organizavo įteikimą) 4 Savivaldybės tarybos įsteigtų Jaunojo menininko stipendijų ir 6 premijų (4 

Kultūros ir meno bei 2 Šiaulių dramos teatrui) ir premija už geriausią 2015 metų edukacijos projektą 

skyrimo procesą. 

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės premijų Valstybinio Šiaulių dramos teatro kūrybiniams 

darbuotojams skyrimo nuostatais, patvirtintais Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 

d. sprendimu Nr. T-198 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės premijų Šiaulių dramos teatro kūrybiniams 

darbuotojams skyrimo nuostatų patvirtinimo“, 2015 metų Šiaulių miesto savivaldybės premijos po 600 

Eur skirtos Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriams: Ingai Jarkovai už Lėjos vaidmenį Aleks Tarn 

spektaklyje „Dibukas“ (rež. Raimundas Banionis) ir Daliui Jančiauskui už Klovo vaidmenį Samuelio 

Beketo spektaklyje „Žaidimo pabaiga“ (rež. Paulius Ignatavičius). 

Vadovaujantis Šiaulių miesto kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatais, patvirtintais Šiaulių 

miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-386 „Dėl Šiaulių miesto kultūros ir 

meno premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“, 2015 metų Šiaulių miesto savivaldybės premijos po 1500 

Eur skirtos: Algirdui Musneckiui, fotomenininkui, už ilgametę, miestui reikšmingą kultūrinę ir meninę 

veiklą; Remigijui Adomaičiui, Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ vadovui, už aktyvią 

koncertinę veiklą, atstovavimą Lietuvos chorinei kultūrai tarptautiniuose renginiuose ir dainų švenčių 

tradicijų puoselėjimą; Ričardui Jakučiui, publicistui, už aktyvią visuomeninę, kultūrinę ir meninę veiklą; 

Vilijai Ulinskytei-Balzienei, muziejininkei, už miesto istorijos ir kultūros paveldo populiarinimą, 

muziejinės veiklos puoselėjimą. 

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams konkurso 

nuostatais, patvirtintais Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-204 

„Dėl Šiaulių miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams konkurso nuostatų 

patvirtinimo“ (2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-324 redakcija), 2015 m. Šiaulių miesto 

savivaldybės stipendijos po 1500 Eur skirtos: Mantui Lukauskiui, akordeonistui; Juozui Janužui, 

dainininkui; Ryčiui Milkintui, tautodailininkui-drožėjui; Urtei Vaserienei, rašytojai. 

Vadovaujantis Šiaulių miesto premijos už geriausią kultūrinės edukacijos projektą nuostatais, 

patvirtintais 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. ši premija 

buvo skirta viešajai įstaigai „Istartas“ už geriausią kultūrinės edukacijos projektą „Lietuviško kino vakarai 

„MT ekranas“. 
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Miesto renginių organizavimas. 

Kultūros skyrius administravo pasirengimo miesto šventei „Šiaulių dienos“ procesą: 

bendradarbiauta su miesto kultūros ir švietimo įstaigomis ir parengta 4 dienų šventinė programa, 

koordinuotas 2015 m. liepos 3 d. sutarties Nr. SŽ-877 „Dėl Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo 

priemonei „Miesto šventė „Šiaulių dienos“ įgyvendinti“ vykdymas, spręsti organizaciniai klausimai, 

teikta informacija tarnyboms. 

2015 m. šventė „Šiaulių dienos“ vyko 2015 m. rugsėjo 10–13 d., pagrindinis šventės 

organizatorius – Šiaulių kultūros centras.  

2015 m. birželio mėn. vyko meninių akcentų viešosiose miesto erdvėse  kūrimo konkursas. 

Organizatorius – Šiaulių dailės galerija. Menininkai iš Šiaulių, Kauno, Panevėžio ir Telšių siūlė meniškai 

ir konceptualiai įvairius skulptūrinių objektų projektus – nuo žaidybinių, interaktyvių iki klasikinės 

skulptūros pavyzdžių. 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 11585 Eur iš Savivaldybės privatizavimo 

fondo. 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. T-371 „Dėl tarptautinio 

folkloro konkurso-festivalio „Saulės žiedas“ organizavimo ir finansavimo“ buvo numatyta Šiaulių miesto 

savivaldybės biudžete, 2015 metų Kultūros plėtros programoje, 40 547 Eur VI tarptautiniam folkloro 

konkursui-festivaliui „Saulės žiedas“ finansuoti. 

Kultūros skyrius kuravo ir bendradarbiavo organizuojant VI tarptautinį konkursą-festivalį „Saulės 

žiedas“, vykusį 2015 m. liepos 6–11 d. Parengta 2015 m. birželio 16 d. Savivaldybės biudžeto lėšų 

naudojimo sutartis dėl VI tarptautinio folkloro festivalio-konkurso „Saulės žiedas“, derinta festivalio-

konkurso išlaidų sąmata, patikrintos ir suderintos ataskaitos. Festivaliui-konkursui pasibaigus, Kultūros 

skyriaus vedėjai Dainai Kinčinaitienei ir Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotojai Editai Ramanauskienei 

buvo įteiktos VI tarptautinio folkloro festivalio-konkurso „Saulės žiedas“ organizacinio komiteto padėkos 

už pagalbą organizuojant festivalį-konkursą. 

Kultūros skyrius kuravo Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ organizuotą Kultūros ir meno 

premijų įteikimo vakarą 2015 m. gruodžio 4 d. koncerų salėje „Saulė“. 

Administruotas kalėdinių ir naujamečių renginių ciklo „Kalėdinės gerumo istorijos“ 

organizavimas. Renginių ciklas vyko 24 dienas nuo 2015 m. gruodžio 3 iki 2016 m. sausio 6 d., jo metu 

metu surengtas 51 renginys.  

2015 m. Kultūros skyrius koordinavo renginių ciklo „Bulvaro vasaros mozaika“ organizavimą. 

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.  

Lėšų papildomoms (buvusioms neplanuotoms) kultūros priemonėms skyrimas organizuotas 

vadovaujantis Lėšų skyrimo papildomoms kultūros priemonėms įgyvendinti tvarkos aprašu, patvirtintu  

2012 m. rugpjūčio 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-224 „Dėl lėšų skyrimo neplanuotoms 

kultūros priemonėms įgyvendinti tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 

26 d. sprendimo Nr. T-322 redakcija): inicijuoti ir organizuoti Šiaulių miesto savivaldybės Kultūros 

tarybos posėdžiai, parengti posėdžių protokolai, parengta,  suderinta 9 finansavimo sutarčių projektų bei 

kuruotas jų vykdymas, suderinta ir išanalizuota po 9 finansines bei veiklos ataskaitų.  

2015 m. Kultūros skyriui įteikta Lietuvos architektų sąjungos Šiaulių skyriaus padėka už 

nuoširdžią pagalbą rengiant Šiauliuose dirbusio architekto Kajetono Jurėno darbų parodą, už nuolat ir 

tyliai įgyvendinamą Kultūros skyriaus misiją sudaryti kuo palankesnes sąlygas kultūros kūrėjams kurti 

Šiauliuose, o visoms socialinėms žmonių grupėms – suteikti galimybę aktyviai ne tik vartoti kultūros ir 

meninės kūrybos rezultatus, bet ir dalyvauti kultūriniame miesto gyvenime, kuriant savo ir miesto 

kultūrinį identitetą bei tenkinant savo estetinius poreikius. 

 

Valstybinių švenčių organizavimas ir atmintinų datų minėjimas, tautinių tradicijų puoselėjimas. 

2015 m. Kultūros skyrius koordinavo ir administravo šių valstybinių švenčių ir atmintinų datų 

organizavimą (inicijavo kūrybines idėjas akcijoms, koncertams, rengė sutarčių projektus, derino išlaidų 



60 

 

 

 

sąmatas, programas, parengė raštus tarnyboms, konsultavo švenčių organizatorius): Laisvės gynėjų 

dienos, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos, Kultūros 

dienos; Tarptautinės vaikų gynimo dienos, Gedulo ir vilties dienos, Valstybės (Lietuvos karaliaus 

Mindaugo karūnavimo) dienos; rugpjūčio 23-iosios, Juodojo kaspino dienos, Tarptautinės pagyvenusių 

žmonių dienos. 

Kultūros skyrius kuravo etninės kultūros renginius – Žiemos šventę, Užgavėnes prie Žaliūkių 

malūnininko sodybos ir Jonines prie Rėkyvos ežero.  

Visoms minėtoms priemonėms vykdyti buvo skirta 17636 Eur. 

  

Biudžetinių kultūros įstaigų veiklos priežiūra ir bendradarbiavimas 

Kultūros skyrius vykdė Savivaldybės biudžetinių įstaigų – Šiaulių dailės galerijos, Šiaulių  

kultūros centro, Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“, Šiaulių miesto koncertinės įstaigos 

„Saulė“, Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos – bendrosios veiklos priežiūrą. Kuruojamos 

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

Vykdant Savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų priežiūrą, 2015 m. surengta 9 posėdžiai su 

kuruojamų įstaigų vadovais, kuriuose buvo aptariamos ir sprendžiamos iškilusios problemos, analizuota 

įstaigų veikla, derinamas renginių organizavimas. 

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.  

  

Lietuvos kultūros tarybos ir kitų fondų kultūros projektų 

konkursuose  laimėtos lėšos 

2014 m. 2015 m. 

Šiaulių dailės galerija 20563 24000 

Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ 4058,68 13500 

Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ 6951 17666 

Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka 0 30009,77 

Šiaulių kultūros centras 15529 10000 

Iš viso 47101,68  95175,77 

 

Šiaulių dailės galerijos tęstinis šiuolaikinio meno festivalis „Virus“ 2015 metais vyko jau 20-ąjį 

kartą, edukacinė programa vaikams ir jaunimui „Menopolis“ pasipildė naujomis temomis ir buvo 

vykdomas visus 2015 metus. Jau tryliktą kartą vyko medijų meno festivalis „Enter“, daug dėmesio 

sulaukė viešų paskaitų bendruomenei projektas „Meno eteris“. Šie projektai yra finanasuojami Lietuvos 

kultūros tarybos  ir Šiaulių miesto savivaldybės lėšomis, jie sudomina dalyvius ir žiūrovus iš visos 

Lietuvos ir užsienio šalių – atvykę svečiai atranda Šiaulius ir miesto kultūrinį gyvenimą. 

2015 metais Šiaulių dailės galerijos kultūrinių renginių ir parodų kuratorei Ernestai Šimkienei 

Lietuvos kultūros taryba skyrė individualią stipendiją 2016 metams edukacinei programai „Menas+“ ir 

jos sklaidai. 

Šiaulių miesto kultūros centrui „Laiptų galerija“ 2015 metais buvo antrą kartą suteikta Lietuvos 

Respublikos kultūros ministerijos nominacija „Geriausias kultūros centras“ (pirmą kartą – 2006 m.). Šio 

kultūros centro darbuotojui Ričardui Jakučiui buvo skirta Šiaulių miesto kultūros ir meno premija.  

Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ yra vienintelė kultūros įstaiga Lietuvoje, jau 24-

erius metus kasmet rengianti tarptautines kalėdinių miniatiūrų parodas. Šio kultūros centro meniniai 

parodų plakatai 2015 metais buvo atrinkti ir pateko į profesoriaus dailininko Juozo Galkaus sudarytą 

albumą „Lietuvos plakato istorija“. 2015 metais 12-ojo festivalio „Šiaulių Monmartro Respublika 2015“ 

simpoziume Olandijos menininkas Harry Vlamings oficialiai pakvietė 3 festivalio „Šiaulių Monmartro 

Respublika 2016“ dailininkus dalyvauti 2 savaičių menininkų rezidencijoje Tilburge (Olandija) 2017 

metais. 

Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ įstaigos lėšomis ir rėmėjų lėšomis atliko rūbinės 

ir cokolinio aukšto foje remontą, įrengė poilsio zoną, įsigijo baldus. 2015 m. šio kultūros centro folkloro 

ansambliui suteikta I (aukščiausia) kategorija. 
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Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka 2015 m. įvykdė keletą išskirtinių projektų:  

„Komiksų erdvė bibliotekoje“, kuriam finansavimas buvo gautas iš  Lietuvos Respublikos kultūros 

ministerijos (2863 Eur) ir Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos (15987 Eur); projektui „Europoje mES: 

dalinamės, augam, stiprėjam“ finansavimas – 1000 Eur –  buvo skirtas Europos Komisijos atstovybės 

Lietuvoje. Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka 2015 m. apdovanota Lietuvos Respublikos 

kultūros ministro padėkos raštu už sėkmingą projekto „Bibliotekos pažangai 2“ įgyvendinimą, inovatyvų 

ir kūrybišką darbą ir Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės padėka už aktyvų ir 

kūrybingą prisidėjimą prie „Knygų Kalėdų“ akcijos. Šiaulių miesto savivaldybės viešoji bibliotekos 

darbuotojai E. Tarasevičienei buvo įteikta Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministro Pirmininko padėka 

už indėlį į bendruomenės informacinio raštingumo ugdymą ir socialinės atskirties mažinimą. 

 Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ kamerinio orkestro meno vadovas ir dirigentas Jonas 

Janulevičius 2015 metais buvo įvetintas Kultūros ministerijos įsteigtu Profesionalaus teatro meno kūrėjų 

darbų atminimo ženklu – Auksiniu scenos kryžiumi. 

2015 m. Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinės kultūros įstaigos sulaukė 39033 lankytojais, 

dalyviais ir žiūrovais daugiau nei 2014 m.  
 

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 

 

 2015 m. Kultūros skyriaus specialistai aktyviai bendradarbiavo su valstybinio pavaldumo kultūros 

įstaigomis: Šiaulių „Aušros“ muziejumi, Valstybiniu Šiaulių dramos teatru, Šiaulių apskrities Povilo 

Višinskio viešąja biblioteka, koncertine įstaiga Šiaulių valstybiniu kameriniu choru „Polifonija“; palaikė 

glaudžius ryšius su Šiaulių universitetu, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija, „Dagilėlio“ 

dainavimo mokykla, mieste kultūrinę veiklą vykdančiomis kūrybinėmis sąjungomis bei 

nevyriausybinėmis organizacijomis, iniciatyviu jaunimu. Bendradarbiaujant buvo rengiamos kultūros 

renginių programos, akcijos ir kt. 

2015 m. skyriaus specialistai dalyvavo daugelio Savivaldybės darbo grupių veikloje, 

bendradarbiavo su Savivaldybės skyriais, sprendė iškilusias problemos. 

 

Savivaldybės Kultūros tarybos ir ekspertų komisijos veiklos koordinavimas 

2015 m. Kultūros skyrius inicijavo ir organizavo 11 Šiaulių miesto savivaldybės Kultūros tarybos 

posėdžių, kuriuose buvo svarstytos 2014 m. stipendijų gavėjų ataskaitos, kandidatų teikimai 2015 m. 

Šiaulių miesto kultūros ir meno kūrėjų premijoms gauti, 2015 m. kultūros projektų finansavimo konkurso 

prioritetai, svarstytas lėšų skyrimas papildomoms (buvusioms neplanuotoms) kultūros priemonėms, 

aptarti kiti klausimai. 
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2015 m. liepos 10 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-875 „Dėl Šiaulių miesto 

savivaldybės Kultūros tarybos sudėties patvirtinimo“ buvo patvirtinta nauja Kultūros tarybos sudėtis 4 

metų kadencijai. 

Kultūros skyrius, vykdydamas 2015 metų kultūros projektų finansavimo konkursą, inicijavo ir 

suorganizavo 1 Šiaulių miesto savivaldybės Kultūros ekspertų komisijos posėdį: svarstytos 84 2015 metų 

kultūros projektų finansavimo konkursui pateiktos kultūros projektų paraiškos, parengtas posėdžio 

protokolas. 

2016 m. sausio 21 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-81 „Dėl Šiaulių miesto Kultūros 

ekspertų komisijos sudėties patvirtinimo“ buvo patvirtinta nauja Kultūros ekspertų komisijos sudėtis 4 

metų kadencijai. 

 

Informacijos apie kultūros renginius ir įvykius viešinimas 

Kasdien Savivaldybės interneto tinklalapyje buvo teikiama informacija rubrikoje „Kultūros 

naujienos“ (pagal poreikį – rubrikose „Naujienos“ ir „Skelbimai“) – per 2015 metus Savivaldybės 

interneto svetainėje publikuoti 400 straipsnių apie kultūros įstaigose organizuojamus renginius, 

svarbiausius miesto kultūros įvykius, skelbiamus konkursus, miesto menininkų bei kolektyvų laimėjimus 

ir pan. Kultūros skyrius aktualią informaciją nuolat teikė kultūros įstaigoms, nevyriausybinėms 

organizacijoms bei miesto ir šalies žiniasklaidos atstovams, pildė 2015 metų renginių kalendorių 

Savivaldybės interneto svetainėje. 

2015 m. sausio 20 d.  Kultūros skyrius Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje 

suorganizavo iškilmingą ceremoniją Šiaulių miesto Garbės piliečio profesoriaus Vytenio Rimkaus 85-ečio 

proga. Šio renginio metu profesoriui Vyteniui Rimkui buvo įteiktas Lietuvos Respublikos kultūros 

ministerijos garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“ ir Savivaldybės mero padėka už neįkainojamą, 

svarų ir reikšmingą indėlį į Lietuvos kultūrą. 

2015 m. gegužės mėn. Šiaulių miesto savivaldybės mero padėka už svarbių miestui ir visai 

Lietuvai idėjų ir iniciatyvų įgyvendinimą, muziejinės veiklos puoselėjimą ir reikšmingą indėlį į Šiaulių 

miesto kultūrinį gyvenimą bei Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos garbės ženklas „Nešk savo 

šviesą ir tikėk“ buvo įteikti ir Šiaulių „Aušos“ muziejaus direktoriui Raimundui Balzai 50-ojo 

gimtadienio proga. 

  

 

Kūno kultūra ir sportas. 

Kūno kultūros ir sporto programą bei sporto mokymo įstaigas kuruoja Kūno kultūros ir sporto 

skyrius. 

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 . 
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8 pav. Darbuotojų skaičiaus dinamika Šiaulių miesto sporto mokymo įstaigose 2014-2015 m. 

 

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 ).   

9 pav. Moksleivių skaičius Šiaulių miesto savivaldybėje ir sporto mokymo įstaigose  

2014-2015 m. 
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Sportininkų pasiekimai. 

10 miesto sportininkų yra įrašyti į sportininkų, besirengiančių 2016 m. Rio de Žaneiro olimpinėms 

žaidynėms kandidatų sąrašą. Iš jų net trys sportininkės jau yra iškovojusios olimpinius kelialapius į 2016 

m. Rio De Žaneiro olimpines žaidynes: 

Rasa Drazdauskaitė -  lengvoji atletika (maratono rungtis), pasaulio čempionatas - 11 vieta 

(Rasos pasiektas rezultatas buvo geriausias iš visų čempionate dalyvavusių europiečių), Europos taurės 

varžybos 5000 m rungtis - 5 vieta. 

Dovilė Dzindzaletaitė - lengvoji atletika (trišuolio rungtis), Europos jaunimo U-23 čempionė, 

pasaulio čempionatas - 19 vieta, pasaulio reitinge 14 vieta. Lietuvos trišuolio rungties rekordininkė.  

Eglė Balčiūnaitė - lengvoji atletika (800 m bėgimo rungtis), Olimpinės rinktinės kandidatė, 

besirengianti 2016 metų Rio de Žaneiro olimpinėms žaidynėms. Įvykdytas 2016 m. Rio de Žaneiro 

Olimpinių žaidynių normatyvas, pasaulio reitinge 42 vieta. Universiada – 4 vieta, Europos komandinis 

čempionatas (I lyga), 800 m – 8 vieta, Europos komandinis čempionatas (I lyga), 4x400 m estafetinis 

bėgimas – 6 vieta. 

Remalda Kergytė-Dauskurdienė - lengvoji atletika (maratono rungtis), Olimpinės rinktinės 

kandidatė, besirengianti 2016 metų Rio de Žaneiro olimpinėms žaidynėms. Įvykdytas 2016 m. Rio de 

Žaneiro Olimpinių žaidynių normatyvas. Pasaulio reitinge maratono rungtis - 407 vieta. Tarptautinio 

Valensijos maratono – 11 vietos laimėtoja. Šiame maratone ji ir įvykdė Olimpinių žaidynių normatyvą. 

Danutė Domikaitytė – moterų imtynės, pasaulio čempionatas - 12 vieta. Europos čempionatas -

13 vieta, Europos U23 čempionatas – 5 vieta, Europos jaunimo čempionatas – 7 vieta. 

Giedrė Blekaitytė – moterų imtynės, pasaulio čempionatas - 16 vieta, Europos čempionatas ir I 

Europos žaidynės -5 vieta, Europos U 23 čempionatas – 7 vieta. 

Vilma Rimšaitė - BMX (mažieji dviračiai), Europos sporto žaidynės – 11 vieta, Elito moterų 

grupės varžybos laikui – 12 vieta, Europos čempionatas (moterų elito grupė) – 11 vieta, Europos BMX 

taurės varžybų bendroje įskaitoje – 23 vieta, BMX dviračių čempionatas moterų elito grupė – 30 vieta 

(bendras startas, olimpinė rungtis), Elito moterų grupė varžybos laikui – 26 vieta, pasaulio taurės bendroje 

įskaitoje (5 etapai) – 31 vieta. 

Santa Pakenytė – dziudo imtynės, pasaulio studentų universiados 3 vieta, Europos dziudo 

čempionatas – 5 vieta, I Europos žaidynės – 5 vieta, pasaulio dziudo čempionatas – 30 vieta. 

Aurimas Lankas ir Edvinas Ramanauskas – baidarių ir kanojų irklavimas, pasaulio 

čempionatas - 7 vieta, Europos čempionatas - 3 vieta, I Europos žaidynės – 7 vieta, pasaulio taurės III 

etapas - 7 vieta, Olimpinių testų regata- 3 vieta. 

 

4 miesto sportininkai įvykdė sportininkų, besirengiančių 2016 m. Rio de Žaneiro parolimpinėms 

žaidynėms normatyvus: 

Mindaugas Bilius - lengvoji atletika (fizinė negalia), įvykdytas A normatyvas į parolimpines 

žaidynes Rio de Žaneire, pasaulio neįgaliųjų čempionatas: rutulio stūmimo rungtis - 2 vieta, disko metimo 

rungtis - 8 vieta, pasaulio IWAS žaidynės: rutulio stūmimo rungtis - 1 vieta, disko metimo rungtis - 3 

vieta, pasaulio neįgaliųjų sportininkų reitinge - 2 vieta. 

Mindaugas Bernotas - lengvoji atletika, šuolio į tolį ir 100 m bėgimo rungtis, įvykdytas 

parolimpinių žaidynių Rio de Žaneire A normatyvas (200 m bėgimo rungtis), B normatyvai 100 m 

bėgimo ir šuolyje į tolį rungtyse. Pasaulio IWAS neįgaliųjų sporto žaidynėse 200 m bėgimo rungtis - 3 

vieta (Lietuvos rekordas), šuolio į tolį rungtis - 4 vietą. Pasaulio neįgaliųjų lengvosios atletikos 

čempionatas: 100 m bėgimo rungtis - 10 vieta (Lietuvos rekordas), 200 m bėgimo rungtis - 11 vieta 

(Lietuvos rekordas), šuolio į tolį rungtis - 9 vieta. 

