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1. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS  

2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Savivaldybės administravimas mažai kuo skiriasi nuo bet kurios įmonės ar organizacijos 

valdymo. Šiaulių miesto savivaldybės darbą vykdo administracija. Savivaldybės administracijos veiklą 

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

padeda du pavaduotojai, o darbus vykdo skyriai. Administracijos struktūra pateikta 1 priede. 

 

Savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijos nurodytos Lietuvos Respublikos Vietos 

Savivaldos įstatyme. Savivaldybės administracijos direktorius: 

1) tiesiogiai ir asmeniškai turi atsakyti už įstatymų, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos 

sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais;  

2) tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimus, gali 

kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leisti įsakymus, privalomus savivaldybės 

administracijos struktūriniams padaliniams, savivaldybės administracijos filialams – seniūnijoms ir į 

struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams, taip pat jam priskirtos kompetencijos 

klausimais – savivaldybės gyventojams ir kitiems savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams; 

3) organizuoja savivaldybės administracijos darbą, tvirtina savivaldybės administracijos 

struktūrinių padalinių ir savivaldybės administracijos filialų – seniūnijų veiklos nuostatus, atsako už 

vidaus administravimą savivaldybės administracijoje; 

4) administruoja asignavimus, savivaldybės tarybos skirtus savivaldybės administracijai; 

5) savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir 

kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę 

ir finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą; 

6) įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia savivaldybės administracijos 

valstybės tarnautojus ir kitus savivaldybės administracijos darbuotojus, atlieka kitas Valstybės tarnybos 

įstatymo ir savivaldybės tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas;  

7) koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, atlieka kitas pagal 

įstatymus ir savivaldybės tarybos sprendimus jam priskirtas savivaldybės juridinių asmenų valdymo 

funkcijas; 

8) organizuoja savivaldybės tarybos narių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, mokymą; 

9) reglamento nustatyta tvarka atsiskaito už savo ir savivaldybės administracijos veiklą 

teikdamas veiklos ataskaitas savivaldybės tarybai ir merui; 

10) reglamento nustatyta tvarka ir terminais, bet ne rečiau kaip kartą per metus informuoja 

savivaldybės gyventojus apie savo veiklą; 

11) teikia merui siūlymus dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus savivaldybės administracijoje. 

 

1.1. SAVIVALDYBĖS FINANSAI IR TURTO VALDYMAS 

 

Finansai. 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Finansų skyrius (toliau – Finansų skyrius) rengia 

Savivaldybės biudžeto projektą, organizuoja patvirtinto biudžeto vykdymą, rengia savivaldybės finansinių 

ataskaitų bei savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, vykdo Savivaldybės biudžeto apskaitą, 

rengia Savivaldybės privatizavimo fondo išlaidų sąmatos projektą bei jo vykdymo ataskaitą, planuoja 

Savivaldybės skolinimąsi ir vykdo Savivaldybės gautų paskolų apskaitą, administruoja ir apskaito 

nuomos mokestį už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų gamtos išteklius, apskaito vietines 

rinkliavas ir kitas pajamas, įskaitomas į Savivaldybės biudžetą. Finansų skyrius, vykdydamas savo 



 

 4 

funkcijas, nuolat bendrauja ir bendradarbiauja su visais Savivaldybės administracijos skyriais, 

savivaldybės biudžetinėmis ir kitomis įstaigomis, teikia jiems konsultacijas biudžeto planavimo ir 

atskaitomybės sudarymo klausimais. 

 

2014 metų savivaldybės biudžeto pajamų įvykdymas. 

  2014 metų Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto pajamų planas iš mokesčių, dotacijų, pajamų ir 

sandorių įvykdytas 101,2 procentais, planuota gauti 266298,1 tūkst. litų pajamų, gauta – 269597 tūkst. 

litų, t.y. gauta 3298,9 tūkst. litų daugiau nei planuota. 

 

Metų pradžios lėšų 

likučiai skirti 

išlaidoms padengti

2%

Materialiojo ir 

nematerialiojo turto 

realizavimo 

pajamos

0%

Kitos pajamos

9%

Dotacijos

38%

Mokesčiai

51%

 
1 pav. Biudžeto pajamų plano įvykdymas 

  

Gyventojų pajamų mokesčio planas įvykdytas 100,5 procentais, planuota gauti 105858 tūkst. litų, 

gauta – 106342,4 tūkst. litų, t. y gauta daugiau 494,4 tūkst. litų.  