Jonas Spudis – lengvoji atletika, įvykdytas parolimpinių žaidynių Rio de Žaneire A normatyvas 

(ieties metimo rungtis), pasaulio IWAS neįgaliųjų sporto žaidynės: ieties metimo rungties 1 vietos 

(Lietuvos Respublikos rekordas), rutulio stūmimo rungties - 6 vietos, pasaulio neįgaliųjų čempionato 

ieties metimo rungties - 12 vietos ir rutulio stūmimo rungtis - 9 vietos laimėtojas.  Pasaulio neįgaliųjų 

ieties metimo reitinge užima 8 vietą. 
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Ramūnas Verbavičius - lengvoji atletika, įvykdytas parolimpinių žaidynių Rio de Žaneire 

normatyvas (rutulio stūmimo rungtis). Pasaulio čempionatas ieties metimo rungtis – 6  vieta, rutulio 

stūmimo rungtis - 10 vieta. 

 

7 sportininkai įrašyti į Olimpinės pamainos rinktinės kandidatų sąrašą, besirengiančių 2016 m. Rio 

de Žaneiro Olimpinėms žaidynėms: 

Arnas Rumševičius – tinklinis, 2014-2016 m. Europos paplūdimio tinklinio Kontinentinė taurė 1, 

2, 3 etapų nugalėtojas,  4 etapas – 4 vieta,  Europos jaunimo U-22 paplūdimio tinklinio čempionatas – 9 

vieta. 

Mantas Adomaitis - laisvosios imtynės, Europos jaunių čempionatas – 3 vieta, pasaulio jaunių 

čempionatas – 16 vieta. 

Urtė Baikštytė - lengvoji atletika (šuolio į aukštį rungtis) Europos olimpinis festivalis - 5 vieta. 

Dominykas Matijošaitis - lengvoji atletika (3000 m kliūtinis bėgimas) Europos olimpinis 

festivalis - 6 vieta. 

Gabrielius Pabijanskas - BMX (mažieji dviračiai), pasaulio čempionatas – 12 vieta, Europos 

čempionatas – 12 vieta, Europos jaunimo BMX taurė (10 etapų)  – 4 vieta. 

Emilis Abelkis ir Žilvinas Visockas – irklavimas, pasaulio jaunimo čempionatas – 9 vieta. 

 

2015 metais po ilgos pertraukos Šiaulių miesto sportininkai II miestų grupėje iškovojo 1-ąją vietą 

Lietuvos jaunių sporto žaidynėse. 

     Elitinio Europos regbio -7 čempionato „Grand prix“  diviziono varžybose tarp 12 geriausių Senojo 

žemyno rinktinių kovojo ir Lietuvos rinktinė (rinktinės pagrindą sudarė šiauliečiai), kuri  pasiekė 

geriausią rezultatą regbio istorijoje. Taip aukštai „Grand Prix“ divizione lietuviai dar niekada nebuvo. 

Pasibaigus Elitinio Europos regbio-7 čempionato „Grand prix“ diviziono varžyboms jie užėmė garbingą 

9 vietą. Minėtą rinktinę treniruoti buvo pakviestas Šiaulių miesto regbio treneris Sigitas Kukulskis. 

10 pav. Rinktinių nariai 

 

Renginių organizavimas. 

2015 metais sporto organizacijos surengė 1272 sporto renginius (228 renginiais daugiau nei 2014 

metais), kuriuose dalyvavo 41859 dalyviai (3661 dalyviu daugiau nei 2014 metais). 

Mūsų miestui buvo patikėta rengti šiuos tarptautinius ir šalies sporto renginius, kurie pareikalavo 

visų sporto darbuotojų pastangų ir kompetencijos: 

 2015 m. Europos moterų žolės riedulio A diviziono uždarų patalpų  klubų čempionatą. 
 CSI2*-W ir CDI-W žirgų konkūrų pasaulio taurės etapą ir dailiojo jojimo pasaulio taurės etapo 

varžybas, kuriose dalyvavo raiteliai iš dešimties šalių (tokio rango varžybos Lietuvoje ir 
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Šiauliuose vyko pirmą kartą, o konkūrų pasaulio etapo varžybos Šiauliuose surengtos trečius 

metus iš eilės). 

 Europos sumo U-18, U-21, U-23 ir suaugusiųjų čempionatą. 

 Europos teniso asociacijos (TE) įvairių amžiaus grupių  turnyrus. 

 Tarptautinės teniso federacijos  įvairių amžiaus grupių  turnyrus. 

 FIBA Europe vyrų krepšinio iššūkio taurės varžybas. 

 Baltijos vyrų regbio-7 čempionatą. 

 Baltijos šalių jaunių lengvosios atletikos mačą. 

 Tarptautinį ralį „Aplink Lietuvą – 2014“ Lietuvos Respublikos Prezidentės taurei laimėti. 

 Mieste kultivuojamų sporto šakų tarptautinius sporto šakų turnyrus. 

 Daugelio sporto šakų Lietuvos čempionatus. 

 

Neatsiejama miesto dalis yra dviračių sportas, todėl vis populiaresni tampa ir renginiai, kuriuose 

ženkliai išaugo dalyvaujančiųjų skaičius: 

 Tarptautinės dviračių lenktynės „Šiaulių dviračių maratonas 2015“. 

 Pilietinė akcija „Laisvė dviračiui”. 

 Vienintelės Lietuvoje trijų dienų dviračių varžybos „MTB-Šiauliai“. 

11 pav. Sporto varžybų ir sportas visiems renginių skaičiaus dinamika 2014-2015 m. 

 

 

12 pav. Sporto varžybų ir sportas visiems renginių dalyvių skaičiaus dinamika 2014-2015 m. 

 

   

  Organizacinė veikla. 
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  Skyriaus darbuotojai dalyvavo šių asociacijų, komitetų, komisijų ir darbo grupių veikloje: 

 Švietimo ir mokslo ministerijos sudarytų darbo grupių veikloje teisės aktų projektams ir kitiems 

parengiamiesiems darbams atlikti, kurių reikia sporto gimnazijų, vykdančių specializuoto ugdymo 

krypties programas, veiklai pradėti. 

 Darbo grupės darbe dėl Neformaliojo švietimo ir kitų mokamų paslaugų elektroninės apskaitos 

diegimo. Visose sporto mokymo įstaigose (įskaitant A.Sireikos krepšinio akademiją) įdiegta 

elektroninė lankytojų apskaitos sistema (sporto mokymo įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas 

padidėjo 20,7 tūkst. Eur. Bendra suma 387,5 tūkst. Eur). 

 Darbo grupių dėl ugdymo lėšų, skiriamų iš savivaldybės biudžeto neformaliajam švietimui, 

apskaičiavimo ir naudojimo tvarkos aprašui ir aplinkos lėšų, skiriamų iš savivaldybės biudžeto, 

apskaičiavimo tvarkos aprašui parengti (pakeisti), darbe ir nuolat teikėme pasiūlymus ir 

informaciją.  

 Šiaulių miesto 2015-2024 metų strateginio plėtros plano rengimo darbo grupių darbe. 

 Vietos bendruomenių tarybų 2013-2015 metų programos įgyvendinimo komisijos darbe.   

 Vykdė viešuosius pirkimus dėl Lieporių - Šventupio bendruomenės lauko treniruoklių įrengimo bei 

Rėkyvos seniūnijos ir Medelyno bendruomenės treniruoklių aikštelių praplėtimo bei masinių mankštų ir 

renginių ciklo jaunimui. 
 Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos ir sveikatos tarybos darbe.  

 Šiaulių miesto savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 

projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbe.  

 Darbo grupės dėl Talkšos ežero ir jo prieigų išvystymo darbe. 

 Darbo grupės 2014-2020 m. Šiaulių miesto integruotos teritorijos vystymo veikloje. 

 Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų ir jų programų atitikties reikalavimams vertinimo komisijos 

darbe, vykdyta programas įgyvendinančių organizacijų stebėsena bei  teikta informacija ir 

konsultuotos sporto srities neformaliojo vaikų švietimo veiklą vykdančios organizacijos. 

 Inicijavo Šiaulių miesto sporto tarybos sudarymą ir vykdė jos veiklą. 

 Rengė miesto Strateginės sporto komisijos pasitarimus, kurių metu svarstėme perspektyvių 

sportininkų premijų skyrimo, vienkartinių premijų sportininkams ir jų treneriams už sporto 

laimėjimus skyrimo, lėšų skyrimo kūno kultūros ir sporto bei sporto klubų žaidimų komandų 

plėtros programų priemonėms įgyvendinti, olimpinės rinktinės kandidatų ir olimpinės, pamainos 

sportininkų besirengiančių 2016 metų Rio de Žaneiro olimpinėms žaidynėms, kooperuoto 

finansavimo klausimus.  

 Parengė bendradarbiavimo modelį sportininkų mokslinio tyrimo srityje. Bendradarbiavimas 

vyksta tarp Šiaulių universiteto, sporto gimnazijos, apskrities sporto medicinos centro.  

 Teikė pasiūlymus Vyriausybės sprendimui dėl sporto gimnazijų ūkio krepšelio metodikos 

pakeitimo bei dalyvavome Šiaulių sporto vidurinės mokyklos gimnazijos statuso suteikimo 

veikloje (todėl 2016 m. Sporto gimnazija gaus apie 300 tūkst. Eur papildomą finansavimą iš 

valstybės biudžeto). 

 Parengė pirkimų medžiagą dėl Irklavimo komplekso Talkšos ežero pakrantėje įrengimo ir Sporto 

komplekso (dengto maniežo) Dainų parke statybos su 50 m baseinu investicinių projektų pirkimo. 

 Inicijavo investicinio projekto įgyvendinimą – universalios sporto salės statyba ir aikštynų 

modernizavimo prie Šiaulių sporto gimnazijos. Projektas įtrauktas į Valstybės investicijų 

programą. 2016 m. projekto įgyvendinimui skirtas 200 tūkst. Eur finansavimas iš valstybės 

biudžeto.  

 Parengė miesto fizinio aktyvumo zonų suvestinę. 

 Parengė sportinio ugdymo organizavimo sporto mokymo įstaigose aprašą ir formalųjį švietimą 

papildančio sportinio ugdymo grupių sudarymo rodiklių, ugdymui skiriamų kontaktinių 

akademinių ugdymo valandų skaičiaus per savaitę pagal sporto šakas ir (arba) disciplinas ir sporto 

šakų sportininkų meistriškumo pakopų rodiklių reikalavimus (normatyvai). 

 Vykdė darbus dėl naujų treniruoklių kompleksų prie statulos „Geležinė lapė“ ir vandens telkinio 

,,Prūdelis“ įrengimo. 
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 Sėkmingai įgyvendino projektą Šiaulių miesto sporto mugė. Renginys tapo tradiciniu, kuris 

kasmet plečiasi savo veiklomis ir dalyvių masiškumu.   

 

Kūno kultūros ir sporto plėtros programai vykdyti skirta 149,9 tūkst. Eur. (43,6 tūkst. Eur. daugiau 

nei 2014 metais). 

Šiaulių miesto sporto klubų žaidimų komandų plėtros programai vykdyti 2015 m. skirta – 310,2  

tūkst. Eur (67,6  tūkst. Eur daugiau nei 2014 metais). 

Apie lėšų panaudojimą ir vykdytas priemones aprašyta Administracijos direktoriaus veiklos 

ataskaitoje. 

  

 

1.7. SVEIKATOS APSAUGA, SOCIALINĖ RŪPYBA, VAIKO TEISIŲ APSAUGA 

 

Sveikatos apsauga. 

Pagrindiniai Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus (toliau – Sveikatos 

skyrius) uždaviniai: 

 įgyvendinti savivaldybėje valstybės sveikatos politiką; 

 derinti savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą įgyvendinant sveikatos programas; 

 organizuoti visuomenės sveikatos priežiūrą ir pirminę asmens sveikatos priežiūrą, vykdyti 

valstybės deleguotą funkciją – organizuoti antrinę ir tretinę asmens sveikatos priežiūrą. 

 

Sveikatos priežiūros įstaigų kuravimas ir veiklos koordinavimas. 

Sveikatos skyrius kuruoja Savivaldybės 5 viešąsias ir 1 biudžetinę sveikatos priežiūros, bei 1 

biudžetinę visuomenės sveikatos priežiūros įstaigą: 

 VšĮ Šiaulių Centro polikliniką;  

 VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centrą; 

 VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centrą; 

 VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotį; 

 VšĮ Šiaulių reabilitacijos centrą; 

 BĮ Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurą; 

 BĮ Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystimosi kūdikių namus.  

 

Sveikatos skyriaus 2015 m. pagrindiniai darbai: 

1. parengtas Šiaulių miesto savivaldybės Bendruomenės sveikatinimo programos 2016-2018 metų 

veiklos planas, 2015 metų Bendruomenės sveikatinimo programos veiklos planai ir ataskaitos; 

2. paskelbtas sveikatinimo projektų konkursas, organizuotas Sveikatinimo projektų vertinimo 

komisijos darbas, sudarytos 59 sveikatinimo projektų įgyvendinimo sutartys ir koordinuotas projektų 

įgyvendinimas, ataskaitų teikimas; 

3. koordinuotas Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, pagal teisės aktus savivaldybėms 

perduotoms įstaigoms išlaikyti (Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystimosi kūdikių namai) ir 

valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (Šiaulių miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras), panaudojimas, atsiskaitymas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro įsakymu patvirtintų tvarkos aprašų reikalavimus. 

4. gauta ir išnagrinėta 17 fizinių asmenų skundai dėl medicininės reabilitacijos skyrimo, sveikatos 

priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo. 

5. vykdant užkrečiamųjų ligų kontrolę organizuoti 2 būtinojo hospitalizavimo atvejai asmenims, 

sergantiems atvira plaučių tuberkulioze ir vengiantiems gydytis. 

6. organizuoti Sveikatos skyriaus kuruojamų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų, Šiaulių miesto 

savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos ir kiti posėdžiai. Organizuoti pasitarimai ir rasti problemų 

sprendimo būdai dėl gulinčių hemodelizuojamų pacientų transportavimo iš Šiaulių ilgalaikio gydymo ir 

geriatrijos centro į Šiaulių hemodializės skyrių išlaidų apmokėjimo (bendradarbiavimas su privačiu 
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sektoriumi), fizinę negalę turinčių mokinių, lankančių bendrojo ugdymo mokyklas, integravimo į kūno 

kultūros pamokas (bendradarbiavimas su Šiaulių universitetu). 

7. organizuotas viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų veiklos finansinių rezultatų kiekybinių ir 

kokybinių rodiklių vertinimo komisijos posėdis, patvirtintos viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų 2014 m. 

veiklos ataskaitos ir 2015 m. veiklos užduočių projektai. 

8. bendradarbiavimas su  Sveikatos skyriaus kuruojamomis ir kitomis įstaigomis dėl veiklos 

vykdymo, informacijos teikimo ir kt. klausimais (dėl bendradarbiavimo nustatant neteisėtai teikiamų  

asmens sveikatos priežiūros paslaugų atvejus; gydytojų privačių interesų deklaravimo; antivirusinių 

vaistų poreikio; korupcijos prevencijos mokymų; naudojimosi E. pristatymų sistema; teisės aktų, 

reguliuojančių vaistų reklamuotojų vizitus asmens sveikatos priežiūros įstaigose, vykdymo; širdies ir 

kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo tvarkos aprašo įgyvendinimo; civilinio 

mobilizacinio personalo rezervo; skiepijimo apimčių didinimo, informacijos teikimo pacientas apie 

medicininės reabilitacijos paslaugų gavimą; gydytojų įrašų medicinos dokumentuose; profilaktinio 

sveikatos tikrinimo; gerosios praktikos pavyzdžių apie visuomenės sveikatos priežiūros įgyvendinimo 

ugdymo įstaigose; sveikatos priežiūros paslaugų teikimo schemų ir kt.) 

9. koordinuotas lėšų naudojimo sutarčių pasirašymas su 4 viešosiomis sveikatos priežiūros 

įstaigomis dėl informacinių sistemų pritaikymo euro įvedimui. 

10. siekiant įgyvendinti sveikatos srities projektus, finansuojamus iš 2014-2020 metų Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų, pateiktos 5 sveikatos srities priemonės Šiaulių regiono 2014-2020 metų 

plėtros planui pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintus veiksmų ir 

priemonių įgyvendinimo planus. 

11. parengta 20 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektų; 

12. parengta 13 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų; 

13. koordinuota veikla teikiant paraišką dėl Jaunimui palankių sveikatos priežiūros modelio 

įdiegimo Šiaulių mieste pagal 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT-11 

„Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonę „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų 

savivaldybėse prieinamumo ir kokybės gerinimas įdiegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimo modelį“. 

14. informacijos, ataskaitų teikimas suinteresuotoms institucijoms (apie sveikatos priežiūros 

įstaigose turimus medicinos prietaisus, antivirusinių vaistų poreikį, korupcijos mokymų poreikį,  

paramedikų įdarbinimą, vaikų dantų ir žandikaulių būklę, pirminę ir suvestinę triukšmo valdymo 

informaciją ir kt.). 

15. dalyvavimas įvairiose darbo grupėse, komisijose ir pasitarimuose.   

Atsižvelgiant į Sveikatos skyriaus darbų apimtis (pagal dokumentų valdymo sistemos ,,Avilys“ 

užduočių įvykdymo ataskaitą 2015 m. Sveikatos skyriui sukurtos 324 užduotys), 7 sveikatos priežiūros 

įstaigų kuravimą, sveikatinimo projektų įgyvendinimo koordinavimą, užkrečiamųjų ligų kontrolę, 

valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų panaudojimo koordinavimą, Tarybos sprendimų, 

Administracijos direktoriaus įsakymų projektų, ataskaitų rengimą, informacijos teikimą suinteresuotoms 

institucijoms ir kitų užduočių vykdymą pažymimas žmoniškųjų išteklių trūkumas. 2015 m. Sveikatos 

skyriuje dirbo 2 asmenys.  

 

 Socialinė rūpyba ir parama. 

 Už socialinių paslaugų administravimą atsakingas Socialinių paslaugų poskyris, socialinių išmokų 

administravimas – Socialinių išmokų poskyrio funkcija.     

Socialinių paslaugų poskyryje dirba penki darbuotojai. Šiame poskyryje teikiama informacija apie 

socialines paslaugas mieste bei paramą, priimami prašymai vienkartinei paramai bei nemokamam 

maitinimui, maisto produktams iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo, 

išduodamos pažymos apie gautas išmokas, priimami dokumentai specialiųjų poreikių lygio nustatymui, 

išduodami bei keičiami Neįgaliojo pažymėjimai, priimami prašymai dėl paslaugų teikimo, vertinamas 

asmens poreikis socialinėms paslaugoms, priimami sprendimai dėl paslaugų skyrimo, išrašomi siuntimai 

paslaugoms, sudaromos paslaugų teikimo sutartys.  
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Kuruojama socialines paslaugas teikiančių įstaigų veikla, bendradarbiaujama su 

nevyriausybinėmis organizacijomis, kitomis institucijomis. 

2015 m. kasdien konsultacija buvo teikta 276-295 asmenims. 2014 metais vidutiniškai per dieną 

konsultacija buvo teikta 274–286 asmenims. 

2015 metais stacionariose globos įstaigose asmenims su psichine negalia apgyvendinti 28 

asmenys. 2014 m. tokiose įstaigose apgyvendinti  24 asmenys. 

2015 m. Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose pagyvenusiems bei neįgaliems asmenims 

apgyvendinti 8 asmenys, 2014 m. – 9 asmenų. 

2015 m. Šiaulių vaikų globos namuose apgyvendinta 5 be tėvų globos likę vaikai. 2014 m. 

apgyvendinta 30 be tėvų likę vaikai. 

2015 metais 442 asmenims paskirtas nemokamas maitinimas, 2014 m. tokių gavėjų buvo 662. 

2015 m. socialinės priežiūros paslaugomis Šiaulių globos namų filiale Rėkyvos savarankiško 

gyvenimo namuose pasinaudojo 80 asmenų, 2014 m. –  86  asmenys. 

Išrašyta ir išduota pažymų apie gautas pajamas: 2015 metais – 3619 pažymų, 2014 m. – 4045 

pažymų. 

2015 metais specialiųjų poreikių lygis nustatytas 1093 asmenims, 2014 m. specialiųjų poreikių 

lygis nustatytas 1259 asmenims.  

2015 m. išduoti 1156 Neįgaliojo pažymėjimai, 2014 m. išduoti 1363 Neįgaliojo pažymėjimai. 

2015 metais bendradarbiaujant su Raudonojo kryžiaus draugija 4387 asmenims skirta Europos 

pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo parama maisto produktais,. 2014 metais tokią paramą 

gavo 5771 asmuo.  

Keturios socialinės darbuotojos dirba tiesiogiai su klientais. Poskyryje labai didelis darbo krūvis, 

trūksta žmogiškųjų išteklių. Daug laiko užima informacijos teikimas, pažymų apie gautas išmokas 

išdavimas. 

Skyriuje trūksta patalpų darbuotojams darbui su klientais, atskiros patalpos klientams laukti. 

Nuo 2011 metų savivaldybėms perduota administruoti Neįgaliųjų socialinės reabilitacijos 

paslaugų projektus. Projektams keliami aukšti reikalavimai, juos priimant reikia patikrinti, ar jie atitinka 

projektams keliamus reikalavimus, paruošti komisijos vertinimui, rengti ataskaitas, kontroliuoti paslaugų 

teikimą, vertinti rezultatus. 2015 m. buvo administruota 18 socialinės reabilitacijos neįgaliesiems 

projektų. 2016 m. finansavimui gauti buvo pateikta 16 projektų, kuriuos įvertinus, finansavimas skirtas 13 

projektų. 

2015 m. buvo organizuotas  1  Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdis, 2014 m. – 4 posėdžiai. 

2015 m. dalyvauta 26 teismo posėdžiuose nagrinėjant bylas dėl rūpybos veiksniam asmeniui 

nustatymo ir rūpintojo paskyrimo bei kitas ypatingos teisenos bylas. Atsiliepimai ar išvados rašytos 18 

bylų. 2014 m. dalyvauta 28 teismo posėdžiuose, atsiliepimai ar išvados rašytos 32 byloms. 

Socialinių paslaugų poskyris kuruoja 3 įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, veiklą. 

 

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai. 

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Šiaulių miesto 

savivaldybės biudžeto. 

Globos namų steigėjas – Šiaulių miesto savivaldybės taryba. 

Globos namų savininkas – Šiaulių miesto savivaldybė. 

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. 

Remiantis Socialinės apsaugos ir darbo Ministerijos Socialinės globos įstaigų licencijavimo 

taisyklėmis,  2014-09-19 Globos namams išduotos Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos keturios licencijos: 

 Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) senyvo amžiaus asmenims, 

 Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia, 

 Institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims su negalia, 
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 Socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose. 

Pagal įstaigos veiklą ir turimas licencijas, įstaiga teikia šias paslaugas: 

 

Vykdyta veikla: 

Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose teikiamos socialinių paslaugų rūšys: 

Socialinė priežiūra – apgyvendinimas Savarankiško gyvenimo namuose; 

Socialinė globa -  ilgalaikė/trumpalaikė socialinė globa; 

Dienos socialinė globa institucijoje; 

Dienos socialinė globa asmens namuose.  

 

Suteiktos paslaugos pavadinimas Paslaugų gavėjų 

skaičius 2014 m. 

Paslaugų gavėjų 

skaičius 2015 m. 

Apgyvendinimas Savarankiško gyvenimo 

namuose 

71 89 

Ilgalaikė/trumpalaikė socialinė globa 75 77 

Dienos socialinė globa institucijoje 67 72 

Dienos socialinė globa asmens namuose 36 39 

 

Pokyčio rodikliai parodo, kad 2015 metais Savarankiško gyvenimo namuose buvo apgyvendinta 

25 procentais daugiau nei 2014 metais. 2015 metais ilgalaikę/trumpalaikę socialinę globą gavo 2,6 

procento daugiau asmenų nei 2014 metais. 2015 metais dienos socialinė globa institucijoje suteikta 7 

procentams klientų daugiau nei 2014 metais, o dienos socialinė globa asmens namuose 2015 metais 

išaugo 9 procentais. 

  

Teikiamos paslaugos 

rūšis 

Teikiamos paslaugos pavadinimas 2014 m. 2015 m. 

 

Apgyvendinimas 

Savarankiško gyvenimo 

namuose 

Informavimas 690 1200 

Konsultavimas 400 730 

Tarpininkavimas/atstovavimas 1000 2300 

Įtraukimas į darbo rinką 3 7 

Socialinių įgūdžių ugdymas ir 

palaikymas 

31000 31755 

Darbinių įgūdžių ugdymas 7300 9125 

Laisvalaikio organizavimas 300 365 

 

Teikiant apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namuose paslaugas, paslaugų rodikliai 2015 

metais išaugo. Tai lėmė padidėjęs paslaugų gavėjų skaičius, suaktyvėjęs tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas, aktyvesnis laisvalaikio organizavimas, siekiant įtraukti Savarankiško gyvenimo namų 

gyventojus į bendruomeninį gyvenimą. Taip pat palyginus 2014 ir 2015 metų paslaugų rodiklius, 

matoma, kad 2015 metais buvo įdarbinti net 4 asmenimis daugiau nei 2014 metais.  

 

Teikiamos paslaugos 

rūšis 

Teikiamos paslaugos 

pavadinimas 

2014 m. 2015 m. 

 

Ilgalaikė/trumpalaikė 

socialinė globa 

Informavimas 500 700 

Konsultavimas 300 430 

Tarpininkavimas/atstovavimas 300 350 

Kasdienio gyvenimo įgūdžių 

ugdymas ir palaikymas 

14600 16060 

Laisvalaikio organizavimas 230 280 
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Teikiant ilgalaikę/trumpalaikę socialinę globą, teikiamų paslaugų rodikliai 2015 metais išaugo. 

Tai lėmė padidėjęs paslaugų gavėjų skaičius, aktyvesnis laisvalaikio organizavimas, glaudesnis 

bendradarbiavimas su klientų artimaisiais.  
 

Teikiamos paslaugos 

rūšis 

Teikiamos paslaugos 

pavadinimas 

2014 m. 2015 m. 

 

Dienos socialinė globa 

institucijoje 

Informavimas 1000 1200 

Konsultavimas 800 925 

Tarpininkavimas/atstovavimas 500 700 

Kasdienio gyvenimo įgūdžių 

ugdymas ir palaikymas 

25000 25500 

Laisvalaikio organizavimas 1825 2100 

Darbinių įgūdžių ugdymas 150 220 

Įtraukimas į darbo rinką 2 5 

 

2015 metais dienos socialinės globos institucijoje teikiamų paslaugų skaičius viršijo 2014 metų 

skaičių. 2014 metais buvo įdarbinti 2 proto negalią turintys asmenys, o 2015 metais 5 asmenys. Dėl 

sėkmingai įgyvendintų įdarbinimo veiklų, išaugo darbinių įgūdžių ugdymas. Laisvalaikio organizavimas 

2015 metais taip pat tapo aktyvesnis, kadangi proto negalią turintys klientais turėjo galimybę keliauti ne 

tik po visą Lietuvą, bet ir išvykti į užsienį (Lenkija, Latvija).  

 

Teikiamos paslaugos 

rūšis 

Teikiamos paslaugos 

pavadinimas 

2014 m. 2015 m. 

 

 

Dienos socialinė globa 

asmens namuose 

 

Informavimas 500 700 

Konsultavimas 450 790 

Tarpininkavimas 300 460 

Pagalba buityje 10950 14600 

Savanorių įtraukimas 10 50 

 

Dienos socialinė globa asmens namuose yra būtina paslauga, teikiama Šiaulių mieste, asmenims, 

turintiems slaugą. Kasmet teikiamų paslaugų skaičius auga, artimieji kreipiasi į specialistus, siekiant gauti 

jiems reikalingos informacijos, konsultacijų. 2015 metais, aktyviai į šios paslaugos teikimą, įsitraukė 

savanoriai ir slaugomų asmenų artimieji.  

 

Klientų pasiskirstymas pagal amžių. 
2015 metais didžiąją klientų dalį sudarė 65 metų ir vyresni asmenys (65%). 30 metų ir jaunesni 

sudarė 6 procentus visų gyventojų. Daugelis jauno amžiaus asmenų turi proto ar psichikos sutrikimus. 

Vidutinio amžiaus asmenys (30-65 metų) sudarė 30 procentų visų gyventojų.  

Lyginant amžiaus rodiklius 2014 ir 2015 metais, matoma, kad vyksta senėjimo procesas. Tai 

natūralu, tačiau atsiranda vis didesnis poreikis medikamentams, slaugos priemonėms, gydytojų 

konsultacijoms.  

 

Asmens sveikatos priežiūra. 

Atitinkamai pagal teikiamų paslaugų pobūdį, Šiaulių miesto savivaldybės globos namai turi 

licenciją verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti šias paslaugas: 

- (pirminės) stacionarinės sveikatos priežiūros: bendrosios praktikos slaugos; 

- (antrinės)  ambulatorinės sveikatos priežiūros: bendrosios praktikos slaugos; 

- ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas: kineziterapija ir masažas. 

 

Vykstant  senėjimo procesui gyventojams padaugėja somatinių ligų, todėl jiems reikalinga didesnė 

pagalba tenkinant tiek socialinius tiek fiziologinius poreikius. Visi įstaigos klientai turį nustatytą 

neįgalumą.  
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2014 ir 2015 metais įstaigos klientai buvo konsultuojami įvairių specialistų pagal poreikį. Gydytojų 

konsultacijos per 2014 ir 2015 metus pateikiamos žemiau, lentelėje:  

 

 
2014 metai 2015 metai 

Pirminio lygio gydytojų 

specialistų konsultacijos 

Antrinio lygio gydytojų 

specialistų konsultacijos 

Pirminio lygio gydytojų 

specialistų konsultacijos 

Antrinio lygio gydytojų 

specialistų 

konsultacijos 

chirurgas –25 

neurologas – 90 

traumatologas – 30 

okulistas – 15 

urologo-28 

psihiatro-200 

angiohirurgai – 10 

mamologo- 30 

onkologo-70 

urologo-22 

chirurgas –32 

neurologas – 110 

traumatologas – 34 

okulistas – 18 

urologo-25 

psihiatro-242 

angiohirurgai – 14 

mamologo- 35 

onkologo-81 

urologo-30 

388 132 461 160 

 

Pokyčio rodikliai parodo, kad 2015 metais klientams prireikė daugiau pirminės ir antrinės 

sveikatos priežiūros specialistų konsultacijų, kadangi Globos namuose vyksta gyventojų senėjimas, 

atsirandi didesnis slaugos poreikis. Senėjant vystosi įvairios psichoneurologinės, širdies ir kraujagyslių 

ligos, onkologiniai susirgimai.  

 
13 pav. Gyventojų susirgimai, proc. 

 

2015 metais, didžiausias procentas Globos namuose buvo sergantieji psichoneurologinėmis 

ligomis, po šių susirgimų sekė širdies ir kraujagyslių ligos, onkologiniai susirgimai, cukrinis diabetas ir 

epilepsija.  

 

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras. 

  Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras atlieka šias funkcijas: 

- informuoja ir konsultuoja bendruomenę apie teikiamas paslaugas, analizuoja ir rekomenduoja 

klientams reikiamą pagalbą, sudaro klientų užimtumo programas, organizuoja  klientų socialinių įgūdžių 

palaikymą ir atkūrimą, fizinę ir psichologinę reabilitaciją bei sociokultūrinę veiklą, organizuoja būsto ir 

aplinkos neįgaliųjų poreikiams pritaikymo programą, aprūpina neįgaliuosius techninės pagalbos 

priemonėmis, organizuoja specialaus transporto paslaugas bei teikia kitas bendrąsias socialines paslaugas; 

- teikia pagalbos į namus bei dienos socialinės globos ir slaugos paslaugas asmens (šeimos) 

namuose, padeda asmenims tvarkytis buityje, kad asmenys išvengtų stacionariosios globos paslaugų ar jas 

atitolintų; 
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- organizuoja socialiai remtinų ir rizikos grupių asmenų nemokamą maitinimą, aprūpina 

skurstančius asmenis būtiniausiais daiktais (drabužiais, avalyne ir kt.), teikia asmens higienos ir kitas 

bendrąsias socialines paslaugas; 

- vykdo socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms, kur auga vaikai ir kuriose vyrauja krizė 

dėl piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis arba kurios 

dėl negalios, skurdo, socialinių įgūdžių stokos negali ar nemoka prižiūrėti vaikų, arba (ir) naudoja prieš 

juos psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, arba (ir) gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos 

(vaikų) interesams ir pan.; 

- teikia trumpalaikės socialinės globos ir laikino apnakvindinimo paslaugas. Taip pat teikia 

paslaugas krizę patyrusiems asmenims. 

 

Paslaugų teikimo rodikliai 

 

Bendrosios socialinės paslaugos: 

 

Eil. 

Nr. 

Paslaugų rūšys 

 

Paslaugų 

 gavėjų  

skaičius 

2014 m. 

Paslaugų 

 gavėjų  

skaičius 

2015 m. 

Pokyčiai 

(procentai

s) 

Suteiktų 

 paslaugų 

 skaičius 

2014 m. 

Suteiktų 

paslaugų 

 skaičius 

2015 m. 

Pokyčiai 

(procent

ais) 

1. Informavimas 600 1331 55 % 965 2202 56 % 

2. Konsultavimas 414 602 31 % 815 1324 38 % 

3. Maitinimo 

organizavimas 

(su Socialinės paramos 

skyriaus nukreipimais) 

 

320 

 

470 

 

32 % 

 

12 959 
 

14 442 

 

 

10 % 

 

4. 

Aprūpinimas 

būtiniausiais 

drabužiais ir avalyne 

  

949 

 

878 

 

-9 % 

 

2 105 

 

2 075 

 

1 % 

5. Transporto 

organizavimas 

 

210 

 

283 

 

26 % 

 

1 928 

 

1 713 

 

-11 % 

 

6. 

Sociokultūrinės 

paslaugos: 

- užsiėmimai grupėse; 

- užsiėmimai sporto 

salėje; 

- biliardas; 

- dailės terapija; 

- rankdarbių būrelis; 

- mezgimo būrelis; 

- dainavimo 

užsiėmimai; 

- meninio odos 

apipavidalinimo 

būrelis; 

- pynimas iš vytelių; 

- karoliukų vėrimo 

būrelis. 

 

67 

 

68 

 

1% 

 

8 892 

 

8 987 

 

1 % 

 

7. 

Asmeninės higienos ir 

sveikatos priežiūros 

paslaugų 

organizavimas  

 

410 

 

456 

 

10 % 

 

2 486 

 

2 535 

 

2 % 

 

8. 

Neįgaliųjų 

aprūpinimas techninės 

pagalbos priemonėmis  

 

948 

 

1 283 

 

26% 

 

2 501 

 

3 728 

 

33 % 

 Iš viso: 3 918 5 371 27 % 32 651 37 006 12 % 
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 Specialiosios socialinės paslaugos: 

 

 

Per ataskaitinį laikotarpį  Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centre buvo suteiktos 

258 596 paslaugų 7 560 paslaugų gavėjų. Lyginant su 2014 m., paslaugų gavėjų skaičius padidėjo 20 

proc., o suteiktų paslaugų skaičius 22 proc. 

Eil. 

Nr. 

Paslaugų rūšys 

 

Paslaugų 

 gavėjų  

skaičius 

2014 m. 

Paslaugų 

 gavėjų  

skaičius 

2015 m. 

Pokyčiai 

(procentai

s) 

Suteiktų 

 paslaugų 

 skaičius 

2014 m. 

Suteiktų 

paslaugų 

 skaičius 

2015 m. 

Pokyčiai 

(procent

ais) 

9. Maitinimo 

organizavimas (be 

socialinės paramos 

skyriaus nukreipimo) 

 

 

960 

 

 

960 

 

 

- 

 

 

20 240 

 

 

 

20 160 

 

 

-0,4 % 

10. Vaikų dienos 

užimtumo grupė 

10 20 50 % 3 800 

 

8 840 57 % 

11 Kitos bendrosios 

socialinės paslaugos 

 

150 161 7 % 1 957 

 

3 235 40 % 

 Iš viso bendrosios 

paslaugos: 

5 038 6512 23 % 58 648 

 

69 241 15 % 

        

Eil. 

Nr. 

Paslaugos 

 

Paslaugų 

 gavėjų  

skaičius 

2014 m. 

Paslaugų 

 gavėjų  

skaičius 

2015 m. 

Pokyčiai 

(procentais) 

Suteiktų 

paslaugų 

 skaičius 

2014 m. 

Suteiktų 

paslaugų 

 skaičius 

2015 m. 

Pokyčiai 

(procentais) 

1. Pagalba į namus 207 251 18 % 30 851 33 482 8 % 

 

2. 

Socialinių įgūdžių 

ugdymas ir 

palaikymas 

(socialinė 

priežiūra 

socialinės rizikos 

šeimoms) 

 

 

257 

 šeimos 

 

 

284 

šeimos 

 

 

10 % 

 

 

20 669 

 

 

24 140  

 

 

14 % 

 

3. 

Dienos socialinė 

globa asmens 

namuose 

 

45 

 

66 

 

32% 

 

76909 

 

116 983 

 

34 % 

 

4. 

 

Trumpalaikė 

socialinė globa 

 

 

175 

 

188 

 

7% 

 

11687 

 

11427 

 

-2% 

5. Krizių centro 

paslauga 

36 39 8% 73 95 23% 

6. Laikinas 

apnakvindinimas 

290 220 -24% 1 792 3 228 44% 

Iš viso:                                           1010 1048 4% 141 981 189 355 25% 

Iš viso: 

 (bendrosios ir 

specialiosios paslaugos) 

6048 7560 20% 200629 258596 22% 
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14 pav. Socialinių paslaugų centro klientų ir jiems suteiktų paslaugų rodikliai 

 

Informavimo konsultavimo paslaugos Centre yra teikiamos nuolat. Per 2015 metus 1 331 paslaugų 

gavėjams buvo suteiktos 2 202 informavimo paslaugos, o 602 Centro klientai gavo 1 324 konsultavimo 

paslaugas. Informacija apie Centro veiklą bei teikiamas paslaugas 2015 metais buvo platinama dalinant 

įstaigos lankstinukus, socialiniuose tinkluose bei Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro 

puslapyje. 

  Socialinių paslaugų centre yra teikiamos transporto organizavimo paslaugos asmenims, kurie 

dėl negalios, ligos ar senatvės  turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali 

naudotis visuomeniniu transportu. Per 2015 metus buvo suteikta 1713 transporto organizavimo paslaugų 

283 paslaugų gavėjams. Lyginant su 2014 metais, transporto organizavimo paslaugų skaičius sumažėjo 

11 proc., o paslaugų gavėjų skaičius padidėjo 16 proc. Tai rodo, kad pakartotinai grįžtančių gauti 

transporto organizavimo paslaugas klientų skaičius sumažėjo. 

 Per 2015 metus Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras bendradarbiavo su Šiaulių 

universitetu, Šiaulių valstybine kolegija, Šiaulių profesinio mokymo bei Šiaulių darbo rinkos centrais. 

Socialinių paslaugų centro tarnybose 2015 metais praktiką atliko 88 studentai, buvo sudarytos sutartys su  

24 savanoriais. 

1. Paramos tarnyboje buvo teikiamos paslaugos sunkiai materialiai gyvenantiems, socialiai 

remtiniems bendruomenės nariams. Per 2015 metus 470 socialiai remtiniems asmenims buvo suteiktos 

14472 maitinimo (su Socialinės paramos skyriaus nukreipimais) organizavimo paslaugos. 

Maitinimo organizavimo paslaugos (be Socialinės paramos skyriaus nukreipimų) buvo suteiktos 

20 160  kartų 960 paslaugų gavėjų. 

Lyginant su 2014 m., maitinimo organizavimo paslaugų skaičius (su Socialinės paramos skyriaus 

nukreipimais) padidėjo 10 proc., paslaugų gavėjų - 32 proc., o maitinimo organizavimo paslaugų 

skaičius (be Socialinės paramos skyriaus nukreipimų) išliko toks pat. 

2015 metais Paramos tarnybos klientai buvo aprūpinami būtiniausiais drabužiais ir avalyne. Per 

2015 metus 878 paslaugų gavėjams buvo suteiktos 2 075 paslaugos. Lyginant su 2014 m., šių paslaugų 

sumažėjo 1 proc., o paslaugų gavėjų skaičius sumažėjo 7 proc.  

2015 m. asmens higienos ir sveikatos priežiūros paslaugomis naudojosi 456 asmenys, kuriems 

buvo suteiktos 2 535 paslaugos. Lyginant su 2014 m., šių paslaugų skaičius padidėjo 2 proc., o paslaugų 

gavėjų skaičius 10 proc. 

2. Socialinių paslaugų centras ir toliau vykdė neįgaliųjų ir pensininkų aprūpinimą techninės 

pagalbos priemonėmis. 2015 metais buvo pateikta 1 070 prašymų dėl neįgaliųjų ir pensininkų 

aprūpinimo techninėmis pagalbos priemonėmis. Neįgaliesiems ir pensininkams išdalinta 1 092  techninės 

pagalbos priemonės. Per 2015 m. buvo suteiktos 3 728 aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis 

paslaugos 1 283  paslaugų gavėjams. Lyginant su 2014 metais, klientų skaičius padidėjo 26 proc., o 

suteiktų paslaugų skaičius 33 proc. 
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15 pav. Neįgaliųjų ir pensininkų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis 

 

3. Dienos užimtumo grupėse per 2015 metus buvo suteiktos 8 987 sociokultūrinės paslaugos 68 

paslaugų gavėjams. Lyginant su 2014 m., paslaugų gavėjų skaičius padidėjo 1,5 proc., o suteiktų 

paslaugų skaičius 1 proc. 

 

 
 16 pav. Dienos užimtumo grupių klientų ir jiems suteiktų paslaugų rodikliai 

 

Per 2015 metus Dienos užimtumo grupėse vyko dailės terapijos, dailės, siuvinėjimo, mezgimo, 

meninio odos apipavidalinimo, siuvimo, dainavimo, rankdarbių, pynimo iš vytelių užsiėmimai. Klientai 

turėjo galimybę lankyti užsiėmimus Centro sporto salėje, naudotis kompiuteriais bei viešuoju internetu, 

žaisti biliardą. Klientams buvo teikiamos informavimo, konsultavimo paslaugos, psichologo 

konsultacijos. 

 

 
17 pav. Dienos užimtumo grupių klientams suteiktų sociokultūrinių paslaugų rodikliai 

 

Per 2015 metus Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro dienos užimtumo grupėse 

buvo suorganizuotos 9 išvykos, 9 renginiai, 1 čempionatas, 2 varžybos. 

Toliau vyko bendradarbiavimas su labdaros ir paramos fondu ,,Laisvės vartai‘‘. Metų pradžioje buvo 

tęsiama projekto ,,Sveikame kūne, sveika siela‘‘ veikla. Sausio mėnesį klientai turėjo galimybę lankyti 

plaukimo užsiėmimus ,,Delfino‘‘ plaukimo mokykloje. Birželio mėnesį buvo pradėtas vykdyti projektas 
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,,Sveikos gyvensenos link“. Projekto tikslas - skatinti Socialinių paslaugų centro Dienos užimtumo grupių 

klientus (neįgaliuosius ir senyvo amžiaus žmones) domėtis sveikatos stiprinimu, suteikiant jiems 

papildomas paslaugas, kurios pagerintų jų sveikatą ir formuotų ilgalaikius sveiko gyvenimo įgūdžius.  

Vyko bendradarbiavimas su Liolių socialinės globos namų specialistais, klientais, Dainų sveikatos 

priežiūros psichikos centro specialistais bei Šiaulių valstybinės kolegijos dėstytojais, studentais.  

4. Pagalbos į namus tarnyba 

2015 metais pagalbos namuose paslaugomis naudojosi 251 klientas, kuriems suteiktos 33 618 

paslaugų. Per 2015 metų laikotarpį užregistruoti 83 nauji klientai, dėl įvairių priežasčių atsisakė 38 

klientai, iš kurių 4 klientai pradėjo naudotis Centro teikiamomis dienos socialinės slaugos ir globos 

paslaugomis asmens namuose. 2015 metų eigoje mirė 19 klientų. Paslaugas namuose klientams teikė 21 

lankomosios priežiūros darbuotoja, iš kurių 3 dirbo 0,5 etato. 

 Lyginant su 2014 m., suteiktų paslaugų skaičius padidėjo 8 proc., klientų – 18 proc. Vienam 

klientui per 2015 metus vidutiniškai suteiktos 134 paslaugos.  

 

 
18 pav. Pagalbos į namus tarnybos klientų ir jiems suteiktų paslaugų rodikliai 

 

Pateikti duomenys rodo, kad pagalbos į namus paslaugų poreikis auga, tačiau darbuotojų skaičius 

nedidėja. Šiuo metu Pagalbos į namus tarnybos darbuotojų skaičius – 20,5 etato, o klientų - 251. Tai rodo, 

kad vienam darbuotojui tenka apie 12,24 klientų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos ,,Pagalbos į namus paslaugų organizavimo ir teikimo rekomendacijomis 

savivaldybėms“ dėl paslaugų į namus (socialinės priežiūros) organizavimo ir teikimo, lankomosios 

priežiūros darbuotojui, dirbančiam miesto teritorijoje, vidutiniškai per mėnesį turi tekti ne daugiau kaip 7 

paslaugos gavėjai.  Taip pat darbuotojų darbo krūvis padidėja, jei vienas iš darbuotojų išeina atostogų ar 

suserga. Reikalingi du papildomi etatai, kad Pagalbos į namus tarnybos darbuotojų darbo krūvis atitiktu 

normatyvus ir būtų patenkintas klientų poreikis. 