Gyventojų pajamų mokesčio savivaldybių išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti planas įvykdytas 

107,7 procentais, planuota gauti 10631 tūkst. litų, gauta – 11454 tūkst. litų, t.y. gauta daugiau 826 tūkst. 

litų.  

Turto mokesčių planas įvykdytas 107,3 procentais, planuota gauti 9824 tūkst. litų, įvykdyta – 

10538,2 tūkst. litų, gauta daugiau 714,2 tūkst. litų, iš jų: 

1) žemės mokesčio planas 1156 tūkst. litų, įvykdytas – 1065,2 tūkst. litų, gauta mažiau 90,8 tūkst. 

litų, įvykdyta 92,1 procento;  

2) paveldimo turto mokesčio planas 137 tūkst. litų, įvykdytas – 190,9 tūkst. litų, gauta daugiau 53,9 

tūkst. litų, įvykdyta 139,3 procento; 

3) nekilnojamojo turto mokesčio planas 8531 tūkst. litų, įvykdytas – 9282,1 tūkst. litų, gauta 

daugiau 751,1 tūkst. litų, įvykdyta – 108,8 procento.  

Mokesčio už aplinkos teršimą planas 660 tūkst. litų, įvykdytas – 607,5 tūkst. litų arba 92 procento, 

gauta mažiau 52,5 tūkst. litų. 

Valstybės rinkliavų planuota gauti 265 tūkst. litų, gauta – 263,5tūkst. litų, gauta mažiau 1,5 tūkst. 

litų, planas įvykdytas 99,4 procento. 

Vietinių rinkliavų planas 10078,3 tūkst. litų, įvykdytas – 10975 tūkst. litų, gauta daugiau 896,7 

tūkst. litų, planas įvykdytas 108,9 procento, iš jų – vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą 

planas 9152 tūkst. litų, įvykdymas – 9578,1 tūkst. litų, gauta daugiau 426,1 tūkst. litų, planas įvykdytas 

104,7 procento.  

Dotacijų planas sudarė 106625,7 tūkst. litų, įvykdymas – 105363,4 tūkst. litų, iš jų: specialios 

tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti gauta 12583,2 tūkst. litų, 

mokinio krepšeliui finansuoti – 75708 tūkst. litų, specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms 

(klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokinimas, turintiems specialiųjų tikslinių ugdymosi poreikių, ir 

kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti finansuoti – 11240 tūkst. litų, lėšų pagal tarpusavio 

atsiskaitymus – 430,9 tūkst. litų, valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti – 

3818,3 tūkst. litų, savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai – 1125,2 tūkst. litų, Europos Sąjungos 

finansinės paramos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų gauta 457,8 tūkst. litų 

Grąžintos 2014 m. nepanaudotos dotacijos: 
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1. speciali tikslinė dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti – 1581,9 tūkst. litų; 

2. speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti – 19 tūkst. litų; 

3. savivaldybės socialinio būsto fondo  plėtrai – 118 tūkst. litų. 

Kitų pajamų planuota gauti 22196,8 tūkst. litų, gauta 23315,7 tūkst. litų, arba 1118,9 tūkst. litų 

daugiau, planas įvykdytas 105 procento, iš jų: 

1) dividendų planuota gauti 2840 tūkst. litų, gauta – 2840 tūkst. litų, įvykdyta 100 procentų; 

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

planas 4231,1 tūkst. litų, įvykdymas – 4942,6 tūkst. litų, planas įvykdytas 116,8 procento; 

3) mokesčių už valstybinius gamtos išteklius planas 60 tūkst. litų, gauta – 102,8 tūkst. litų, planas 

įvykdytas 171,3 procento; 

4) pajamų už patalpų nuomą planas 981,3 tūkst. litų, įvykdymas – 881,5 tūkst. litų, gauta mažiau 

99,8 tūkst. litų, planas įvykdytas 89,8 procento; 

5) biudžetinių įstaigų pajamų už atsitiktines paslaugas planas 4359 tūkst. litų, įvykdymas – 4098,5 

tūkst. litų, gauta mažiau 260,5 tūkst. litų, planas įvykdytas 94 procento; 

6) įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose planas 9185,4 tūkst. litų, 

įvykdymas – 9984,2 tūkst. litų arba 108,7 procento; 

7) pajamų iš baudų ir konfiskacijos planuota gauti 40 tūkst. litų, gauta – 106,2 tūkst. litų, arba 

planas įvykdytas 265,5 procento; 

8) kitų neišvardytų pajamų planas 500 tūkst. litų, įvykdymas – 359,9 tūkst. litų, planas įvykdytas 72 

procento. 