5. Dienos socialinės globos ir slaugos paslaugomis per 2015 metus pagal projektą ,,Darbo ir 

šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra Nr.VP1 1.1 SADM-14-V-01-013“ 

naudojosi 66 asmenys, kuriems buvo suteiktos 116 983 paslaugos. Naujai kreipėsi 38 klientai, 10 klientų 

mirė, 9 asmenys atsisakė paslaugų ar išvyko gyventi kitur. Lyginant su 2014 m., suteiktų paslaugų 

skaičius padidėjo 34 proc., o klientų – 32 proc. Vienam klientui per 2015 metus vidutiniškai suteiktos  1 

772 paslaugos. Iš pateiktų duomenų matyti, kad šių paslaugų poreikis sparčiai didėja.  Gyvendami savo 

namuose senyvo amžiaus žmonės ar neįgalieji jaučiasi geriau, o gaudami integralią pagalbą, jų artimieji 

gali dirbti nebijodami, kad nebus kam prižiūrėti sunkiai sergančių šeimos narių. Šiuos paslaugos plėtra 

yra aktuali ne tik paslaugos gavėjams neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims, bet ir jų artimiesiems. 

 

6. Socialinės priežiūros socialinės  rizikos šeimoms tarnyba  

Kiekvienas socialinis darbuotojas (14 etatų), teikiantis socialinę priežiūrą socialinės rizikos 

šeimoms, auginančioms vaikus, 2015 m. teikė socialines paslaugas vidutiniškai 17 šeimų, kuriose auga 

vidutiniškai 32 vaikai. 

Socialinės rizikos šeimų skaičius per 2015 metus kito, nes vienos šeimos įrašomos į apskaitą (78 

šeimos), kitos iš jos išbraukiamos (55 šeimos), tuo pačiu keitėsi ir vaikų skaičius. Metų pradžioje tarnyba 
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dirbo su 202 socialinės rizikos šeimomis, o metų gale jų jau buvo 224, vaikų iki 18 metų skaičius šiose 

šeimose atitinkamai kito nuo 388 iki 409. Taip pat socialiniams darbuotojams teko atlikti didelį 

prevencinį darbą su 60 socialinių problemų turinčiomis šeimomis (signalinės šeimos) tam, kad jos galėtų 

sėkmingai savarankiškai funkcionuoti ir nepatektų į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. 

Per 2015 metus  socialiniai darbuotojai 284 socialinės rizikos šeimoms suteikė 24 140 paslaugų t. y. 14 

proc. paslaugų daugiau nei 2014 metais. 

Socialinės priežiūros socialinės rizikos šeimoms tarnyboje klientams pakankamai dažnai 

suteikiamos vienos iš pagrindinių ir reikalingiausių paslaugų – informacija apie socialinę pagalbą bei 

tarpininkavimas ir atstovavimas tarp socialinių sistemų, tarp kliento šeimos narių, medikų, teisininkų ir 

kt., todėl galime kartu pasidžiaugti 2015 m. pasiektais teigiamais rezultatais: 

50 šeimų suteikta nemokama teisinė pagalba; 113 asmenų įsiregistravo darbo biržoje; 50 asmenų 

gavo nuolatinį darbą, įsidarbino; 25  šeimų asmenys prisiteisė išlaikymą vaikams; 30 šeimų įtrauktos į 

sąrašus socialiniam būstui gauti; 24 šeimos gavo socialinį būstą; 25 vaikai sugrįžo į biologinę šeimą; 34 

rizikos šeimų asmenys gydėsi nuo priklausomybės alkoholiui; 93 asmenys buvo nukreipti psichologų, 

psichiatrų konsultacijoms, gydymui. 

7. Laikino apgyvendinimo tarnyba  
Laikino apgyvendinimo tarnyboje 2015 metais buvo suteiktos 11 427 trumpalaikės socialinės 

globos paslaugos 188 paslaugų gavėjui. Naujai registruoti 99 paslaugų gavėjai. Lyginant su 2014 metais,  

paslaugų gavėjų skaičius padidėjo 7 proc., o suteiktų paslaugų skaičius sumažėjo 2 proc. Tai rodo, kad 

pakartotinai grįžtančių gauti trumpalaikės socialinės globos paslaugas klientų skaičius sumažėjo.  

2015 metais buvo suteiktos 3 228 laikino apnakvindinimo paslaugos 220 paslaugų gavėjams. Naujai 

registruoti 164 paslaugų gavėjai. Lyginant su 2014 metais, gavėjų skaičius sumažėjo 24 proc., bet 

suteiktų paslaugų skaičius išaugo 44 proc. Gauti duomenys rodo, kad paslaugų gavėjų, nors ir sumažėjo, 

tačiau jie grįžta laikino apnakvindinimo paslaugos pakartotinai. 

8.  Krizių centro paslaugas 2015 metais gavo 39 paslaugų gavėjai. Jiems buvo suteiktos 95 

Krizių centro paslaugos. Lyginant su 2014 metais, paslaugų gavėjų skaičius padidėjo 8 proc., o 

suteiktų paslaugų skaičius 23 proc. Tai rodo, kad krizes patiriančių asmenų skaičius didėja. 2015 metais 9 

darbuotojai ir 4 savanoriai dalyvavo akcijoje „ Maisto bankas“. Per 2015 metus Laikino apgyvendinimo 

tarnyboje organizuoti 5 renginiai. 

2015 metais, įgyvendinant projektą ,,Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra 

Šiaulių regione, įkuriant nestacionarių socialinių paslaugų padalinius socialinės rizikos asmenims 

(vyrams) Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centre“ Europos Sąjungos ir Šiaulių miesto 

savivaldybės lėšomis buvo rekonstruotos ir modernizuotos  Laikino apgyvendinimo tarnybos II-III aukšto 

patalpos. 2015 m. liepos 1 d. rekonstruotose ir modernizuotose patalpose buvo atidarytas  40 vietų 

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Laikino apgyvendinimo tarnybos padalinys 

socialinės rizikos asmenims (vyrams). 

 

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai. 

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namuose teikiamos specialiosios socialinės globos 

paslaugos: ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos vaikams teikimas ir žmonių sveikatos priežiūros 

veikla (86). Vaikų globos namuose suteiktų paslaugų skaičius pateikiamas lentelėje. 

 

Suteiktos paslaugos 

pavadinimas 

Paslaugų gavėjų skaičius 

2014 metai 2015 metai 

Ilgalaikė/trumpalaikė 

socialinė globa 

65 54 

 

 

Pokyčio rodikliai parodo, kad 2015 metais vaikų globos namuose buvo apgyvendinta 17 procentų 

mažiau nei 2014 metais.  
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Teikiamos paslaugos 

rūšis 

Teikiamos paslaugos pavadinimas 2014 m. 2015 m. 

 

Ilgalaikės ir 

trumpalaikės socialinės 

globos vaikams 

teikimas ir žmonių 

sveikatos priežiūros 

veikla (86) 

 

1. Informavimas Nuolat 73 

vaikams 

Nuolat 61 

vaikui 

2. Konsultavimas Nuolat 73 

vaikams 

Nuolat 61 

vaikui 

3. Tarpininkavimas/atstovavimas Nuolat 73 

vaikams 

Nuolat 61 

vaikui 

4. Apgyvendinimas Nuolat 73 

vaikams 

Nuolat 61 

vaikui 

5. Maitinimas Nuolat 73 

vaikams 

Nuolat 61 

vaikui 

6. Sveikatos priežiūra Nuolat 73 

vaikams 

Nuolat 61 

vaikui 

7. Socialinis ir pedagoginis darbas, 

bendravimas 

Nuolat 73 

vaikams 

Nuolat 61 

vaikui 

7.1. Kasdienio gyvenimo įgūdžių 

ugdymas ir palaikymas 

Nuolat 73 

vaikams 

Nuolat 61 

vaikui 

7.2. Darbinių įgūdžių ugdymas 

(užimtumas) 

Nuolat 73 

vaikams 

Nuolat 61 

vaikui 

7.3. Laisvalaikio organizavimas Nuolat 73 

vaikams 

Nuolat 61 

vaikui 

7.4. Pagalba maitinantis, prausiantis 

ir kitokio pobūdžio pagalba 

Nuolat 73 

vaikams 

Nuolat 61 

vaikui 

 7.5. Asmeninės higienos paslaugų 

organizavimo 

Nuolat 73 

vaikams 

Nuolat 61 

vaikui 

 7.6. Kitos paslaugos, pagal asmens 

savrankiškumo lygį ir poreikius 

Nuolat 73 

vaikams 

Nuolat 61 

vaikui 

 

Teikiant globojamam (rūpinamam) vaikui globos (rūpybos), ugdymo, mokymo, lavinimo ir 

auklėjimo, specialiąsias socialinės globos paslaugas, buvo sudarytos jam tinkamos sąlygos ir palaikoma 

aplinka, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti bei pasiruiošti savarankiškam gyvenimui 

visuomenėje.  

Teikiant ilgalaikę/trumpalaikę socialinę globą, teikiamų paslaugų rodikliai 2015 metais išaugo. 

Tai lėmė sumažėjęs paslaugų gavėjų skaičius, aktyvesnis laisvalaikio organizavimas, glaudesnis 

bendradarbiavimas su klientų artimaisiais.  

 

Piniginė socialinė parama. 

Valstybės pareiga – užtikrinti, kad kiekvienas žmogus galėtų gauti iš atitinkamų valstybinių 

tarnybų tokią pagalbą, kokios gali prireikti, kad būtų galima išvengti nepritekliaus, jį pašalinti ar 

palengvinti. Veiksmingai gyvendinamos piniginės socialinės paramos priemonės skirtos šeimoms 

stiprinti, skatinant jų gebėjimus savarankiškai spręsti socialines problemas ir stiprinant bendruomeninius 

ryšius. Valstybės garantuojama piniginė socialinė parama yra nuosekliai teikiama, atsižvelgiant į šalies 

socialinę ir ekonominę raidą bei valstybės finansines galimybes. 

Pateikiami 2014 m. ir 2015 m. piniginės socialinės paramos, teikiamos vaikus auginančioms 

šeimoms ir nepasiturintiems gyventojams, sistemos pokyčiai ir tendencijos nuo 2015 m. sausio 1 d. 

perėjus prie vieningo piniginės socialinės paramos teikimo modelio – visose savivaldybėse socialinės 

pašalpos ir būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų teikimą perdavus 

savivaldybių savarankiškajai funkcijai, finansuojant ją iš savivaldybių biudžetų lėšų. Pateikiama statistinė 

informacija apie išmokas vaikams, socialinę paramą mokiniams, piniginę socialinę paramą 

nepasiturintiems gyventojams ir paramą mirties atveju. 
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Išmokos šeimoms ir vaikams. 

Atsižvelgiant į valstybės finansines galimybes, valstybės išmokų vaikams teikimo sąlygos ir 

išmokų dydžiai 2015 metais nesikeitė.  

Vaikus auginantiems ar globojantiems asmenims iš valstybės biudžeto buvo teikiamos šios 

išmokos:  

 11 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI) dydžio (418 Eur) vienkartinė išmoka vaikui gimus ar 

įvaikinus vaiką; 

 0,75 BSI (28,5 Eur) dydžio ar 0,4 BSI dydžio (15,2 Eur) išmoka vaikui (dydis priklauso nuo 

vaiko amžiaus); 

 4 BSI dydžio (152,00 Eur) globos (rūpybos) išmoka;  

 4 BSI (152,00 Eur) dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas;  

 75 BSI dydžio (2850, 00Eur) vienkartinė išmoka įsikurti;  

 2 BSI dydžio (76,00 Eur) vienkartinė išmoka nėščiai moteriai;  

 1,5 BSI dydžio (57,00 Eur) išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui. 

2015 metais išmoka vaikui ir toliau buvo mokama vertinant šeimos pajamas: jei praėjusių 

kalendorinių metų vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį buvo 

mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio (153,0 Eur), vaikams nuo gimimo 

iki 2 metų buvo mokama 0,75 BSI dydžio išmoka per mėnesį, vaikams nuo 2 iki 7 metų  ir gausių šeimų 

vaikams iki 18 metų 0,4 BSI dydžio išmoka.  

Išmoka gausių šeimų vaikams buvo mokama iki kiekvienam vaikui sukaks 18 metų, jeigu 

vyresni pilnamečiai šios šeimos vaikai tęsė mokymąsi ne ilgiau kaip iki 24 metų amžiaus.  

Nepriklausomai nuo globos (rūpybos) formos, vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, 

šeimynoje ar vaikų globos institucijose, jo globos laikotarpiu buvo mokama 4 BSI dydžio globos 

(rūpybos) išmoka per mėnesį, o šeimynos vykdomai vaiko globai (rūpybai) užtikrinti už vaiką, kuriam 

globa (rūpyba) nustatyta šeimynoje, buvo mokamas 4 BSI dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis 

priedas. 

Pasibaigus vaiko globai (rūpybai), 4 BSI dydžio globos (rūpybos) išmoka mokama ir toliau, jei 

buvęs globojamas vaikas ar našlaitis toliau mokosi, tačiau ne ilgiau kaip iki 24 metų amžiaus. 

Pasibaigus globai (rūpybai), asmenims, kurie iki pilnametystės buvo globojami (rūpinami), buvo 

mokama vienkartinė išmoka įsikurti. Ši išmoka yra 75 BSI dydžio. 

Padidėjus gyventojų emigracijai ir pagerėjus šalies ekonominei situacijai, šių išmokų skaičius 

palyginus su 2014 metais, sumažėjo. Išmokų vaikams gavėjų skaičiaus palyginimas  2014 ir 2015 m. 

pateikiamas lentelėje. 

Metai Asmenų skaičius 

2014 5465 

2015 4972 

 

 

Piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams. 

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams 

įstatymo nuostatas, Lietuvoje taikoma vienoda pajamų ir turto įvertinimu pagrįsta piniginės socialinės 

paramos teikimo sistema.  

Nepasiturintiems gyventojams mokama socialinė pašalpa, garantuojanti minimalias lėšas 

pagrindiniams poreikiams (išlaidoms maistui, drabužiams) tenkinti ir teikiamos būsto šildymo išlaidų, 

išlaidų karštam bei geriamajam vandeniui kompensacijos (toliau – kompensacijos), skirtos būsto 

išlaikymo išlaidoms iš dalies padengti.  

Teisę gauti piniginę socialinę paramą turi asmenys, dėl objektyvių priežasčių negalintys 

užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų ir išnaudoję visas kitų pajamų gavimo galimybes. Piniginė socialinė 

parama teikiama įvertinus ne tik gaunamų pajamų, bet ir turimo turto dydį. Socialinė pašalpa ir 

kompensacijos skiriamos nepasiturintiems gyventojams, kurių turimo turto vertė neviršija jų gyvenamajai 

vietovei nustatytos vidutinės turto vertės. 



82 

 

 

 

Savivaldybės turi teisę įstatyme nustatytų pareigų nevykdantiems nepasiturintiems gyventojams 

piniginę socialinę paramą teikti nepinigine forma, tikrinti gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą, 

surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą ir jo pagrindu priimti sprendimą dėl teisės į piniginę 

socialinę paramą. Darbingus nedirbančius (taip pat savarankiškai nedirbančius) ar dirbančius (taip pat 

savarankiškai dirbančius), atsižvelgiant į darbo laiko ar veiklos trukmę, nesimokančius darbingo amžiaus 

asmenis, gaunančius piniginę socialinę paramą, pasitelkiami visuomenei naudingai veiklai atlikti. 

Atsižvelgiant į 2012–2014 m. vykdyto bandomojo projekto gerąją praktiką ir rezultatus, 2014 m. 

gruodžio 2 d. priimtas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams 

įstatymo pakeitimo įstatymas, kuriuo nuo 2015 m. sausio 1 d. piniginę socialinę paramą nepasiturintiems 

gyventojams savivaldybės teikia vykdydamos savarankiškąją savivaldybių funkciją, finansuojamą iš 

savivaldybių biudžetų lėšų. 

Įsigaliojus nurodyto įstatymo pakeitimams, nuo 2015 m. visos savivaldybės teikia piniginę 

socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams vienodomis sąlygomis, atsisakant pagrindų socialinę 

pašalpą ir kompensacijas skirti, neskirti, mažinti ar pan. savivaldybių tarybų nustatyta tvarka. Taip pat 

nustatyta, kad nepanaudotos savivaldybių biudžetų lėšos piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti, 

atsižvelgiant į poreikį, pirmiausia naudojamos kitai socialinei paramai finansuoti savivaldybės tarybos 

nustatyta tvarka. 

Siekiant sudaryti sąlygas gauti paramą tada, kada jos labiausiai reikia, mažinti socialinę atskirtį, 

savivaldybių administracijoms suteikta dar daugiau teisių skiriant piniginę socialinę paramą 

nepasiturintiems gyventojams. Įvertinusi gyvenimo sąlygas, savivaldybės administracija turi teisę: 

kompensuoti didesnę būsto šildymo išlaidų dalį, negu nustatyta įstatyme, bet ne didesnę kaip 10  procentų 

skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir valstybės remiamų 

pajamų bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui dydžio, skirti piniginę 

socialinę paramą kaip vienam gyvenančiam asmeniui pilnamečiam vaikui (įvaikiui) iki 24 metų, kuris 

mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant laikotarpį nuo bendrojo ugdymo programos baigimo 

dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos) ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba 

studijuoja aukštojoje mokykloje (įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį), kai mirė 

vienas iš jo tėvų (įtėvių). 

Siekiant skatinti socialinę pašalpą gaunančių asmenų finansinį suinteresuotumą įsidarbinti ir likti 

darbo rinkoje, nuo 2015 m. sausio 1 d. padidinta asmens gaunamų pajamų riba nuo 20 iki 50 proc. 

valstybės remiamų pajamų dydžio (iki 51 Eur), kai, įvertinus gyvenimo sąlygas (pvz., padidėjus 

pajamoms įsidarbinus ir dėl to praradus teisę gauti socialinę pašalpą bendra įstatymo nustatyta tvarka ar 

kt.), savivaldybės administracijai suteikta teisė skirti socialinę pašalpą išimties tvarka. 

Pagrindinis pakeitimų tikslas – tobulinti esamą piniginės socialinės paramos teikimo teisinį 

reguliavimą, suteikti daugiau teisių savivaldybių administracijoms priimant sprendimus dėl piniginės 

socialinės paramos teikimo bei aktyvinti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos 

įgyvendinimą.  

Vykdant piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams sistemos reformą, buvo 

siekiama piniginės socialinės paramos taiklumo ir veiksmingumo teikiant paramą tiems asmenims, 

kuriems jos labiausiai reikia, savivaldos vaidmens ir atsakomybės didinimo bei racionalesnio piniginei 

socialinei paramai skirtų lėšų panaudojimo. 

Dėl šių priežasčių 2015 m., palyginus su 2014 m., sumažėjo piniginės socialinės paramos gavėjų 

skaičius. 

Socialinių pašalpų gavėjų skaičiaus palyginimas  2014 ir 2015 m. 

 

Metai Asmenų skaičius 

2014 6741 

2015 2883 
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Kompensacijų už būsto šildymo, šalto ir karšto vandens išlaidas gavėjų skaičiaus palyginimas 

2014 ir 2015 m. 

Metai Asmenų skaičius 

2014 9839 

2015 6457 

 

Socialinė parama mokiniams. 

Siekiant užtikrinti paramą šeimoms, auginančioms mokyklinio amžiaus vaikus, bei ugdyti sveiko 

vaikų maitinimosi įpročius mokyklose, vadovaujantis Socialinės paramos mokiniams įstatymu, 

mokiniams iš mažas pajamas gaunančių šeimų suteikta teisė į nemokamą maitinimą ir į paramą mokinio 

reikmenims įsigyti prasidedant naujiems mokslo metams. Šiaulių mieste mokiniai, patyrę socialinę riziką 

ir mokiniai, atsižvelgus į gyvenimo sąlygas, nemokamai gavo ir pusryčius. 

Mokiniams nemokamas maitinimas teikiamas toje mokykloje, kurioje mokiniai mokosi, 

neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą.  

2014 m. vasario 19 d. pakeistas Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašas, 

kuriame patikslinti produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžiai pagal rekomenduojamą kiekvieną nemokamo 

maitinimo rūšį. 

Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama pagal gyvenamąją vietą, neatsižvelgiant į tai, 

kurioje mokykloje vaikas mokosi. Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama pinigais ir nepinigine 

forma, jeigu mokinys yra patyręs socialinę riziką. 

Paramai mokinio reikmenims įsigyti vienam mokiniui per kalendorinius metus skiriama 120 

procentų BSI dydžio suma (45,6 Eur).  

  

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 

 

Valstybinės šalpos išmokos. 

Šalpos išmokos - tai mėnesinės piniginės išmokos, skiriamos ir mokamos neįgaliems vaikams, 

nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 

nustatytą senatvės pensijos amžių (toliau – senatvės pensijos amžius) sukakusiems asmenims, vaikams 

našlaičiams, kitiems asmenims. Šalpos išmokų rūšys:  

 šalpos pensijos;  

 šalpos našlaičių pensijos; 

 slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos;  

 šalpos kompensacijos;  

 tikslinis priedas; 

 šalpos pensijos už invalidų slaugą namuose, paskirtos iki 2004 m. balandžio 1 d.;  

 socialinės pensijos, paskirtos iki 1995 m. sausio 1 d.  
 

Šalpos išmokų gavėjų skaičiaus palyginimas  2014 ir 2015 m. 

Metai Asmenų skaičius 

2014 6179 

2015 6215 
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Nukentėjusių asmenų socialinė apsauga. 

Nuo okupacijų nukentėjusių asmenų socialinę apsaugą garantuoja specialūs įstatymai ir kiti 

teisės aktai. Siekdama nors iš dalies atlyginti žalą nukentėjusiems asmenims ir jų šeimų nariams, valstybė 

paramą teikia dalyvavusiems rezistenciniame pasipriešinime, atlikusiems būtinąją karinę tarnybą 

sovietinėje armijoje, likvidavusiems Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, kovojusiems už 

Lietuvos Respublikos laisvę 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos metu. 

Valstybės parama žuvusių rezistentų šeimoms, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo dalyviams 

bei laidojant karius savanorius valstybės lėšomis ir toliau buvo teikiama, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms 

įstatymu ir Lietuvos Respublikos valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams 

įstatymu, priklausomai nuo pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio žūties aplinkybių. 

Mokamos vienkartinės kompensacijos karinės tarnybos sovietinėje armijoje metu 

nukentėjusiesiems, taip pat šios tarnybos metu žuvusių (ar vėliau mirusių dėl ligos, susijusios su šia 

tarnyba) asmenų šeimoms.  

Tęsiamas kompensacijų taikymas Nepriklausomybės gynėjų, nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 

11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, šeimoms už būsto šildymą, karštą vandenį, šaltą vandenį ir 

nuotėkas, dujas, kietą ir skystą kurą, elektros energiją, laidinio telefono abonentinį mokestį ir kitas 

paslaugas.  

 

Kita socialinė parama. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymu, mirus Lietuvoje nuolat 

gyvenančiam asmeniui, taip pat gimus nurodytų asmenų negyvam vaikui arba gimus gyvam vaikui, tačiau 

mirusiam nesukakus 3 mėnesių. Laidojančiam asmeniui išmokama 8 BSI dydžio (304 Eur) laidojimo 

pašalpa, neatsižvelgiant į šeimos pajamas ir turimą turtą. Be to, savivaldybės tarybos nustatyta tvarka 

laidojimo pašalpa iš savivaldybės biudžeto lėšų gali būti mokama ir tais atvejais, kai mirusio asmens 

gyvenamoji vieta teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo deklaruota 

Taip pat buvo tęsiamas 25 proc. BSI (9,50 Eur) dydžio transporto išlaidų kompensacijų 

mokėjimas sutrikusią judėjimo funkciją turintiems asmenims, 32 BSI dydžio lengvųjų automobilių 

įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų mokėjimas asmenims, kuriems nustatytas 

specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis.  

Nuo 2014-01-01 pradėjus mokėti antrojo laipsnio valstybinės pensijos motinoms, 

pagimdžiusioms (įvaikinusioms) 5 ir daugiau vaikų, išauginusių juos iki 8 metų ir gerai išauklėjusioms, 

toliau šioms motinoms skyriuje ruošiami dokumentai ir savivaldybės teikimai I ir II laipsnių valstybinių 

pensijų komisijai.  
Apmokamos išlaidos užsienyje mirusių (žuvusių) piliečių palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką. 

Išlaidas padengiamos, jeigu miręs (žuvęs) asmuo nebuvo apsidraudęs, arba kai asmuo buvo apsidraudęs, bet pagal 

draudimo sutartį tai nėra draudiminis įvykis, ir jo šeimos arba artimojo giminaičio šeimos pajamos vienam 

asmeniui neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžių (306,00 Eur) .  
Pagrindinis socialinių išmokų poskyrio uždavinys - skirti ir skaičiuoti pinigines socialines 

išmokas bei kompensacijas vadovaujantis teisės aktais, teikti kvalifikuotą konsultaciją klientams, 

kokybiškai juos aptarnauti. 

Valstybei deleguojant savivaldybėms vis naujas išmokas ar kompensacijas, įgyvendinant 

piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams pertvarką, Socialinės paramos skyriaus 

darbuotojams didėja darbo krūviai, tenka ypač daug dėmesio skirti į išmokų gavėjų gyvenimo būdą, jų 

užimtumą, nustatyti realų turimą turtą, pajamas, pareigų nevykdančius nepasiturinčius gyventojus, buities 

ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akto pagrindu priimti sprendimus dėl teisės į piniginę socialinę paramą 

išskirtiniais atvejais. Esant dabartinei situacijai, kai skyrius išsidėstęs trijose miesto vietose esančiose 

patalpose, sunku organizuoti socialinių išmokų poskyrio darbą taip, kad besikreipiantiems dėl socialinės 

paramos gyventojams netektų stovėti eilėse, reikšti nepasitenkinimą dėl darbo organizavimo.  
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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 

1.3. Nemokamas moksleivių maitinimas 569,7 497,3 -72,4 

1.4. Mokinio reikmenys 95,3 76,7 -18,6 

1.5. 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: 

2.1. Socialinė pašalpa 2441,1 1739,1 -702,00 

 Kompensacijos už būsto šildymą, karštą, šaltą 

vandenį ir kt kuro rūšimis 

1072,6 581,4 -491,2 

 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 
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Eil. 

Nr. 

Išmokos pavadinimas 2014 m.  

(tūkst. 

eurų) 

2015 m.  

(tūkst. 

eurų) 

Skirtumas 

(tūkst. eurų) 

  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 

4.4 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 

 

Paramos teikimo komisija.  

Prie Socialinės paramos skyriaus veikia Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymu sudaryta Paramos teikimo komisija. Jos sudėtyje 13 narių iš įvairių Savivaldybės skyrių bei 

įstaigų. Komisijos posėdžiai vyksta kiekvieną ketvirtadienį. Esant reikalui, komisija posėdžiauja 

papildomai. 2015 metais įvyko 50 komisijos posėdžių, 2014 m. – 51 komisijos posėdis. 

2015 metais priimti ir apsvarstyti 374 prašymai vienkartinei paramai (asmens dokumentų 

išdavimo išlaidoms padengti, insulino injektoriaus įsigijimui, vaistų pirkimui, nemokamo transporto 

skyrimui, gydymo nuo alkoholizmo išlaidoms padengti ir kt) gauti, 1943 prašymai skirti socialinę pašalpą 

išimties tvarka,  131 prašymas skirti kompensacijas būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam 

vandeniui išimties tvarka, 285 prašymai dėl laikino apgyvendinimo paslaugos suteikimo, 410 prašymų dėl 

trumpalaikės, ilgalaikės globos paslaugų ir integralios pagalbos paslaugų teikimo, 45 prašymai dėl 

paramos produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims teikimo, 5 prašymai dėl 

valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių Lietuvos Respublikos piliečių palaikų parvežimo, 6 

prašymai dėl atleidimo nuo žemės mokesčio ar jo sumažinimo, prašymai dėl nemokamo maitinimo. 

Paramos teikimo komisijos sprendimu 2015 metais buvo 248 asmenims skirta vienkartinė pašalpa, 

patenkinta 1712 prašymų skirti socialinę pašalpą, 80 prašymų skirti kompensacijas, 279 asmenims 

patenkinti prašymai ir suteikta laikino apgyvendinimo paslauga, patenkinti visi 410 prašymų dėl 

trumpalaikės, ilgalaikės globos paslaugų ir integralios pagalbos paslaugų teikimo, skirti nemokami pietūs 

442 asmenims (2014 m. – 662 asmenims skirtas nemokamas maitinimas), 38 asmenims pavedimais 

apmokėtos asmens dokumento išdavimo išlaidos (2014 m. – 33 asmenims apmokėtos asmens dokumentų 

išdavimo išlaidos),  11 asmenų pavedimais apmokėtos gydymosi nuo alkoholizmo išlaidos, 8  nemokamai 

pasinaudojo transporto paslaugomis (2014 m. 5 asmenys nemokamai pasinaudojo transporto 

paslaugomis), 1 šiaulietis rekomenduotas atleisti nuo žemės mokesčio, 4 asmenys rekomenduoti 

finansinei paramai artimųjų palaikų iš užsienio parvežimui (2014 m. 12 asmenų skirta finansinė parama 

artimųjų palaikų iš užsienio parvežimui). 

Kiekvienas šiaulietis turi teisę kreiptis į Paramos teikimo komisiją dėl paramos suteikimo, jei jis 

mano, jog tokia parama jam reikalinga. Kiekvienas prašymas svarstomas atskirai ir parama yra skiriama 

atsižvelgiant pirmiausia į tai, ar asmuo yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą Šiaulių mieste, į prašymo 
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priežastį, prašytojo ir jo šeimos pajamas, turimą nekilnojamąjį turtą, šeimyninę padėtį, buities tyrimo 

pažymą ir turimas lėšas paramai skirti.  

 

 Vaiko teisių apsauga. 

            Šiaulių mieste 2015 m. pradžioje gyveno 18357 vaikai (2014-01-01 - 18645) (Lietuvos Statistikos 

departamento duomenys). Kas penktas Šiaulių miesto gyventojas yra vaikas, t. y. asmuo, neturintis 18 

metų.. 

           Vaiko teisių apsaugos skyrius įgyvendina Vaiko teisių konvencijoje, kitose Lietuvos Respublikos 

tarptautinėse sutartyse, Europos Sąjungos teisės aktuose, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, 

Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse, Lietuvos 

Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, kituose teisės aktuose nustatytas vaiko teises, Šiaulių miesto 

Tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus įsakymus, Skyriaus nuostatus.                 

        Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau - Skyrius) 

nuostatais, miesto Tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus įsakymais bei kitais teisės 

dokumentais, Skyrius gina vaikų teisėtus interesus, padeda turintiems socialinių, sveikatos ir elgesio 

problemų vaikams adaptuotis šeimoje bei visuomenėje. 

         Skyriuje buvo 12 etatinių vienetų. Iš jų 1 – vedėjas, 1 – vedėjo pavaduotojas, 10  – vyriausiųjų 

specialistų. Skyriaus darbuotojai turi tinkamą išsilavinimą ir darbo patirtį, nuolat kelia kvalifikaciją 

įvairiuose kursuose, seminaruose. Skyriaus darbuotojai turi didžiulį darbo krūvį. Skyrius, siekdamas ginti 

vaikų teises ir teisėtus jų interesus,  vykdo 60 valstybės deleguotų funkcijų. 

Skyrius dirbo sudarydamas metinius darbo planus. Planai apsvarstomi ir patvirtinami Skyriaus 

posėdžiuose. Skyriaus posėdžiai vyko kartą per savaitę, o, esant būtinumui, ir dažniau. 

Skyrius kaupia, analizuoja informaciją apie vaikus, kuriems reikalinga valstybės ar visuomenės 

pagalba (našlaičius, likusius be tėvų globos, tėvų neprižiūrimus, nesimokančius). Kaupiama informacija 

apie vaikus, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti įvaikinti, globojami, apie šeimas, kurios pageidauja 

įvaikinti ar globoti vaikus. Veda socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. 

         Ruošiama ir pateikiama metodinė medžiaga tėvams, vaikams, globėjams, pedagogams. 

          

2015 metais dalyvauta pasitarimuose: 

1. su policijos nuovadų nepilnamečių reikalų inspektoriais - 10, 

2. su policijos komisariatų, nuovadų viršininkais ir Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros 

darbuotojais - 2, 

3. su vaikų globos įstaigų administracijos atstovais – 5 ir kt. 

      

Skyriaus specialistai aktyviai dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe:  

1. Paramos teikimo komisijoje –  33 posėdžiai; 

2. Darbo su socialinės rizikos šeimomis komisijoje – 11 posėdžių; 

3. Vaiko gerovės komisijoje  – 5 posėdžiai; 

4. Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijoje – 11 posėdžių;  

5. Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisijoje – 5 posėdžiai; 

6. Narkotikų kontrolės komisijoje – 2 posėdžiai; 

7. Tarpinstitucinėje komandoje kompleksinei pagalbai teikti - 7 posėdžiai ir kt.      

             

Skyriaus specialistai aktyviai dalyvauja kitų įstaigų, organizacijų rengiamose priemonėse, 

aiškindami vaikų teises, darbo su vaikais metodus ir kt. Propaguojant vaikų ir suaugusiųjų teisinį 

švietimą, dirbant prevencinį darbą, daug dėmesio skirta paskaitų ir pranešimų skaitymui įvairioms 

auditorijoms, dalyvauta kituose renginiuose: 

             -   8 paskaitos miesto ugdymo įstaigose. 

             -  Šiaulių miesto, apskrities moksleivių „Temidės“ teisinių žinių konkurse – kaip komisijos nariai 

ir kt.            
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 Vienas iš svarbiausių Skyriaus uždavinių - organizuoti likusių be tėvų globos vaikų teisių ir 

interesų apsaugą. 2015 metais išaiškinti 67 vaikai, netekę tėvų globos (2014 m.- 62). 

          Globos netekimo priežastys (iš viso - 67): 

 tapo našlaičiais (mirė ar žuvo abu tėvai) –  6 (2014 m. - 1); 

 tėvų valdžios apribojimas/ atskyrimas –  0 (2014 m. – 2); 

 tėvų liga, suėmimas, bausmės atlikimas – 12 (2014 m. - 17); 

 nenustatyta tėvų buvimo vieta –  0 (2014 m. - 0); 

 socialinės rizikos šeimos, smurtas tėvų šeimoje ir kt. - 48 (2014 m. - 38); 

 tėvai ar vienas turėtas yra nepilnamečiai – 0 (2014 m. – 4); 

 abu tėvai nežinomi (rastas vaikas) – 1 (2014 m. – 0); 

 kitos – 0 (2014 m. - 0).             

  

Vaikai, netekę tėvų globos, nukreipti į: 

 Kūdikių namus -  12  (2014 m. - 17); 

 Vaikų globos namus - 10 (2014 m. - 20); 

 Šeimynas - 5 (2014 m. - 4);  

 Šeimų ir atskirų asmenų globai -  40 (2014 m. - 22).           

           

2015 metais buvo įvaikinti 10 vaikų (2014 m. - 6): 

            9 įvaikino Lietuvos Respublikos piliečiai (2014 m. - 6): 

 iš vaikų globos įstaigų – 3 (2014 m. - 2); 

 iš šeimos – 1 (iš pirmos santuokos arba ikisantuokinis) (2014 m. - 1); 

 iš globėjų šeimos – 5 (2014 m. - 3).                                                                   

          Užsienio piliečiai 2015 m. įvaikino 1 Šiaulių miesto vaiką (2014 m. - 0).      

 

 25 vaikai grąžinti tėvams (2014 m. – 27): 10 - iš globėjų šeimų, 3 - iš šeimynų, 12 – iš vaikų 

globos įstaigų.  

 Mieste yra 180 (2014 m. - 176) globėjų (rūpintojų) šeimų. Jose 224 (2014 m. – 212) globojami 

(rūpinami) vaikai. 28 Šiaulių miesto vaikai globojami (rūpinami) šeimynose (2014 m. - 28). Vaikų globos 

įstaigose globojami (rūpinami) 98 (2014 m. – 109) Šiaulių miesto vaikai. 

 Skyriaus specialistai nuolat domisi šių vaikų gyvenimo sąlygomis, padeda išspręsti iškilusias 

problemas. 

 Skyriaus specialistai siekia, kad mažėtų globojamų vaikų skaičius valstybinėse globos įstaigose, 

todėl, bendradarbiaudami su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi, 

ugdymo įstaigomis, Socialinių paslaugų centro socialiniais darbuotojais, dirbančiais su socialinės rizikos 

šeimomis, ieško ir taiko kuo efektyvesnes prevencines priemones, orientuotas į tėvų atsakomybės už 

vaikus stiprinimą, orientuojasi į paslaugų šeimai ir vaikui plėtojimą. 

 2013 m. Skyrius pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Šiaulių miesto savivaldybės socialinių 

paslaugų centru dėl įtėvių ir globėjų/ rūpintojų paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos 

jiems teikimo. Sutartis galiojo iki 2015 m. gruodžio 31 d. Per šiuos metus Socialinių paslaugų centre 

mokymus baigė ir gavo įvertinimus (išvadas) 11 asmenų, 9 šeimos (2014 m. – 14 asmenų, 8 šeimos) 

Šiaulių miesto būsimųjų įtėvių, globėjų/ rūpintojų. 

 Nuo 2006 m. liepos 1 d. pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 8 straipsnio 7 

dalies 2 punktą, vaikams, kurių tėvai išvykę į užsienį, yra nustatoma globa/ rūpyba tėvų prašymu (be 

valstybės globos pašalpos). 2015 m. Skyriaus teikimu 47 (2014 m. – 31) vaikams, kurių tėvai išvykę į 

užsienį, buvo nustatyta laikinoji globa/ rūpyba tėvų prašymu. Skyriaus apskaitoje iš viso yra 113 tėvų 

prašymu globojami/ rūpinami vaikai. 

 Skyrius rūpinasi vaikais, kurie gyvena socialinės rizikos šeimose. Nuo 2006 m. rugpjūčio 6 d.,  

vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 28 d. įsakymu 

Nr. A1-212, šeima įrašoma (išbraukiama) į (iš) Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą 

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Vaiko teisių apsaugos skyriaus teikimu. Su socialinės 

rizikos šeimomis dirba 14 Socialinių paslaugų centro socialinių darbuotojų, su kuriais nuolat 
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bendradarbiaujama, kad būtų užtikrinta ir suteikta efektyvi ir savalaikė pagalba bei socialinės paslaugos 

šeimai, auginančiai vaikus.     

      

 2014 m. 2015 m. 

 Socialinės rizikos šeimų 209 232 

Jose vaikų 289 310 

               

            Visos šios šeimos Skyriaus darbuotojų yra nuolat stebimos. Skyriaus specialistai, policijos 

pareigūnai, ugdymo įstaigų atstovais, medikai, lankosi šiose šeimose, dirba prevencinį, profilaktinį darbą, 

domisi šių šeimų vaikų gyvenimu, konsultuoja įvairiais klausimais, padeda spręsti iškilusias problemas, 

šalina priežastis, dėl kurių pažeidžiamos vaiko teisės. Per 2015 metus aplankytos 1727 (2014 m. – 1663) 

šeimos. 

          2015 metais drauge su policijos nuovadų nepilnamečių, Pataisos inspekcijos inspektoriais 

suorganizuota 12 (2014 m. – 13) reidų, kurių metu patikrintos smurtaujančios,  socialinės rizikos šeimos, 

vaikų masinio susibūrimo vietos, kuriose vartojami svaigalai ir kt.   

           Kai tėvai ar kiti teisėti vaiko atstovai netinkamai vykdo arba nevykdo savo pareigų, tėvams arba 

vienam iš jų teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribojama tėvų valdžia arba vaikas atskiriamas 

nuo tėvų. 

          Skyrius šiais klausimais ruošia medžiagą teismui, teikia ieškinius, išvadas, atsiliepimus ir kt.  

     

 2014 m. 2015 m. 

Laikinai arba 

neterminuotai 

apribota tėvų valdžia 

45 asmenims       

51 vaiko atžvilgiu 

46 asmenims       

52 vaikų atžvilgiu 

Teismo sprendimu 

vaikai atskirti nuo 

tėvų 

5 vaikai nuo  5 tėvų 3 vaikai nuo  5 tėvų 

             

          Skyrius, bendradarbiaudamas su nevyriausybinėmis bei kitomis organizacijomis, koordinuoja 

vaikų dienos centrų, esančių Šiaulių mieste, veiklą, jų finansavimą. Mieste 2015 m. buvo 5 Vaikų dienos 

centrai, kuriuos lankė 150 (2014 m.-130) socialinės rizikos, mažas pajamas gaunančių šeimų vaikų: 

Viešosios įstaigos „Mūsų draugas“ vaikų dienos centrą (30 vaikų), Šiaulių miesto savivaldybės 

biudžetinės įstaigos Socialinių paslaugų centro „Dienos užimtumo grupė“ vaikų dienos centrą (20 vaikų), 

Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacijos „Gelbėkit vaikus“ Šiaulių skyriaus vaikų dienos centrą (35 

vaikai), klubą „Tarp savų“ (30 vaikų), Šv. Apaštalo Petro ir Pauliaus Katedros parapijos Vaikų dienos 

centrą „Vilties spindulys“ (35 vaikai). Dienos centruose vaikams užtikrinama saugi aplinka, neatitraukiant 

jų nuo šeimos, apsaugant nuo smurto, valkatavimo, elgetavimo, nusikaltimų, tuo pačiu suteikiant 

materialinę, pedagoginę, socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą. Nuolat domimasi Vaikų dienos centrų 

darbu, lankomasi jų organizuojamuose renginiuose, bendraujama su vaikais bei tėvais. 2015 metais 

Šiaulių miesto savivaldybė vaikų dienos centrams kurti bei stiprinti skyrė 15 585 eurų (2014 m. – 40 000 

Lt). 

        Skyrius kartu su Švietimo skyriumi sprendžia likusių be tėvų globos ir socialiai remtinų šeimų 

vaikų vasaros užimtumo problemas, rūpinasi jų laisvalaikiu. 2015 metais iš Savivaldybės biudžeto buvo 

skirta 17377 eurų (2014 m. – 60 000 Lt) (4 344 eurų – dieninio tipo stovykloms, 13 033 – užmiesčio 

stovykloms), už kuriuos stovyklose vasarą ilsėjosi 617 (2014 m. – 499) vaikų (507 – dieninio tipo 

stovyklose, 110 – užmiesčio stovykloje) iš socialiai remtinų, socialinės rizikos ir kitų šeimų.  

         2015 metais gauta 30 pranešimų (2014 m. – 12), kai nuo suaugusiųjų ar bendraamžių smurto 

galimai nukentėjo vaikai. Visus atvejus tyrė teisėsaugos institucijos. Skyrius šiems vaikams ir jų šeimoms 

teikė/ siūlė reikiamą pagalbą bei paslaugas.  



90 

 

 

 

         2015 metais Skyriaus specialistai tėvams, netinkamai prižiūrintiems vaikus, pažeidžiantiems 

savo vaikų teises, surašė 7 (2014 m. – 17) administracinio teisės pažeidimo protokolus pagal 

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 181 str. 1, 2 d. (tėvų valdžios nepanaudojimas arba 

panaudojimas priešingai vaiko interesams) bei sprendimui priimti perdavė juos teismui. Visais atvejais 

teismas tėvams skyrė administracines nuobaudas.         

Itin daug dėmesio ir laiko Skyriaus darbuotojai skiria į Skyrių besikreipiantiems interesantams.      

 2014 m. 2015 m. 

Priimta interesantų (neskaičiuojant besikreipiančiųjų dėl 

pažymų teismams, notarų biurams  išdavimo) 
4512 4524 

Išspręsta įvairaus pobūdžio gyventojų, įstaigų prašymų 

(neskaičiuojant pažymų teismams, notarų biurams  išdavimo)  
3084 3363 

Išspręsta ir išduota pažymų teismams, notarų biurams, 

tvirtinantiems sandorius dėl nekilnojamojo ir kito turto, 

kuriam būtina valstybinė registracija, įkeitimo, pardavimo, 

dovanojimo 

 

457 

 

434 

Skyriaus specialistai, gindami vaikų teises ir interesus, 

dalyvavo teismo posėdžiuose 
1100 1112 

Skyriaus specialistai, gindami vaikų teises ir interesus, 

dalyvavo nepilnamečių apklausose 
256 262 

     

           Gindamas vaikų teises ir teisėtus interesus, Skyrius teismui pateikė 34 (2014 m. - 49) ieškinius bei 

pareiškimus dėl tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos (rūpybos) vaikui nustatymo, išlaikymo 

priteisimo, globėjo (rūpintojo) pakeitimo ir t. t. 

Skyriaus specialistai labai dažnai dalyvauja teismo posėdžiuose, kur yra ginamos vaikų teisės bei 

interesai. Skyriaus specialistai dalyvauja ir nepilnamečių – liudytojų, nukentėjusiųjų apklausose. Per 

mėnesį vienam specialistui vidutiniškai teko 14 (2014 m. – 14) teismo posėdžių ir vaiko apklausų.  

Teismui pateiktos 233 (2014 m. – 266) išvados, atsiliepimai ir kt. 

          Skyrius per metus gavo 5537 (2014  m. – 5477) įvairaus pobūdžio raštų, kuriuos teko spręsti bei į 

juos atsakyti. 

           Per metus, Skyriui tarpininkaujant, 33 (2014 m. – 22) vaikams išimti asmens dokumentai (pasai, 

gimimo liudijimai).   

 Sprendžiant vaikų problemas, paruošti 293 (2014 m. – 255) Savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymai.             

 Skyriaus specialistai nuolat kelia kvalifikaciją seminaruose, kursuose, tobulina turimas žinias 

teisės, psichologijos, pedagogikos, kompiuterinio raštingumo ir kt. srityse. 