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų gauta 737,3 tūkst. litų.  

Pajamų plano įvykdymas pagal atskiras pajamų rūšis išdėstytas 2 priede. 
 

2014 metų savivaldybės biudžeto išlaidų įvykdymas. 

  2014 metų patikslintas Savivaldybės biudžeto išlaidų planas įvykdytas 96,7 procento – planuota 

277809,2 tūkst. litų išlaidų, įvykdyta – 268609,6 tūkst. litų. 

 

2 pav. 2014 metų savivaldybės biudžeto išlaidos pagal valstybės funkcijų klasifikaciją 

 

2014 metų savivaldybės biudžeto išlaidos pagal valstybės funkcijų klasifikaciją: 

01 Bendros valstybės paslaugos sudarė 29556,6 tūkst. litų arba 11 proc. visų savivaldybės biudžeto 

išlaidų. Tai išlaidos savivaldybės administracijos, savivaldybės tarybos, savivaldybės kontrolieriaus 

tarnybos funkcijoms vykdyti – 12836,9 tūkst. litų, finansiniams įsipareigojimams vykdyti – 16641,1 

tūkst. litų, išlaidos biudžetinių įstaigų stogams remontuoti – 78,6 tūkst. litų.  

02 Gynybos išlaidos sudaro 168,9 tūkst. litų arba 0,06 proc. Šios lėšos skirtos civilinei saugai 

organizuoti ir mobilizacijai administruoti. 

03 Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos išlaidos sudarė 115 tūkst. litų, arba 0,04 proc. Tai 

lėšos bendradarbiavimui su teisėtvarkos institucijomis. 

04 Ekonomikai skirtos lėšos sudarė 1625,9 tūkst. litų arba 0,61 proc. Tai išlaidos teritorijų 

planavimui – 296,8 tūkst. litų, viešųjų darbų programai ir administravimui – 336,8 tūkst. litų, turizmo 

Gynyba

0,06%
Sveikatos priežiūra

1,28%

Poilsis, kutūra ir 

religija

3,05%

Būstas ir komunalinis 

ūkis

4,00%Aplinkos apsauga

5,86%

Viešoji tvarka 

irvisuomenės apsauga

0,04%

Švietimas

58,00%

Ekonomika

0,64%

Bendros valstybės 

paslaugos

10,92%

Socialinė apsauga

16,14%
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plėtros programai ir ,,Beržynėlio“ parko priežiūrai – 162,1 tūkst. litų, žemės ūkio funkcijoms vykdyti – 

29,7 tūkst. litų, smulkiam ir vidutiniam verslui remti – 23,9 tūkst. litų, investicijų projektams finansuoti – 

619,6 tūkst. litų, kelių plėtrai – 138 tūkst. litų, rinkliavai prie kapinių administruoti – 19 tūkst. litų. 

05 Aplinkos apsaugos išlaidos sudarė 13145,3 tūkst. litų arba 4,89 proc., iš jų – miesto tvarkymui 

panaudota 4177,1 tūkst. litų, Aplinkos apsaugos specialiosios programos išlaidos – 726,8 tūkst. litų, 

gyvūnų (šunų, kačių) priežiūros ir reguliavimo programos išlaidos – 55,2 tūkst. litų, komunalinių atliekų 

tvarkymo išlaidos – 7890,6 tūkst. litų, investiciniams projektams finansuoti – 258,6 tūkst. litų, Medelyno 

seniūnijos veiklai vykdyti – 19,9 tūkst. litų, Rėkyvos seniūnijos veiklai vykdyti – 17 tūkst. litų. 

06 Būsto ir komunalinio ūkio išlaidos sudarė 10926 tūkst. litų arba 4,07 proc. visų išlaidų. Tai lėšos 

miesto infrastruktūros objektams tvarkyti ir prižiūrėti – 7206,8 tūkst. litų, kiemų asfaltbetonio dangai 

remontuoti – 940,9 tūkst. litų, savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo išlaidos – 830 tūkst. litų, 

modernizuoti savivaldybei priklausantį socialinį būstą – 1134,2 tūkst. litų, savivaldybės vykdomiems 

investiciniams projektams – 514,1 tūkst. litų, Šiaulių oro uosto infrastruktūros plėtrai – 300 tūkst. litų. 