 

 Problemos: 

1. Daug socialiai pažeidžiamų, įvairių materialinių ir psichologinių problemų turinčių šeimų 

nesugeba prisitaikyti prie naujų gyvenimo sąlygų. Nepasitikėjimas savimi ir menka motyvacija skatina 

alkoholizmą, narkomaniją, kitokį socialiai nepriimtiną elgesį. Kasmet į Vaiko teisių apsaugos skyriaus 

akiratį pakliūna naujos socialinės rizikos šeimos, kurios stokoja vaikų priežiūros įgūdžių, neužtikrina 

pagrindinių savo vaiko teisių.  

2. Dažnai į socialinės rizikos šeimų įskaitą įrašomos jaunos, nepilnos šeimos, sugyventiniai, 

auginantys vaikus, kurių bent vienas augo vaikų globos įstaigoje, nes neturėdami teigiamo savo šeimos 

pavyzdžio, stokodami elementarių vaikų priežiūros įgūdžių, jie nesugeba rūpintis savimi ir savo vaikais. 

Ypač aktualu laiku inicijuoti socialinį darbą su jaunomis šeimomis, kuriose gimsta pirmasis vaikas. 

3. Skurdas, dorovinio auklėjimo spragos, tėvų girtavimas bei jų atsakomybės stoka yra pagrindinės 

priežastys, dėl kurių vis dar nemažai vaikų patenka valstybės, šeimų, šeimynų globon. Socialinės rizikos 

grupės šeimose neužtikrinamas tinkamas vaikų auklėjimas, priežiūra, nesirūpinama vaikų materialiniu 

išlaikymu.  
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4. Ne visi tėvai, išvykdami į užsienio valstybes dirbti, tinkamai pasirūpina paliekamais savo 

vaikais, jų priežiūra, globa/ rūpyba. 

          

 

1.8. MIESTO BENDRUOMENĖ IR CIVILINĖ SAUGA  
 

Civilinė metrikacija. 

Civilinės metrikacijos įrašus atlieka Savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius. 

Per 2015 metus sudaryti 5268 gimimo, mirties, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo, papildymo, 

pakeitimo, ištaisymo įrašai, iš jų: 

 

    

2015 m. užregistruota gimusių kūdikių   – 1472,    2014 m. –  1407  (65 daugiau),   

 iš jų: įtraukta į apskaitą, gimusių užsienyje –   283,    2014 m. –   289.   

2015 m. gimė 773 berniukai ir 699 mergaitės. Pripažintos 278 tėvystės kūdikiams, 24 kūdikiams 

nustatytos tėvystės, įvaikinti 8 vaikai, įregistruota 19 dvynukų porų, 1 trynukai. 47 motinos kūdikio 

gimimą įregistravo būdamos vienišos. 

 

2015 m. įregistruota mirusių asmenų   –  1511,    2014 m. – 1395 (116 daugiau), 

 iš jų: įtraukta į apskaitą, mirusių užsienyje  –      35,    2014 m. –  42. 

2015 m. mirė 705 vyrai ir 806 moterys. 30 asmenų nusižudė, 41 žuvo dėl nelaimingų atsitikimų, 

nužudytas 1 žmogus, apsinuodiję alkoholiu mirė – 15. 

 

2015 m. įregistruota santuokų   –   826,     2014 m. –  787  (39 daugiau), 

 iš jų: įtraukta į apskaitą         –   228,     2014 m. – 226.   

  2015 m. įregistruota 12 santuokų reprezentacinėse ar susituokiančiųjų pasirinktose vietose, 

ligoninėje įregistruota 1 santuoka, ligonio namuose - 4 santuokos, bažnyčios nustatyta tvaka sudarytų 

santuokų apskaityta - 171, 10 - Šiaulių tardymo izoliatoriuje. Susituokė 2 nepilnamečiai asmenys, 60 porų 

santuoka įregistruota, kai vienas iš sutuoktinių užsienio šalies pilietis. 

 

2015 m. įregistruota santuokų nutraukimų –   441,     2014 m. –  456 (15 mažiau), 

iš jų: įtraukta į apskaitą            –     14,     2014 m. –   13. 

   

  2015 metais sudarytos 243 ištaisymo, papildymo, pakeitimo, atkūrimo ir anuliavimo bylos, 2014 

m. – 275, (33 mažiau), iš jų: 231 ištaisymo, papildymo, pakeitimo, 4 atkūrimo ir 8 anuliavimo. 2015 m. 

sudarytos 29 vardo, pavardės pakeitimo bylų, 2014 m. – 40 (11 mažiau), iš jų: 8 vardo pakeitimo, 18 

pavardės pakeitimo ir 3 vardo ir pavardės pakeitimo.  

 Per 2015 metus išduota: 1177 pakartotiniai civilinės būklės aktų liudijimai, 425 civilinės būklės 

aktų įrašų kopijos, 78 pažymos dėl santuokos sudarymo užsienyje, išduotos 42 įvairaus turinio pažymos,  

atsakyta į 1127 raštų. 

   
   

 Civilinės saugos organizavimas.  

 Civilinės saugos, priešgaisrinės saugos, mobilizacijos ir priimančios šalies paramos teikimą 

organizuoja Viešosios tvarkos ir civilinės saugos skyrius.  

 Civilinės saugos veikla savivaldybėje buvo vykdoma  vadovaujantis Savivaldybės civilinės 

saugos 2015 metų veiklos priemonių planu, patvirtintu  Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 

m. sausio 26 d. įsakymu Nr. A-116 (Savivaldybės administracijos direktoriaus  2015 m. kovo 31 d. 

įsakymo  Nr. A-404, 2014 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo  Nr. A-1017 redakcijomis). 

 Organizuoti 4 suplanuoti ESK posėdžiai: 

 2015 m. sausio 30 d. ,,Dėl CS prevencinės veiklos  2014 m., saugios savivaldybės koncepcijos 

įgyvendinimo ir ES prevencijos priemonių planavimo 2015 metams“. 
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 2015 m. kovo 12 d. ,,Dėl pasirengimo galimam pavasario polaidžiui ir dėl gamtinio pobūdžio 

gaisrų bei jų prevencijos“. 

 2015 m. birželio 9 d. ,,Dėl pasirengimo maudymosi sezonui“.  

 2015 m. spalio 13d. ,,Pasirengimas šaltajam metų periodui Šiaulių mieste“.  

  

Pagrindinės Civilinės saugos organizavimo kryptys. 

Civilinės saugos pratybų, gyventojų mokymo ir švietimo organizavimas. 

Ataskaitiniais metais organizuotos savivaldybės lygio civilinės saugos  pratybos: 

1. Stalo pratybos ,,Prekybos ir pramogų centro  ir Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų 

centro  veiksmai įvykus teroristiniam išpuoliui Prekybos ir pramogų centro patalpose‘‘ - 2015 m. spalio 

30 d. 10 val., Šiaulių miesto savivaldybė, Vasario 16-osios g. 62. 

      2. Institucinio  lygio civilinės saugos funkcinės pratybos ,,Darbuotojų ir lankytojų evakavimas iš 

Šiaulių miesto savivaldybės pastato  Vasario 16-osios g. 62/ Trakų g. 40 kilus gaisro pavojui‘‘ - 2015 m. 

gruodžio 30 d. 10 val., Šiaulių miesto savivaldybėje, Vasario 16-osios g. 62 /Trakų g. 40.   

2015 m civilinės saugos įvadiniai ir tęstiniai mokymai buvo organizuojami pagal patvirtintas 

programas vadovaujantis ŠAPGV pateiktu grafiku. Įvadiniuose mokymuose dalyvavo 52, tęstiniuose 

mokymuose 30 atstovų iš Šiaulių miesto ūkio subjektų bei įstaigų. 

Bendras klausytojų skaičius - 82. 

Nedalyvauta Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių įvadiniame mokyme, nes dauguma 

savivaldybės ESOC narių išklausė įvadinius mokymus per 4 metus. Gamybinės paskirties ūkio subjektų 

vadovų arba įgaliotų asmenų mokymuose ūkio subjektų atstovai nedalyvavo, dėl tos pačios priežasties. 

 PAGD prie VRM UGM CS mokymo centre organizuotose kursuose dalyvavo trys Šiaulių miesto 

ūkio subjektų bei įstaigų atstovai. 

Penki Evakavimo komisijos nariai dalyvavo seminare, organizuotame ŠAPGV CS skyriaus 

darbuotojų. 

2015 m. buvo įgyvendintos šios gyventojų švietimo CS srityje priemonės: 

 Išplatinta 2000 GPIS įdiegimo ir vartojimo instrukcijų – atmintinių švietimo ir ugdymo įstaigose, 

Savivaldybės priimamajame, tikrinamuose ūkio subjektuose bei kitose įstaigose, kuriose lankosi 

daug žmonių; 

 Parengtos 2 atmintinės (1000 vnt.) civilinės saugos ir priešgaisrinės saugos tematika ir išdalintos 

akcijų bei renginių metu; 

 8 kartus teikta informacija gyventojams žiniasklaidos priemonėse. 

 Surengta 11 akcijų ir 3 renginiai - susitikimai su su įvairiomis miesto gyventojų atstovų grupėmis 

civilinės saugos prevencijos Šiaulių mieste  klausimais.  

 Demonstruoti ,,Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos trumpaisiais pranešimais 

mobiliuosiuose telefonuose įdiegimo‘‘ bei ,,Kolektyvinių apsaugos statinių Šiaulių mieste‘‘ 

reklaminiai klipai judriojo  vaizdo ekrane (Tilžės g. ir Vytauto g. sankryža).  

 Savivaldybės administracijos interneto svetainės skyriuje „Civilinė sauga“, buvo pateikiami 

Savivaldybės civilinės saugos veiklos dokumentai, publikuojami civilinės saugos teisės aktai, 

pateikiama aktuali informacija civilinės saugos klausimais. 

 Miesto švietimo ir ugdymo įstaigų moksleiviams pateiktos 2 rekomendacijos: „Saugaus elgesio 

ant vandens telkinių ledo“ ir „Saugus elgesys maudymosi sezono metu“. 

 Demonstruoti ,,Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos trumpaisiais pranešimais 

mobiliuosiuose telefonuose įdiegimo‘‘ bei ,,Kolektyvinių apsaugos statinių Šiaulių mieste‘‘ 

reklaminiai klipai judriojo  vaizdo ekrane (Tilžės g. ir Vytauto g. sankryža).  

 

Civilinės saugos sistemos parengtis.  

Kolektyvinės apsaugos, CS būklės patikrinimų, perspėjimo sirenomis sistemos priežiūros 

organizavimas. 

2015 m. sausio 29 d. SAD įsakymu Nr. A-103 patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės 

kolektyvinės apsaugos statinių sąrašas. Pasikeitus kai kurių statinių nuosavybei, tikslinti jų pavadinimai, 
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adresai, pakeistas poreikio sąrašas. Visi sąraše esantys 34 statiniai pažymėti kolektyvinės apsaugos 

statinio ženklu.  

Šiaulių miesto ūkio subjektų bei įstaigų civilinės saugos būklės kompleksiniai patikrinimai atlikti 

vadovaujantis Civilinės saugos būklės valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose 

ir ūkio subjektuose patikrinimų organizavimo ir atlikimo, privalomų nurodymų pašalinti civilinę saugą 

reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus davimo ir vykdymo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), 

patvirtintu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1-263 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 

prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2014 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1-179 redakcija) bei 

Šiaulių miesto ūkio subjektų ir kitų įstaigų civilinės saugos būklės patikrinimų  2015 m. planu, patvirtintu  

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. A-108 ,,Dėl 

2015 m. ūkio subjektų ir kitų įstaigų civilinės saugos būklės kompleksinių patikrinimų plano 

patvirtinimo“. (Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 

A-1287 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 

A-108 „Dėl 2015 m. ūkio subjektų ir kitų įstaigų civilinės saugos būklės kompleksinių patikrinimų plano 

patvirtinimo“ pakeitimo“ redakcija).  

Patikrinti plane numatyti 26  ūkio subjektai ir įstaigos, bei VšĮ Šiaulių universitetas, pateikęs 

prašymą perkelti patikrinimą iš 2014 m. į 2015 m.  

22 subjektų civilinės saugos būklė įvertinta „gerai“ (12 ūkio subjektų ir 10 įstaigų), 5 subjektų – 

„patenkinamai“ (1 ūkio subjektas ir 4 įstaigos).  

Vadovaujantis 2015 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. A-86 „Dėl ūkio ir kitų civilinės saugos sistemos 

subjektų, kuriuose 2015 m. numatoma atlikti kompleksinius patikrinimus sąrašo sudarymo komisijos 

sudarymo“ sudarytos komisijos protokoliniais sprendimais bei Aprašo 1 priede  nustatytomis ūkio 

subjektų reitingavimo grupėmis, civilinės saugos būklės kompleksiniai patikrinimai buvo atšaukti šiuose 

ūkio subjektuose, kaip neatitinkančiuose reitingavimo kriterijų: 

1. UAB „Šiaulių lyra“ – neatitiko Aprašo 1 priedo 15 p II grupės ūkio subjektų kriterijų; 

2. UAB „Žvalguva" - neatitiko Aprašo 1 priedo 20 p. III grupės ūkio subjektų kriterijų; 

3. UAB „Kensa“ – neatitiko Aprašo 1 priedo 20 p. III grupės ūkio subjektų kriterijų; 

4. UAB „Metaloidas“ – neatitiko Aprašo 1 priedo 20 p. III grupės ūkio subjektų kriterijų; 

5. UAB „NMF Porolon“ – pavojingas ūkio subjektas, priskiriamas I grupei. 

Pagrindinės tikrintų ūkio subjektų ir kitų įstaigų civilinės saugos būklės problemos: 

1. Rizikos analizės atliktos nepakankamai įsigilinus į ūkio subjekto arba įstaigos vidinius arba 

išorinius pavojus, todėl ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose didelės rizikos pavojų valdymo 

aprašymai neatitinka realių sąlygų; 

2. Ne visuose tikrinamuose subjektuose civilinės saugos pratybos organizuotos einamaisiais 

metais. Pasirenkant pratybų temas, neatsižvelgiama į rizikos analizėje nustatytas grėsmes. Ne visada 

parengiama visa teisės aktais numatyta dokumentacija; 

3. Ne visuose tikrinamuose subjektuose organizuoti civilinės saugos kasmetiniai mokymai 

darbuotojams, nepilnai parengti teisės aktais numatyti mokymų dokumentai, į mokymus neįtraukiamos 

papildomos temos, susijusios su nustatytomis rizikos analizėje grėsmėmis; 

4. Kai kuriuose tikrinamuose subjektuose nenumatytos kolektyvinės apsaugos patalpos 

darbuotojams arba lankytojams, esamos patalpos nepažymėtos specialiuoju kolektyvinės apsaugos 

statinio ženklu; 

5. Dalis subjektų dėl lėšų stygiaus neturi įsigiję pakankamo kiekio asmeninių apsaugos priemonių. 

Užpildyti ir pasirašyti civilinės saugos būklės nustatytos formos klausimynai pateikti visiems 

tikrintiems ūkio subjektams ir įstaigoms bei Šiaulių apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai. 

Gyventojų perspėjimo sistemos priežiūros sutartis sudaryta su UAB ,,Fima‘‘, 2014-01-10  Nr. SŽ-

27. 

Šiaulių miesto gyventojams perspėti naudojamos nuotolinio centralizuoto valdymo 9 

elektromechaninės sirenos ir 13 elektroninio tono ir balso (akustinių) sirenų, kurios įrengtos ant 

valstybinių įstaigų, ūkio subjektų, visuomeninės paskirties pastatų. Sirenomis perspėjama 80,7 procentų 

šiauliečių. Informacija, rekomendacijos perduodamos per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją, kitus 
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transliuotojus, taip pat per mobiliuosius telefonus, trumpaisiais pranešimais, jeigu gyventojas yra 

įsidiegęs gyventojų perspėjimo informavimo sistemą. 

 

Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano parengimas. 
Šiaulių miesto savivaldybės ESVP parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos CS įstatymu, 

ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinėmis rekomendacijos patvirtintomis 2011 m. 

vasario 23 d. PAGD prie VRM direktoriaus įsakymu Nr. 1-70,  patvirtintas  2013 m. sausio 30 d. SAD 

įsakymu Nr. A- 99. Planas suderintas su Šiaulių APGV ir AVPK vadovais, GMPS vyriausiąja gydytoja. 

Plano struktūra atitinka metodiniuose nurodymuose keliamiems reikalavimams. 

Atlikus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę buvo atliekamas ESVP  ir jo 

priedų tikslinimas. ŠAPGV raštišku prašymu, 2015 m. balandžio 27 d  raštu Nr. S-1129-11 ESVP  

pateiktas PAGD prie VRM  ir raštu Nr. S-1129-11  ŠAPGV rašytine forma bei kompaktiniame diske. 

Pagal poreikį metų eigoje ESVP ir jo priedai buvo tikslinami. 

 

Ekstremaliųjų situacijų prevencija, sutarčių sudarymas. 

2015 m. galiojo šios ekstremaliųjų situacijų prevencijos sutartys.  

Šiaulių miesto ir  Šiaulių rajono savivaldybių civilinės saugos tarpusavio pagalbos sutartis 

sudaryta 2011-04-11 Nr. SRK-370, Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių ES valdymo tarpusavio 

pagalbos planas. 

Gaisrų prevencijos ir gaisrų gesinimo darbų organizavimo Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono 

teritorijose bendradarbiavimo sutartis 2013-04-03 Nr. SŽ-303. Sutarties šalys: Šiaulių miesto 

savivaldybės administracija, Šiaulių rajono savivaldybės administracija, ŠAPGV, VĮ Šiaulių miškų 

urėdija ir VšĮ „Šiaulių Žalgirio jachtklubas“. 

Transporto priemonių (autobusų) paslaugos sutartis 2014-05-07 Nr. SŽ-641su UAB ,,Busturas‘‘. 

            Gaisrų prevencijos Rėkyvos ežero pakrantėse ir miškuose paslaugos sutartis 2014-05-14  Nr. 

SŽ-664 su  VšĮ „Šiaulių Žalgirio jachtklubas“.  

            Ekologinių įvykių padarinių likvidavimo paslaugos sutartis 2014-05-19 Nr. SŽ-674 su UAB 

,,Ūrus‘‘ ir Ko. 

Statybinės technikos panaudojimo ekstremaliesiems įvykiams likviduoti paslaugos sutartis 

2014-05-21  Nr. SŽ-692 su UAB ,,Talša‘‘. 

Gyventojų perspėjimo sistemos priežiūros sutartis sudaryta su UAB ,,Fima‘‘, 2014-01-10  Nr. SŽ-

27. 

 

Ekologinių įvykių padarinių likvidavimas. 

2015 m. kovo 20 d. atlikta silpnai pavojingų atliekų medžiagų surinkimo, pakavimo ir išvežimo 

paslauga bešeimininkiame pastate šalia Vairo g. 16 ir Vairo g. Šiauliai.  Šią paslaugą atliko UAB ,,Ūrus ir 

Ko“.  

 

Priešgaisrinės saugos organizavimas. 

Įgyvendintos šios priešgaisrinės saugos prevencinės priemonės: 

11 vaikų ir jaunimo vasaros poilsio stovykloms parengta pateikta vaizdo medžiaga teminių 

renginių organizavimui; 

Vienai poilsio stovyklai organizuotas renginys kartu su Prūdelio gelbėjimo stoties darbuotojais. 

Organizuoti susitikimai Rėkyvos seniūnijoje su sodų bendrijų pirmininkais, Medelyno seniūnijoje 

su gyventojais, kurių metu nagrinėti priešgaisrinės saugos prevencijos klausimai. Dalyvauta susitikimuose 

su Šiaulių apskrities ir miesto daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacija ir Šiaulių apskrities 

bendruomenių konfederacija, kurių metu aptarti gaisrų prevencijos klausimai. 

Gyventojams išplatinti lankstinukai priešgaisrinės saugos prevencijos tema. Visuomenei keletą 

kartų teikta informacija apie žolės deginimo, neatsargaus elgesio gamtoje su ugnimi pavojus, skelbta 

informacija apie artėjančius hidrometeorologinius reiškinius. 

Švietimo ir ugdymo įstaigose, paplūdimiuose buvo platinamos ŠAPGV, Visuomenės sveikatos 

centro parengtos atmintinės ir plakatai. 
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Bendradarbiauta su nevyriausybinėmis organizacijomis. 

 

Mobilizacijos ir priimančios šalies paramos teikimo organizavimas. 

Rinkti duomenys: 

-  iš įstaigų, organizacijų ir ūkio subjektų, būtini 2015 m. mobilizacijos ir priimančios šalies 

paramos funkcijai vykdyti; 

- iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų civilinio mobilizacinio personalo rezervui 

papildyti; 

- Šiaulių miesto savivaldybės mobilizacijos planui ir poreikiui atnaujinti. 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. A-

207 patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos valstybinės funkcijos „Dalyvavimas rengiant 

ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą“ organizavimo 2015 m. veiklos planas 

ir pateiktas Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie KAM. 

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie KAM 2015 m. vasario 27 d. raštu  

pateiktas Administracijos direktoriaus patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2015 m. 

mobilizacinio mokymo planas. 

2015 m. kovo 2 d. įvyko Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM bei 

Lietuvos kariuomenės atstovų susitikimas su Šiaulių miesto savivaldybės vadovais dėl numatomų pratybų 

„Žaibo kirtis 2015“. 

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie KAM 2015 m. kovo 19 d. raštu: 

- pateiktas Administracijos direktoriaus patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės 2014-2016 

priimančios šalies paramos mokymo planas; 

- pateikti duomenys apie Šiaulių miesto savivaldybės administracijos tarnautojus, atliekančius 

mobilizacijos administravimą, 2016 m. lėšų poreikis. 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovai dalyvavo: 

2015-05-25 funkcinio mobilizacinio mokymo seminare Klaipėdoje; 

2015-05-27 įvadinio mobilizacinio mokymo seminare Radviliškyje. 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-02 įsakymu Nr. A-722 sudaryta 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos mobilizacijos valdymo grupė ir patvirtintas darbo 

reglamentas.. 

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie KAM pateiktas derinti Šiaulių miesto 

savivaldybės 2015 m. Mobilizacijos plano projektas. 

Vadovaujantis pateiktomis Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM 

rekomendacijomis, Savivaldybės interneto svetainėje pertvarkyta skiltis „Mobilizacija“, paskelbta 

šauktiniams aktuali informacija. 

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie KAM 2015-06-18 raštu pateiktas 

užpildytas klausimynas dėl priimančios šalies paramos teikimo užduočių įgyvendinimo teisinio 

reguliavimo. 

Rinkti duomenys Lietuvos priimančios šalies paramos galimybių katalogui atnaujinti. 

Parengtas pataisytas, atsižvelgiant į MPPD derinimo pažymoje pareikštas pastabas, Savivaldybės 

mobilizacijos plano pakeitimo projektas ir pateiktas derinti MPPD prie KAM.        Administracijos 

direktoriaus patvirtintas Savivaldybės mobilizacijos plano projektas pateiktas MPPD prie KAM. 

Sudarytas Savivaldybės administarcijos ir jai pavaldžių įstaigų mobilizacinio personalo rezervo 

sąrašo projektas pateiktas MPPD prie KAM derinti Civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašo, 

sudarymo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto LRV 2012 m. birželio 6 d.nutarimu Nr. 

674, nustatyta tvarka ir terminais. 

Pateikta MPPD prie KAM informacija, reikalinga Priimančios šalies paramos galimybių katalogui 

sudaryti. 

Parengtos ir pateiktos ketvirtinės ataskaitos MPPD prie KAM (Lietuvos Respublikos Krašto 

apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. V-1043 „Dėl Savivaldybių atsiskaitymo Krašto 

apsaugos ministerijai už perduotos valstybinės funkcijos „Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, 

priimančios šalies paramą“ vykdymą ir lėšų jai vykdyti panaudojimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ 14 
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punktą). 

Vykdyti nenuolatinio pobūdžio iš MPPD prie KAM gauti pavedimai ir kiti su pasirengimu 

mobilizacijai ir priimančios šalies paramai teikti susiję veiksmai. 

 

 

1.9. VIEŠIEJI PIRKIMAI IR APSKAITA 

 

Viešieji pirkimai. 

Savivaldybės viešųjų pirkimų (išskyrus mažos vertės) procedūrų vykdymą nuo 2004 sausio 1 d. 

vykdo Turto valdymo skyriaus Privatizavimo ir viešųjų pirkimų poskyris. 

Per 2015 m. poskyris vykdė 70 pirkimų (2014 m. - 72). Iš 70 viešųjų pirkimo atviro konkurso 

būdu paskelbti ir vykdyt 18 pirkimų, neskelbiamų derybų būdu, gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, 

– 1, supaprastinto atviro konkurso būdu – 37, supaprastintų neskelbiamų derybų būdu – 13.  

 

Viešųjų pirkimų suvestinė (pagal pirkimų skaičių ir būdą) 

 

Metai Pirkimų skaičius pagal pirkimo būdą 

Atviras 

konkur-

sas 

Neskel-

biamos 

derybos 

Projekto 

konkur-

sas 

Supapras

-tintas 

atviras 

konkur-

sas 

Supapras

-tintas 

projekto 

konkur-

sas 

Supapras-

tintas 

ribotas 

konkursas 

Apklausa (iki 

2013-09-18) 

Supapras-tintos 

neskelbiamos 

derybos (nuo 

2013-09-18) 

Iš 

viso: 

2014 26 2  31  1 12 72 

2015 18 1 1 37   13 70 
 

Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 1 dalį, Perkančioji organizacija, atlikdama 

supaprastintus pirkimus, ne mažiau kaip 5 procentus visų supaprastintų pirkimų vertės pirkimų privalo atlikti 

iš neįgaliųjų socialinių įmonių, socialinių įmonių, įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų, 

atliekančių arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes, arba įmonių, 

kurių dalyviai yra sveikatos priežiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 

procentų pacientų, jų pagamintoms prekėms, teikiamoms paslaugoms ar atliekamiems darbams pirkti arba 

atlikti pagal remiamų asmenų, kurių dauguma yra neįgalieji, įdarbinimo programas, išskyrus atvejus, kai 

perkančiajai organizacijai reikiamų prekių šios įstaigos ir įmonės negamina, paslaugų neteikia ar darbų 

neatlieka. Per 2014 m. Savivaldybės administracija iš minėtų įmonių pirko 6,00 proc. visų supaprastintų 

pirkimų vertės, 2015 m. – 1,73 proc. 

 

Viešieji pirkimai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus  

 

Metai Bendra 

supaprastintų 

pirkimų vertė 

(Lt) 

Pirkta pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus Bendras 

procentas 

nuo  visų 

supaprast

intų 

pirkimų 

vertės 

Prekių Paslaugų Darbų 

Lt/nuo 

2015 Eur 

proc. Lt/nuo 

2015 Eur 

proc. Lt/nuo 2015 

Eur 

proc. 

2014 34954401,64 166980,00 0,48 450000,0 1,290 1478019,80 4,23 6,000 

2015 8900113,76 137656,00 1,55 15600,00 0,18 0,00 0,00 1,73 

 

Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnį, kuris įsigaliojo nuo 2009 m. rugsėjo 1 d., 

perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad prekių, paslaugų, darbų viešieji pirkimai būtų atliekami 

Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis kiekvienais kalendoriniais 

metais sudarytų ne mažiau kaip 50 procentų perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų bendros vertės. 
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Viešieji pirkimai, vykdyti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) 

priemonėmis  

 

Metai Bendras procentas nuo  visų pirkimų vertės 

2014 96,81 

2015 91,45 

 

Poskyrio darbuotojai dalyvauja mažos vertės pirkimų komisijų darbe, konsultuoja 

Administracijos padalinius viešųjų pirkimų klausimais, vienas poskyrio darbuotojas derina mažos vertės 

pirkimų pažymas ir yra atsakingas už Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų plano sudarymą ir 

plano suvestinės paskelbimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Per  2014 m. suderintos 

231 pažymos dėl mažos vertės pirkimo vykdymo, per 2015 m. – 227. 

 

Mažos vertės pirkimų suvestinė 

 

Metai Prekės 

(Lt)/ nuo 

2015 m. 

(Eur) 

Prekių 

pirkimų 

skaičius 

Paslaugos 

(Lt)/nuo 

2015 m. 

(Eur) 

Paslaugų 

pirkimų 

skaičius 

Darbai 

(Lt)/nuo 

2015 m. 

(Eur) 

Darbų 

pirkimų 

skaičius 

Pirkimų 

skaičius 

iš viso 

Bendra 

mažos 

vertės 

pirkimų 

vertė 

(Lt)/nuo 

2015 m. 

(Eur) 

2014 682221,28 107 867712,66 194 3686433,59 57 358 5236367,53 

2015 503925,27 164 438347,11 204 581904,23 33 401 1524176,61 

 

 

 Apskaita. 

 Savivaldybės apskaitą tvarko Apskaitos skyrius. 

 Apskaitos skyrius tvarko Savivaldybės administracijos ir Kontrolės ir audito tarnybos 

buhalterinę apskaitą, kontroliuoja, kad taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, 

užtikrina, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir laiku pateikti.   

 Savo veikloje Apskaitos skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos įstatymais, nutarimais, finansų ministro įsakymais, kitais Lietuvos Respublikos ir Europos 

Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos darbą, Savivaldybės tarybos sprendimais, 

Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais bei Savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymais. Apskaitą tvarko vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo 

sektoriaus apskaitos įstatymu, patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos standartais.   

 2015 metais parengtos metinės bei ketvirčių Savivaldybės administracijos finansinės 

atskaitomybės ir biudžeto vykdymo ataskaitos, sujungtos į bendrą Administracijos finansinių ataskaitų 

rinkinį kartu su  Socialinės paramos skyriaus pateiktomis ataskaitomis. Pateikti 2014 metų Savivaldybės 

administracijos, Kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkiniai ir eliminavimo informacija 

Finansų ministerijos informacinei sistemai VSAKIS duomenų konsolidavimui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Pagal Ministerijų ir Finansų skyriaus nustatytus reikalavimus parengti 2016 metų išlaidų sąmatų 

projektai. Finansų skyriui teikti Administracijos poreikio 2016 metams skaičiavimai Valstybės 

deleguotoms funkcijoms vykdyti, Administracijai, Socialinės paramos, Civilinės būklės aktų 

registravimo, Švietimo, Kūno kultūros ir sporto, Kultūros skyriams, Tarybai bei Tarybos sekretoriatui. 
  

 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius vykdė Šiaulių miesto savivaldybės 

tarybos 2015 metų sausio 29 d. sprendimu Nr. T-1 patvirtinto biudžeto  priskirtų programų biudžeto, 

investicijų projektų, paramos, valstybės investicijų programų ir kitų išlaidų apskaitą. 
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 Savivaldybės administracijai 2015 metais skirta 29810060,42 Eur biudžeto asignavimų, įskaitant 

patikslinimus. Tame skaičiuje 5643836,01 Eur valstybės biudžeto lėšos, 24166224,41 Eus savivaldybės 

biudžeto lėšos.  

 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. 
 

 Savivaldybės veiklos programos vykdymas:  

 Specialiosios programos vykdymas (lėšų šaltinis 30 ir 32): patvirtinta išlaidų sąmata su praėjusių 

metų likučiu – 3121,58 Eur. 2015 metais gauta pajamų ir pervesta į savivaldybės biudžetą – 327,32 Eur. 

Gauta asignavimų ir kasinės išlaidos – 552,9 Eur. 

 Savivaldybei priskirtų valstybės deleguotų funkcijų vykdymas (lėšų šaltinis 142): 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. 

 

Grąžintos socialinių išmokų administravimo lėšos, įvertinus Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos patvirtintus procentus nuo 2015 metais išmokėtų išmokų. Būsto nuomos ar išperkamosios 

būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų administravimo 2015 m. sąmata - 5565 Eur, iš jų gauta ir 

panaudota asignavimų – 29,13 Eur (Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintas procentas nuo 

išmokėtų kompensacijų). 

Valstybės biudžeto (lėšų šaltinis – 1431) lėšų (informacinių technologijų pritaikymui dėl euro 

įvedimo) planas, gauti ir panaudoti asignavimai – 19975,09 Eur. 

 Savivaldybės biudžeto (Administracijos skyrių, Tarybos, Tarybos ir mero sekretoriato išlaikymo, 

Mero fondo) lėšų panaudojimas (lėšų šaltinis – 151, 153): 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. 
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 Mokėtinos sumos per 2015 metus sumažėjo 2275,1 tūkst. Eur ir metų pabaigoje sudarė  4068,1 

tūkst. Eur. 

 11 programos (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 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. 

 Mokėtinų sumų pagal vykdomus investicijų projektus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo, 

kadangi visi investicijų projektai buvo  įvykdyti 2015 metais. 

 Kitų programų mokėtinos sumos sumažėjo 1990,0 tūkst. Eur ir metų pabaigoje sudarė 4030,3 

tūkst. Eur. 

                                                                                    

 

1.10. JURIDINĖ VEIKLA IR VIDAUS AUDITAS 

 

Juridinė veikla. 

 Teisės skyriuje, kaip ir praėjusiais metais dirbo 6 specialistai, kurie užtikrino teisėtumą visose 

savivaldybės veiklos srityse, teikė konsultacijas, derino visus Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

sprendimus bei administracijos direktoriaus įsakymus, vedė teismines bylas, bei užtikrino kitas skyriaus 

kompetencijai priskirtas fukcijas. Teisės skyriaus specialistų darbo krūvis yra išaugęs dėl Savivaldybėje 

sprendžiamų klausimų sudėtingumo, todėl vis mažiau lieka laiko įvairių teisminių bylų pasiruošimui, bei 

tiesioginių funkcijų vykdymui. 

 

Pirminės teisinės pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams. 

Vadovaujantis Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymu, pirminę teisinę pagalbą 

gyventojams teikė du savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai. 

 Pareiškėjų, kuriems buvo suteikta pirminė teisinė pagalba, skaičius  2408. Praėjusiais metais 

buvo – 2172. Tai reiškia, kad aptarnautų asmenų skaičius išaugo.  

 Parengta 17 taikos sutarčių, tai yra trimis daugiau nei praėjusiais metais. Pareiškėjų skaičius, 

kuriems surašytas ar padėtas surašyti prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą 980, praėjusiais metais – 

864. Parengtų dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, skaičius – 32, praėjusiais metais 

buvo paruošta - 21.  

 Visa ši informacija rodo, kad Šiaulių miesto gyventojų skaičius, kuriems reikalinga pirminė 

teisinė pagalba išaugo ir gana žymiai. Pirminės teisinės pagalbos teikimas finansuojamas valstybės 

biudžeto lėšomis. Iš viso pirminei teisinei pagalbai panaudota - 28904,00 Eur. 

 

Teisminiai ginčai. 

2015 metais kaip ir 2014 metais vesta apie 201 teisminė byla. Teisės skyriaus specialistai inicijavo 

115 teisminių bylų (2014 m. – 109), baigė - 115 (2014 m. - 120), o tęsiamų bylų - 86 (2014 m. buvo 87).  

Skyrius perdavė teismams visas Turto valdymo skyriaus perduotas bylas dėl nuomininkų skolų 

išieškojimo ir iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų bei Finansų skyriaus bylas dėl skolos už valstybinės 

žemės nuomą išieškojimo.  

 Tris teismines bylas vedė du Savivaldybės samdyti advokatai, tai yra dėl Šiaulių arenos techninio 

projekto, dėl Šiaulių menų inkubatoriaus projekto nutraukimo padarytos žalos ir Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimo teisėtumo. Galutiniai teismų sprendimai šiose bylose 

dar nėra priimti. 

Lyginant su praėjusiais metais, vedamų teisminių bylų skaičius nemažėja.  
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Centralizuota vidaus audito veikla. 

Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2015 metų veikla buvo organizuota vadovaujantis šiais teisės 

aktais: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos 

įstatymu, Lietuvos Respublikos Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, 2003 m. balandžio14 d. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 470 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir 

vidaus audito įstatymo įgyvendinimo ir vidaus audito tarnybos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“, 2003 

m. gegužės 2 d. Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-117 „Dėl pavyzdinės vidaus 

audito metodikos, vidaus auditorių profesinės etikos taisyklių ir vidaus audito poreikio įvertinimo analizės 

metmenų patvirtinimo“, taip pat ir vietiniais teisės aktais, susijusiais su Centralizuoto vidaus audito 

skyriaus veikla. Centralizuotas vidaus audito skyrius yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos 

direktoriui.  

Vadovaujantis teisės aktais Centralizuoto vidaus audito skyriaus tarnautojai atlieka vidaus auditus 

ir įvertina vidaus kontrolės sistemos veikimą Savivaldybės tarybos įsteigtuose viešuosiuose juridiniuose 

asmenyse, kurie valdo, naudoja savivaldybės turtą ir juo disponuoja; vertina planų, programų vykdymą, 

turto naudojimą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriais; vertina iš įvairių šaltinių gautų 

lėšų administravimą ir panaudojimą; konsultuoja audituojamus asmenis vidaus kontrolės sistemos 

sukūrimo ir veikimo, rizikos valdymo ir kitais su audituojama aplinka susijusiais klausimais. Siekdamas 

nustatyti, ar vykdomas rekomendacijų įgyvendinimo planas audituotame subjekte, Centralizuotas vidaus 

audito skyrius vykdo poauditinę veiklą ir pažangos stebėjimą. Siekdami įgyvendinti skyriui pavestas kitas 

funkcijas, skyriaus tarnautojai organizavo ir tvarkė skyriaus raštvedybą, užtikrino tinkamą dokumentų 

saugojimą ir perdavimą į archyvą; vedė skyriaus darbuotojų mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir 

teikė juos teisės aktų nustatyta tvarka.  

 Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2015 m. audituojama aplinka: 103 Savivaldybės 

biudžetinės, 12 Šiaulių miesto savivaldybės strateginio veiklos plano programų, 25 investicijų projektai ir 

kiti Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimai. 2015 metais Centralizuotame vidaus audito 

skyriuje dirbo 3 valstybės karjeros tarnautojai. Pagal teisės aktais atliktą skaičiavimą Centralizuotame 

vidaus audito skyriuje turėtų dirbti 9 darbuotojai. Kaip matyti iš pateiktų skaičių, Centralizuotas vidaus 

audito skyrius vykdo jam suteiktus įgaliojimus, neturėdamas tam pakankamų žmogiškųjų išteklių, todėl 

neturi galimybės įgyvendinti teisės aktais reglamentuoto uždavinio, t.y. vieną kartą per tris metus įvertinti 

kaip vidaus kontrolės sistema veikia Savivaldybės tarybos įsteigtuose viešuosiuose juridiniuose 

asmenyse. Taip pat pažymėtina, kad esant mažam vidaus auditorių skaičiui, neįmanoma vidaus auditorių 

specializacija. Nėra parengtų tinkamų specializuotų vidaus audito programų, kurios tiktų savivaldybių 

vidaus auditorių darbui ir sudarytų sąlygas padidinti atliekamų vidaus auditų apimtis. 

 2015 metais Skyriaus veikla buvo organizuota atsižvelgiant į Skyriaus veiklos planą, suderintą su 

Savivaldybės administracijos direktoriumi, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais Skyriaus 

veiklą, audituojamą temą ir audituojamą subjektą. Įgyvendindami 2015 metų Skyriaus veiklos planą, 

vidaus auditoriai atliko vidaus auditus  vadovaudamiesi Vidaus audito metodikos nuostatomis. Skyriaus 

vidaus auditoriai, atlikdami vidaus auditus, vertino rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, siekdami 

viešiesiems juridiniams asmenims padėti įgyvendinti jų tikslus, nustatyti kokiose srityse 

nesivadovaujama ar netinkamai vadovaujamasi teisės aktais ir teikė rekomendacijas veiklos  gerinimui 

bei vidaus kontrolės tobulinimui.  

 2015 metais buvo atlikta 10 vidaus auditų: 7 veiklos ir valdymo vidaus auditai Savivaldybės 

biudžetinėse įstaigose, 1 finansų valdymo – Savivaldybės administracijoje, 2 - Savivaldybės 

administracijos vykdomų programų vidaus auditai. Ataskaitiniais metais vidaus auditai buvo atlikti 

„Saulės“ pradinėje, Santarvės vidurinėje mokyklose, Medelyno, Jovaro, Vinco Kudirkos ir Rėkyvos 

progimnazijose, Stasio Šalkauskio gimnazijoje. Taip pat buvo atliktas Savivaldybės administracijos 2014 

m. II pusmečio ir 2015 m. I pusmečio Administracinės naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimo 

bei Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo vertinimas. 

Atliekant vidaus auditus, nustatyta, kad 2015 metais audituotuose subjektuose esminiai trūkumai 

ir rizikingiausios sritys yra: nustatytos vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, procedūros yra 

nepakankamos ar nepakankamai veiksmingos, kad būtų užtikrintas efektyvus biudžeto lėšų naudojimas, 

kad lėšos už suteiktas paslaugas būtų tinkamai ir laiku apskaitytos; nėra nuolat tikslinamas vidaus 
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kontrolės reglamentavimas, pasikeitus teisės aktams ar aplinkybėms; nepakankama sutarčių sudarymo, jų 

administravimo, biudžeto lėšų naudojimo analizė ir kontrolė; parengti įstaigų vietiniai dokumentai, 

reglamentuojantys veiklą, ne visada atitinka teisės aktus arba jie nėra suderinti tarpusavyje; netinkamas 

vadovaujamasi teisės aktais valdant ar naudojant turtą; netinkamas teisės aktų nuostatų taikymas 

inicijuojant, planuojant bei organizuojant viešuosius pirkimus, kontroliuojant sutartinių įsipareigojimų 

vykdymą. 2015 metais 5 audituotuose subjektuose vidaus kontrolė buvo įvertinta patenkinamai dėl šių 

priežasčių: viešųjų pirkimų organizavimo netinkamai vadovaujantis teisės aktais; vaikų maitinimas 

organizavimo, pažeidžiant teisės aktus ir netinkamai atliekamos kontrolės; nepakankamos biudžeto lėšų 

naudojimo kontrolės; Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto netinkamos apskaitos ir 

naudojimo; neužtikrinto tinkamo vidaus kontrolės veikimo. 

Vidaus audito ataskaitose buvo teikiamos rekomendacijos, orientuotos į vidaus kontrolės 

procedūras bei rizikos valdymo sustiprinimą viešajame juridiniame asmenyje, biudžeto lėšų bei turto 

efektyvesnį panaudojimą. 2015 metais buvo pateiktos 62 reikšmingos rekomendacijos viešųjų pirkimų 

organizavimo (37 rekomendacijos), veiklos ir valdymo tobulinimo (13 rekomendacijų), vidaus kontrolės 

tobulinimo (8 rekomendacijos), finansų kontrolės tobulinimo (4 rekomendacijos) srityse. Visos 2015 

metais vidaus audito ataskaitose pateiktos rekomendacijos audituojamųjų subjektų vadovų buvo priimtos. 

Siekdami, kad Savivaldybei pavaldžios įstaigos, organizuodamos veiklą vadovautųsi teisės aktais, 

užtikrintų racionalų ir efektyvų Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą ir išvengtų pažeidimų, 

Centralizuoto vidaus audito skyriaus tarnautojai bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos 

skyriais, kuruojančiais jiems priskirtas įstaigas, su kitomis audituojamomis įstaigomis dėl vidaus audito 

ataskaitose pateiktų rekomendacijų tinkamo įgyvendinimo ir informacijos skleidimo kitoms įstaigoms, 

kad būtų sumažinta viešųjų pirkimų organizavimo procedūrų, biudžeto lėšų naudojimo ir kita veiklos 

organizavimo rizika.  

Siekiant užtikrinti veiklos gerinimą, įgyvendinant Savivaldybės administracijos ir viešųjų juridinių 

asmenų veiklos tikslus, Skyriaus vedėjo sprendimu 2015 metais buvo apibendrinti vidaus auditų metu 

nustatyti veiklos organizavimo neatitikimai teisės aktams audituotose srityse. Skyrius, atlikdamas vidaus 

auditus, nustatė, kad veiklos organizavimo neatitikimai teisės aktams, klaidos ir trūkumai, įgyvendinant 

uždavinius audituotuose subjektuose yra panašūs arba identiški. Įvertinus galimą analogiškų pažeidimų 

riziką neaudituotuose subjektuose, 2014-2015 metais audituotų subjektų veikloje dažniausiai 

pasitaikantys pažeidimai, klaidos bei trūkumai ataskaitinių metų pabaigoje buvo susisteminti ir 

apibendrinti, o informacija pateikta Savivaldybės administracijos direktoriui, koordinuojančiam ir 

kontroliuojančiam viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą. Atsižvelgdamas į šiame dokumente 

išdėstytus faktus, Savivaldybės   administracijos direktorius įsakymu nurodė savivaldybės biudžetinių 

įstaigų vadovams įvertinti ar įstaigų veikloje nėra daromi analogiški sisteminiai pažeidimai, o nustačius -  

juos pašalinti bei užtikrinti vidaus kontrolės, įskaitant ir finansų kontrolę, veikimą ir tobulinimą.   

Be įstatymais priskirtų funkcijų vykdymo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu 

Centralizuoto vidaus audito skyriaus du darbuotojai buvo paskirti kontaktiniais asmenimis ryšiui su 

Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba klausimais, susijusiais su tinkamu teisės aktuose nustatytų 

prekių ir paslaugų kainų nurodymo, perskaičiavimo ir apvalinimo reikalavimų įgyvendinimu, palaikyti. 

Nuo 2015 m. sausio mėn. 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d. kontaktiniais asmenimis paskirti Skyriaus 

darbuotojai atliko Savivaldybės tarybos įsteigtų viešųjų juridinių asmenų ir kontroliuojančių institucijų, 

teikiančių paslaugas gyventojams, skelbiamų kainų dviem valiutomis (eurais ir litais) nurodymo, 

perskaičiavimo ir apvalinimo patikrinimus ir kartą per mėnesį teikė Valstybinei vartotojų teisių apsaugos 

tarnybai gautų skundų, atliktų patikrinimų metu nustatytų pažeidimų ataskaitas. Per ataskaitinių metų I 

pusmetį CVAS skyriaus darbuotojai patikrino ir surašė 57 prekių ir paslaugų kainų patikrinimo aktus.  