07 Sveikatos priežiūros išlaidos sudarė 3707,3 tūkst. litų, arba 1,38 proc. visų išlaidų, iš jų: 

Specialiosios bendruomenės sveikatinimo programos išlaidos – 174,8 tūkst. litų, sveikatos įstaigų 

išlaikymui – 2567,6 tūkst. litų, sveikatos priežiūros paslaugų teikimui švietimo įstaigose – 590,9 tūkst. 

litų, savivaldybės vykdomiems investiciniams projektams – 374 tūkst. litų.  

08 Poilsiui, kultūrai ir religijai skirtos išlaidos sudarė 9841,9 tūkst. litų arba 3,66 proc. Kultūros 

įstaigų išlaikymui skirtos išlaidos sudarė 6039,8 tūkst. litų, Kūno kultūros ir sporto ir Kultūros skyrių 

išlaidos – 521 tūkst. litų, Kultūros programoms finansuoti panaudota 514,3 tūkst. litų, nevyriausybinių 

organizacijų programoms ir jaunimo iniciatyvoms remti – 80 tūkst. litų,  jaunimo verslumui skatinti – 150 

tūkst. litų, sporto programoms – 680 tūkst. litų, krepšinio plėtros programai – 524,9 tūkst. litų, išlaidos 

pagal koncesijos sutartį – 742,3 tūkst. litų, kultūros vertybių apsaugai – 31,3 tūkst. litų, investicijų 

projektams finansuoti – 558,3 tūkst. litų. 

09 Švietimo išlaidos sudarė 162362,7 tūkst. litų arba 60,46 proc. Ikimokyklinių įstaigų išlaikymui 

panaudota 37444,3 tūkst. litų, bendrojo lavinimo mokykloms – 98208,4 tūkst. litų, neformaliojo ugdymo 

įstaigoms – 22552,7 tūkst. litų, kitoms švietimo įstaigoms – 1714,4 tūkst. litų, Švietimo skyriaus veiklai – 

838,8 tūkst. litų, transporto išlaidų kompensacijos moksleiviams – 477,4 tūkst. litų, centralizuotoms 

švietimo programoms ir priemonėms – 310 tūkst. litų, kitoms priemonėms – 816,7 tūkst. litų. 

10 Socialinės apsaugos išlaidos sudarė 37160 tūkst. litų arba 13,38 proc. Socialinei paramai – 

pašalpoms, išmokoms vaikams, kompensacijoms už šildymą ir vandenį, kitoms socialinėms išmokoms, 

investicijų projektams skirtos lėšos sudarė 19583 tūkst. litų, socialinei paramai administruoti – 1079,4 

tūkst. litų. Socialinės paskirties įstaigų išlaikymui panaudota 7142,5 tūkst. litų, transporto lengvatų 

kompensavimui – 9255,1 tūkst. litų, socialiai remtinų šeimų vaikų poreikiams – 100 tūkst. litų. 

Išlaidų pagal valstybės funkcijas įvykdymas ir struktūra pateikti 3 priede. 

 

2014 metų Savivaldybės kreditoriniai įsiskolinimai ir gautos paskolos. 

Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto kreditinis įsiskolinimas 2014 m. gruodžio 31 d. sudaro 

77319,7 tūkst. litų, iš jų: paskolos – 49764,0 tūkst. litų, įsiskolinimas darbo užmokesčiui ir socialiniam 

draudimui – 288,8 tūkst. litų, įsiskolinimas už prekes ir paslaugas – 19594,3 tūkst. litų, įsiskolinimas už 

transporto kompensacijas ir kitą socialinę paramą – 6302,9 tūkst. litų,  įsiskolinimas už kitas išlaidas – 

613,8 tūkst. litų, įsiskolinimas už turto įsigijimo išlaidas – 755,9 tūkst. litų. 
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3 pav. Savivaldybės kreditoriniai įsiskolinimai 

  

 

Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto kreditinis įsiskolinimas 2014 m. gruodžio 31 d., palyginus su 

2014 m. sausio 1 d. (98370,7 tūkst. litų) sumažėjo iš viso 21051 tūkst. litų. Pradelstas įsiskolinimas (kurio 

įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos)  per 2014 metus sumažėjos 6199 tūkst. litų ir 2014 

m. gruodžio 31 d. sudarė 3020,1 tūkst. litų, iš jų: už prekes ir paslaugas – 471,6 tūkst. litų, už 

komunalines paslaugas – 2548,5 tūkst. litų. 