2015 metais Centralizuotas vidaus audito skyrius nuolat vykdė pažangos stebėjimą ankstesniais 

metais audituotuose subjektuose, atliko poauditinę veiklą. Pažangos stebėjimas vykdomas nuolat, kol 

priemonių plane pateiktos rekomendacijos įgyvendinamos arba kol jos netenka aktualumo.  

 Ataskaitiniais metais Centralizuoto vidaus audito skyriaus tarnautojai kėlė kvalifikaciją ir gilino 

savo žinias savo veiklos srityje Finansų ministerijos mokymo centre ir Savivaldybės administracijos 

organizuotuose mokymuose. 
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 Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais Centralizuotas vidaus audito skyrius parengė skyriaus 

veiklos ataskaitą už 2014 metus, kurią pateikė Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir  Valstybės 

kontrolei.  

 

 

1.11. SENIŪNIJŲ VEIKLA 

 

  Šiaulių miesto savivaldybei priklauso dvi seniūnijos: Medelyno ir Rėkyvos. 

Medelyno seniūnija.  
Medelyno seniūnija, vykdydama savo veiklą, įstatymų nustatyta tvarka teikia gyventojams 

viešojo administravimo paslaugas: 

 Organizuoja seniūnijos darbą, atitinkantį Vietos savivaldos, Viešojo administravimo bei kituose 

įstatymuose nurodytus reikalavimus. Teikia pasiūlymus Savivaldybės padaliniams dėl 

infrastruktūros gerinimo, aplinkosaugos bei sanitarinių reikalavimų ir įsisavino teritorijų priežiūrai 

skirtas lėšas.  

 2015 metais Seniūnijai valstybinės žemės laisvųjų plotų, t.y. žaliųjų plotų, gėlynų, medžių 

pjovimui-genėjimui bei kitiems aplinkos tvarkymo darbams buvo skirta 17,4 tūkst. Eur. iš jų 666 

Eur turto įsigijimui.  

 Medžių pjovimui, genėjimui, krūmų kirtimui  išleista – 2862,28 Eur (UAB Š.Apželdinimas). 

 Įvairios prekės, įrankiai, žoliapjovių remontas, tepalai, liepto per upelį remontui pirkta  mediena, 

visa tai sudaro –1059,41 Eur. 

 Ilgalaikis turtas –krūmapjovė- žoliapjovė -666 Eur.  

 Už Kalėdinės eglės puošimą ir nupuošimą apmokėta – 290,40 Eur. 

 Poilsio zonos prie Palangos ir Karklų g. sankirtos įrengimui – 11585 Eur. 

 

Administravimo paslaugų teikimas. 

 Seniūnija konsultavimo gyventojus įvairiais Savivaldybės bei kitų valstybės institucijų veiklos 

klausimais. 

 Priimti nagrinėti gyventojų prašymai ir pasiūlymai – 10; 

 Gauti ir nagrinėti gyventojų žodiniai prašymai bei pasiūlymai – 50 (63); 

 Seniūnijos gyventojams išduotos pažymos apie šeimos sudėtį – 39 (50); 

 Seniūnijos gyventojams atlikti notariniai veiksmai – 11 (30); 

 Pagal gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų 

apskaitos tvarkymo funkciją seniūnijos gyventojams atlikta: 

               - atvykimo deklaracijos  - 314 (334);                

               - išvykimo deklaracijos – 68 (73); 

               - pažymos apie deklaruojamą gyvenamąją vietą – 330 (447); 

              - sprendimai dėl deklaravimo duomenų keitimo – 36 (30); 

- prašymai įtraukti į GVNA apskaitą (dekl. prie saviv.) - 21; (14); 

                        

 Šiais metais per Miesto infrastruktūros skyrių seniūnijai skirtus 7500 Eur aplinkos tvarkymui 

paskirstėme sekančiai: 

 gėlynų atstatymas, juodžemio pirkimas, gėlių sodinimas – 500 Eur;   

 avarinių medžių pjovimas – 3000 Eur; 

 krūmų kirtimas ir išvežimas – 300 Eur; 

 žolių, lapų, šiukšlių bei sąšlavų išvežimas – 1000 Eur; 

 Kalėdinės eglės papuošimas, apšvietimas ir nupuošimas – 420 Eur; 

 šalikelių ir takų tvarkymui 600 Eur; 

 kiti nenumatyti darbai – 1680 Eur. 
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Rėkyvos seniūnija.  
 Rėkyvos seniūnija yra Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūrinis teritorinis 

padalinys, veikiantis tam tikroje savivaldybės teritorijos dalyje. Rėkyvos seniūnijoje dirba  valstybės 

karjeros tarnautojas seniūnas Deividas Petrolevičius ir pakaitinė valstybės tarnautoja vyresnioji specialistė 

Indrė Munčelevičiutė. 

 Rėkyvos seniūnijos teritorijos plotą sudaro 0,9 tūkst. ha. 

 Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje deklaravusių gyvenamąją vietą gyventojų 

skaičius pateikiamas lentelėje. 

 

Gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą 

pagal amžiaus tarpsnius 

2014 m. 2015 m. 

Vaikai iki 18 metų 825 866 

Nuo 18 metų iki 65 metų 2942 3079 

Daugiau kaip 65 metų 622 772 

Iš viso 4389 4717 

 

 Pagal Rėkyvos seniūnijos teritorijos suskirstymą į seniūnaitijas, jų teritorijose deklaravusių 

gyvenamąją vietą gyventojų skaičius: 

  

Seniūnaitijos 2014 m. 2015 m. 

Centro seniūnaitijoje 1530 1483 

Bačiūnų seniūnaitijoje 1757 1789 

Vyturių seniūnaitijoje 1102 1445 

Iš viso 4389 4717 

 

 Per 1000 gyventojų gyvenamąją vietą deklaravę kitoje vietovėje. 

  

 Per 2015 metus seniūnijoje buvo gauti ir parengti raštai, išduotos pažymos, organizuoti 

susirinkimai, kurių duomenys pateikti lentelėje. 

  

Seniūnijoje 2014 m. 2015 m. 

Gauta raštų 182 205 

Išsiųsta raštų 235 186 

Išduotos pažymos apie šeimos sudėtį 32 50 

Suorganizuota susirinkimų 11 12 

Suorganizuota sueigų su seniūnaičiais 4 2 

Atlikta notarinių veiksmų 37 13 

 

Gyvenamosios vietos deklaravimas. 

 Seniūnijoje tvarkomi priskirtos teritorijos gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo 

duomenys, kurie perduodami Gyventojų registrui, priimamos seniūnijos gyventojų gyvenamosios vietos 

deklaracijos, tikrinamas jų pildymo teisingumas, priimamas sprendimas dėl deklaravimo duomenų 

taisymo, keitimo ar naikinimo, kaupiamos ir saugomos seniūnijos gyventojų gyvenamosios vietos 

deklaracijos, tikrinami pateikti dokumentai dėl užsienio piliečių laikinojo gyvenamosios vietos 

deklaravimo, išduodamos pažymos, teikiama gyvenamosios patalpos savininkui informacija apie asmenis, 
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deklaravusius gyvenamąją vietą jiems nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo 

teise priklausančioje patalpoje. 

 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos Gyventojų registro duomenys pateikiami 

lentelėje. 

 

Rėkyvos seniūnijoje 2014 m. 2015 m. 

Deklaravo gyvenamąją vietą 480 480 

Deklaravo išvykimą į užsienį 60 60 

Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą 428 428 

Išduota gyvenamųjų patalpų savininkams pažymų apie 

asmenis, deklaravusius gyvenamąją vietą jų valdoje 

36 36 

Kreiptasi dėl deklaravimo duomenų naikinimo 26 26 

Kreiptasi dėl deklaravimo duomenų pakeitimo 31 31 

Priimta sprendimų dėl deklaravimo duomenų 

panaikinimo ir pakeitimo 

58 58 

Įtraukta gyventojų jų prašymu į gyvenamosios vietos 

neturinčių asmenų apskaitą 

37 37 

Išduota pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos 

neturinčių asmenų apskaitą 

29 29 

 

 

Socialinė sritis. 

 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus pateiktais duomenimis, 

Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje deklaruota 17 šeimų, kurios augina 3 ir daugiau vaikų ir 

gauna išmokas vaikams pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą. Šiose šeimose auga 52 

nepilnamečiai vaikai. 

Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centro pateiktais duomenimis, Rėkyvos 

seniūnijos teritorijoje gyvena 7 socialinės rizikos šeimos, turinčios 11 vaikų. 

 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pateiktais 

duomenimis, Rėkyvos seniūnijos teritorijoje gyvena 2 laikinai globojami/rūpinami vaikai tėvų prašymu, 6 

vaikai globojami/rūpinami šeimose. 6 šeimose globojamų/rūpinamų vaikų atžvilgiu vykdoma 

laikinosios/nuolatinės globos/rūpybos priežiūra.  

Rėkyvos seniūnijos teritorijoje gyvena 7 socialinės rizikos šeimos, turinčios 13 vaikų. 

 Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje yra 5 policiją dominantys rizikos grupės vaikai, 

bet įtrauktų į profilaktinę įskaitą, kuriems buvo pritaikyta kardomoji priemonė, nėra. 

VšĮ Rėkyvos ambulatorijos pateiktais duomenimis, Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje 

teritorijoje yra 144 neįgalių suaugusių asmenų ir 17 neįgalių vaikų. Asmenų turinčių specialiuosius 

nuolatinės slaugos poreikius turi 39 suaugusieji, vaikų nėra. 

 Rėkyvos progimnazijos pateiktais duomenimis, mokykloje mokosi 166 mokiniai, iš jų 72 

berniukai ir 94 mergaitės. Iš visų mokinių 27 yra socialiai remtini vaikai, 1 globojamas vaikas, 2 

socialinės rizikos grupės vaikai. 138 vaikai gyvena pilnose šeimose (su abiem tėvais/įtėviais), 6 vaikai, 

gyvenantys tik su vienu iš tėvų. 

 Įvairiais socialiniais klausimais bendradarbiauta su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyriumi, Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centro socialiniais 

darbuotojais, dirbančiais su socialinės rizikos šeimomis, VšĮ Šiaulių centro poliklinikos Rėkyvos 

ambulatorija, ugdymo įstaigomis ir Šiaulių miesto PK Pietine policijos nuovada. Su minėtomis įstaigomis 

buvo organizuojami įvairūs informaciniai, prevenciniai, kultūriniai renginiai. 

 Dalyvauta keturiose seniūnaičių sueigose, kuriose buvo svarstomi klausimai, susiję su seniūnijos 

veikla ir vietos gyventojais. 
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Lėšų paskirstymas. 

 Iš Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programos Rėkyvos 

seniūnijai buvo skirta 4,9 tūkst. Eur. Šios lėšos buvo panaudotos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje 

želdinių, želdynų priežiūros darbams organizuoti, želdynams atnaujinti, kalėdinei eglei pastatyti. 

Pasirašyti visų darbų suderinimo aktai. 

 

Kelių priežiūra. 
 Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje kelių, turinčių žvyruotą dangą, ilgis siekia apie 

4 km. Kovo–lapkričio mėnesiais buvo greideriu lyginamos Žaliasodžių, Spyglių ir Vyturių gatvės, SB 

„Svajonė“ gatvės (187200 m2).  

 
ATLIKTOS PASLAUGOS 

 

Paslaugos pavadinimas Kiekis Suma, Eur 

Mechanizuotas gatvių važiuojamosios dalies valymas 

žiemą  

85844 m² 6612,00 

Mechanizuotas važiuojamosios dalies barstymas 

šlapiųjų druskų mišiniu 

85844 m² 19512,00 

Rankinis šaligatvių, takų valymas žiemą 1034 m² 3250,00 

Mechanizuotas šaligatvių, takų valymas žiemą 21475 m² 4970,50 

Rankinis visuomeninio transporto sustojimo aikštelės 

važiuojamosios dalies (įvažos) valymas 

4230 m² 6070,00 

Rankinis šaligatvių, takų valymas vasarą 2621 m² 500,00 

Žolės pjovimas 845340 m² 18700,00 

Sosnovskio barščių naikinimas 4500 m² 480,00 

Nelegalių sąvartynų tvarkymas 295 t 15200,00 

Šakų išvežimas 18 t 930,00 

Lapų išvežimas 185 t 5860,00 

Žolės išvežimas 152 t 4640,00 

 

 Siekiant gerinti Rėkyvos seniūnijos įvaizdį ir platinti informaciją, buvo išplatinti informaciniai 

pranešimai interneto svetainėje www.seniunai.lt ir internetiniame socialiniame tinkle Facebook. 

 Gerinant seniūnijos gyventojams teikiamų paslaugų kokybę, buvo organizuoti visuotiniai 

susirinkimai su vietos gyventojais įvairių paslaugų teikimo klausimais. 

 Gerinant seniūnijos gyventojų bei jaunimo laisvalaikio kokybę, buvo suorganizuoti 5 renginiai. 

 Bendradarbiaujant su Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, ir Šiaulių AVPK Šiaulių miesto PK, 

surengti 3 susirinkimai su vietos gyventojais, organizuoti 2 reidai. 

Bendradarbiaujant su Šiaulių apskrities VPK Šiaulių miesto PK buvo pasirašytos saugios 

kaimynystės bendradarbiavimo sutartys su SB „Ramunė“ ir su DNSB Energetikų g. 16. 

 Aktyviai dalyvauta Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos veikloje. Vykta į LLSA seniūnijas 

(Užventyje, Kėdainiuose ir Vilniuje) dėl seniūnijų veiklos. 

 

Rėkyvos seniūnijos tvarkyti plotai. 

 Dalyvauta viešųjų darbų programoje. Seniūnijoje įdarbinta 20 viešuosius darbus dirbančių 

žmonių, kurie tvarkė Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamąją teritoriją. Buvo vykdoma ši veikla: 

 seniūnijos patalpų tvarkymas (87 m2); 

http://www.seniunai.lt/
http://www.seniunai.lt/
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 pėsčiųjų takų priežiūra (4 vnt.); 

 antrinių žaliavų rūšiavimo aikštelių priežiūra (7 vnt.); 

 suolų dažymas (20 vnt.); 

 automobilių stovėjimo aikštelių priežiūra (3 vnt.); 

 Rėkyvos ežero pakrantės nuo Savarankiško gyvenimo namų iki Kairaičio akmens priežiūra 

(19000 m2); 

 miško ploto prie Rėkyvos ežero priežiūra (26000 m2); 

 Rėkyvos parko teritorijos priežiūra (50000 m2); 

 vaikų žaidimų aikštelės „Zuikinė“ šienavimas, šiukšlių rinkimas (5000 m2); 

 dviračių tako priežiūra (15755 m2); 

 šaligatvio (plytelių) priežiūra (434 m2); 

 želdynų (vejos) šiukšlių rinkimas (100889 m2); 

 želdynų (krūmų) šalinimas (700 m2); 

 autobusų stotelių priežiūra (18 vnt.); 

 autobusų stotelių (aikštelė / asfaltas) priežiūra (465 m2); 

 Lingailių g. šiukšlių rinkimas (7372 m2); 

 Bačiūnų g. pliažo priežiūra (28000 m2); 

 ploto Poilsio g. nuo Bačiūnų g. iki bažnyčios šienavimas, šiukšlių rinkimas (4950 m2); 

 ploto Poilsio g. tarp Žvejų užeigos ir Jachtų klubo tvoros šienavimas, šiukšlių rinkimas (3200 m2); 

 Mechanikų g. priežiūra (1000 m2); 

 Pirties g. priežiūra (2000 m2); 

 Energetikų g. priežiūra (3000 m2); 

 Energetikų g. nuo 4 namo iki Pirties g. priežiūra (4205 m2); 

 Šviesos g. priežiūra (1000 m2); 

 Vyturių g. iki geležinkelio priežiūra (21557 m2); 

 Vyturių g. už geležinkelio iki miesto ribos priežiūra (30000 m2); 

 Pakapės g. priežiūra (500 m2); 

 Rėkyvos parko vaikų žaidimų aikštelės priežiūra (1 vnt.). 

Nemokamus viešuosius darbus Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje atliko Šiaulių 

apskrities VPK ir Šiaulių apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus atsiųsti 4 asmenys. 

Organizuota bendro naudojimo žaliųjų plotų, želdinių, gėlynų, parkų, neveikiančių kapinaičių 

Bačiūnų gatvėje, pliažų, gatvių, pėsčiųjų takų, antrinių žaliavų rūšiavimo aikštelių priežiūra.  

 Teritorijos tvarkymo ir kelių priežiūros klausimais bendradarbiauta su Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriumi, AB „Šiaulių plentas“, AB „Specializuotas 

transportas“, UAB „Šiaulių apželdinimas“ ir kt. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIEDAI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 

 

1 priedas  

 

Bendradarbiavimo programų su miestais partneriais koordinavimas: 

 

Bendradarbiavimo programų su miestais partneriais koordinavimas: 
 

1. Jelgava (Latvija) 

 

Sausio mėn. Jelgavos miesto delegacijos vizitas Šiauliuose dėl miesto dalyvavimo tarptautiniame ledo 

skulptūrų festivalyje – konkurse “Mįslė – 2015“. 

Gegužės mėn. Šiaulių miesto oficialios delegacijos vizitas į Jelgavą dalyvauti Jelgavos miesto dienų 

renginiuose. Šiaulių big bendo dalyvavimas Jelgavos šventės renginiuose. 

Dalyvavo: A. Visockas, Šiaulių m. meras, E. Bivainis, administracijos direktorius, A. Jaugelavičienė, 

Viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė. 

Gegužės mėn.  Jelgavos m. delegacijos vizitas Šiauliuose dėl miesto dalyvavimo tarptautiniame smėlio 

skulptūrų festivalyje-konkurse. 

Birželio mėn. Jelgavos miesto savivaldybės socialinių paslaugų skyriaus darbuotojų vizitas Šiauliuose 

aptarti galimybes dalyvauti bendruose projektuose. 

Lapkričio mėn. Jelgavos m. savivaldybės  dalyvavimas su savo stendu pasiekimų ir verslo parodoje 

„Šiauliai 2015“. 

Gruodžio mėn. Jelgavos miesto savivaldybės planavimo, strategijos rengimo ir įgyvendinimo proceso 

specialistų vizitas Šiauliuose.  

 

2. Etenas-Leras (Nyderlandai ) 

 

Balandžio mėn. Šiaulių universiteto Technologijos fakulteto studentų praktinė stažuotė Eteno Lero 

kompanijose. 

Birželio mėn. Šiaulių m. oficialios delegacijos vizitas į Eteną Lerą aptarti bendradarbiavimo sritis ir 

galimus projektus ateinančiais metais. 

Dalyvavo: S. Tumėnas , mero pavaduotojas, E. Bivainis, administracijos direktorius, A. Jaugelavičienė, 

Viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė. 

Spalio mėn. 1-osios muzikos mokyklos mušamųjų instrumentų grupės „Ritmas kitaip“ vizitas Etene 

Lere, koncertai miesto mokyklose bei meistriškumo pamokos Sant Frans menų mokykloje. 

Spalio mėn. Šiaulių ir Eteno Lero  miestų bendradarbiavimo akcija –tulpių sodinimas Saulės laikrodžio 

aikštėje. 2000 tulpių svogūnėlių Šiauliams padovanojo Eteno Lero savivaldybė. 

 

3. Pernu (Estija) 

 

Balandžio mėn. Pernu m. orkestro dalyvavimas sakralinės muzikos festivalyje „Resurrexit“ Šiauliuose. 

Balandžio mėn. Pernu apskrities savivaldybių atstovų vizitas Šiauliuose susipažinti su mieste 

įgyvendinamais Europos Sąjungos  paramą gaunančiais projektais, viešojo transporto sistema. 

Rugpjūčio mėn. Rusų kultūros centro vokalo studijos „Kalina“ dalyvavimas Pernu m. 15-ame 

tarptautiniame nacionalinių kultūrų festivalyje “Multikultūrinė Pernu“. 

Spalio mėn. Šiaulių miesto menininkų dalyvavimas tradicinėje Jelgavos-Pernu -Šiaulių parodoje 3x3x3 

Pernu mieste. 

Lapkričio mėn. Pernu m. savivaldybės ir verslininkų  dalyvavimas su stendu pasiekimų ir verslo 

parodoje „Šiauliai 2015“.  

 

4. Plauenas (Vokietija) 

 

Liepos mėn. Šiaulių miesto sportininkų ir savivaldybės atstovų dalyvavimas Plaueno m. sporto klubo 

jubiliejinėje sporto šventėje. 
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5. Kaliningradas (Rusijos Federacija) 

 

Balandžio mėn. Kaliningrado m. vaikų choreografinio kolektyvo „Kontrdans“ dalyvavimas 9-ajame 

tarptautiniame vaikų šokio festivalyje-konkurse „Aušrinė žvaigždė“. 

Lapkričio mėn. Kaliningrado m. savivaldybės m. savivaldybės dalyvavimas su stendu pasiekimų ir 

verslo parodoje „Šiauliai 2015“.  

 

6. Šamkiras (Azerbaidžanas) 

 

Liepos mėn.  Šamkiro  m. oficialios delegacijos vizitas Šiauliuose. Šamkiro m. folkloro grupių „Mugan“, 

„Annino“, „Shams“ dalyvavimas 6-ame tarptautiniame folkloro festivalyje „Saulės žiedas“. 

 

 7. Omaha (JAV ) 

 

Rugsėjo mėn. Šiaulių m. oficialios delegacijos vizitas Omahoj, dalyvavimas Susigiminiavusių miestų 

asociacijos (OSCA ) 50-ies metų paminėjimo šventiniuose renginiuose.   

Dalyvavo: A. Visockas, miesto meras, S.Tumėnas, mero pavaduotojas, A. Lankauskas, tarybos narys, 

J.Bartkus, tarybos narys, A. Jaugelavičienė, Viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė. 

Šiaulių universiteto liaudies ansamblio „Saulė“ koncertai šventiniuose renginiuose Omahoje. 

 

8. Chmelnyckis (Ukraina ) 

 

Rugsėjo mėn. Šiaulių miesto oficialios delegacijos dalyvavimas Chmelnickio miesto dienų renginiuose. 

Dalyvavo: E. Bivainis, Administracijos direktorius, A. Kulikauskas, tarybos narys. 

 

Dalyvavimas Baltijos miestų sąjungos veikloje: 

 

1. Vasario mėn. Valdybos posėdis Kemi m. (Suomija ). Dalyvavo V. Laurutis, Tarybos narys. 

2. Birželio m. Valdybos posėdis Slupsko m. (Lenkija ). Dalyvavo D. Griškevičius, mero pavaduotojas 

3. Rugsėjo mėn. Miestų planavimo komisijos posėdis Gdanske. (Lenkija). Dalyvavo: R. Budrytė, 

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja. 

4. Spalio mėn. Baltijos miestų sąjungos 13-oji generalinė konferencija Gdynėje (Švedija ). Dalyvavo: 

K.Sakalauskaitė, mero padėjėja. 

 

 

 



 

 

 