Šiaulių miesto savivaldybės gautos paskolos 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė 49764 tūkst. litų.  

 

2014 m. gruodžio 31 d. Savivaldybė buvo paėmusi ir negrąžinusi 16 paskolų: 

1. ilgalaikę paskolą savivaldybės investiciniams projektams finansuoti – 7000 tūkst. litų (paskolos 

likutis 2440 tūkst. litų, paskolos grąžinimo terminas 2018-02-27).  

2. ilgalaikę paskolą Šiaulių industrinio parko įkūrimui ir plėtrai – 15000 tūkst. litų (paskolos likutis 

5833,3 tūkst. litų, paskolos grąžinimo terminas 2018-04-07); 

3. ilgalaikę paskolą Šiaulių industrinio parko įkūrimui ir plėtrai – 5000 tūkst. litų (paskolos likutis 

2162,2 tūkst. litų, paskolos grąžinimo terminas 2018-11-26); 

4. ilgalaikę paskolą savivaldybės investicijų projektams finansuoti – 9500 tūkst. litų (paskolos 

likutis 4326,6 tūkst. litų, paskolos grąžinimo terminas 2019-01-14); 

5. ilgalaikę paskolą savivaldybės investicijų projektams finansuoti – 8790 tūkst. litų (paskolos 

likutis 4276,2 tūkst. litų, paskolos grąžinimo terminas 2019-06-30); 

6. ilgalaikę paskolą savivaldybės investicijų projektams finansuoti – 6000 tūkst. litų (paskolos 

likutis 3405,4 tūkst. litų, paskolos grąžinimo terminas 2020-01-14); 

7. ilgalaikę paskolą savivaldybės investicijų projektams finansuoti – 7169 tūkst. litų (paskolos 

likutis 4457,2 tūkst. litų, paskolos grąžinimo terminas 2020-08-23); 

8. ilgalaikę paskolą savivaldybės investicijų projektams finansuoti – 1925 tūkst. litų (paskolos 

likutis 1248,6 tūkst. litų, paskolos grąžinimo terminas 2020-12-22); 

9. ilgalaikę paskolą įsiskolinimams dengti – 8270,4 tūkst. litų (paskolos likutis 2067,6 tūkst. litų, 

paskolos grąžinimo terminas 2015-12-31); 

10. ilgalaikę paskolą savivaldybės investicijų projektams finansuoti – 11644,2 tūkst. litų (paskolos 

likutis 8369,2 tūkst. litų, paskolos grąžinimo terminas 2021-06-28)‘ 

11. ilgalaikę paskolą savivaldybės investicijų projektams finansuoti – 4766 tūkst. litų (paskolos 

likutis 3478,2 tūkst. litų, paskolos grąžinimo terminas 2021-09-30);  

12. ilgalaikę paskolą nestacionarių paslaugų plėtrai (Savarankiško gyvenimo namams) finansuoti – 

986,9 tūkst. litų (paskolos likutis 648,7 tūkst. litų, paskolos grąžinimo terminas 2020-12-01); 

13. ilgalaikę paskolą viešo turizmo infrastruktūros plėtrai prie Šiaulių mieste esančių vandens 

telkinių, siekiant sukurti palankesnes aktyvaus poilsio sąlygas ir tinkamai naudoti gamtos išteklius – 176 

tūkst. litų (paskolos likutis 123,2 tūkst. litų, paskolos grąžinimo terminas 2021-09-01); 
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14. ilgalaikę paskolą Šiaulių Talkšos ežero šiaurinės dalies valymui ir prieigų sutvarkymui – 400 

tūkst. litų (paskolos likutis 321,5 tūkst. litų, paskolos grąžinimo terminas 2026-06-01); 

15. ilgalaikę paskolą savivaldybės investicijų projektams finansuoti – 5283 tūkst. litų (paskolos 

likutis 4935 tūkst. litų, paskolos grąžinimo terminas 2023-10-09); 

16. ilgalaikę paskolą savivaldybės investicijų projektams finansuoti – 2249,2 tūkst. litų (išimta 

paskola 1671,1 tūkst. litų, paskolos grąžinimo terminas 2024-06-30). 

Šios Šiaulių miesto savivaldybės gautos paskolos pagal nustatytus grafikus grąžinamos iki 2026-06-

01. 

 

2014 metų savivaldybės privatizavimo fondo įvykdymas. 

  2014 metais į Savivaldybės privatizavimo fondą gauta 1323,9 tūkst. litų pajamų, iš jų: pajamos iš 

privatizavimo sandorių – 1295,5 tūkst. litų, už grąžintus kreditus ir paskolas, palūkanas ir už  atidėtas 

įmokas bei netesybas – 25,8 tūkst. litų, kitos įplaukos – 2,6 tūkst. litų.  

2014 metais Savivaldybės taryba patvirtino 1323,8 tūkst. litų sąmatą programoms vykdyti. 

Programoms finansuoti išleista 1026,9 tūkst. litų, iš jų: išlaidoms, susijusioms su Privatizavimo 

programos vykdymu, padengti – 18,4 tūkst. litų, Šiaulių vyskupijos kurijai teritorijos, priklausančios 

Savivaldybei ir esančios prie Šiaulių vyskupijos kurijos ir pastoracinio centro Tilžės g. 186, tvarkymo 

darbų išlaidoms iš dalies padengti – 15,4 tūkst. litų, biudžetinių įstaigų skubiems remonto darbams 

vykdyti – 42,9 tūkst. litų, meniniams akcentams įrengti – 99,4 tūkst. litų, plaukimo mokyklos ,,Delfinas“ 

spintelėms atnaujinti – 67 tūkst. litų, Valstybinio Šiaulių dramos teatro spektaklių pastatymui paremti – 

50 tūkst. litų, VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės kompiuterinio tomografo detalių įsigijimo išlaidoms iš 

dalies padengti – 150 tūkst. litų, plenero meniniams akcentams sukurti organizavimo išlaidoms iš dalies 

padengti – 40 tūkst. litų, insulino pompų įsigijimo išlaidoms iš dalies padengti – 13 tūkst. litų, pasaulio 

moterų žolės riedulio lygos I etapo turnyro pasiruošimo ir organizavimo išlaidoms iš dalies padengti – 50 

tūkst. litų, vaikų vasaros stovykloms organizuoti – 30 tūkst. litų, VšĮ Šiaulių centro poliklinikos 

endoskopinės sistemos įsigijimo išlaidoms iš dalies padengti – 100 tūkst. litų, SĮ Šiaulių oro uostas 

infrastruktūrai plėtoti – 100 tūkst. litų, Šiaulių miesto bulvaro senosios dalies, amfiteatro infrastruktūrai 

tvarkyti – 34,7 tūkst. litų, Šiaulių miesto 7 Švietimo įstaigų virtuvių remonto išlaidoms padengti – 100 

tūkst. litų, Rėkyvos paplūdimiui tvarkyti – 50 tūkst. litų, Talkšos ežero pakrantės infrastruktūrai tvarkyti –  

30 tūkst. litų, stoginėms viešojo transporto autobuso stotelėse įrengti – 35,2 tūkst. litų. 

 

Turto valdymas. 

Turto valdymo skyriaus pagrindinis uždavinys yra užtikrinti savivaldybės patikėjimo teise 

valdomo valstybės turto ir Savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto efektyvų panaudojimą. 

Spręsti piliečių ir religinių bendrijų (bendruomenių) nuosavybės teisių atkūrimo klausimus. 

Negyvenamųjų patalpų skirstymo komisija posėdžiavo 14, kurių metu apsvarstė 87 klausimus, 

susijusių su patalpų panaudojimu.  

 Per metus įvyko 6 negyvenamųjų patalpų nuomos konkursai. Išnuomotos patalpos Aušros al. 31, 

Aido g. 16A, Vasario 16-osios g. 62, Korsako g. 10, Varpo g 27, Pramonės g. 13. 

 Per 2014 metus VĮ Registrų centre užregistruota/išregistruota 24 žemės panaudos sutarčių, 

įregistruoti 96 objektai Savivaldybės nuosavybe, užsakyti 26 objektams kadastriniai matavimai ir   50 

įvairūs registro ir kadastro pakeitimai. Parengti 15 Savivaldybės privatizuojamų objektų žemės sklypų 

dokumentai. 

 Parengtos (naujos ar pratęstos) 34 patalpų nuomos ir panaudos sutartys, 24 žemės panaudos 

sutartys. 

 Piliečių nuosavybės teisių atkūrimo komisija svarstė Šiaulių Evangelikų liuteronų parapijos 

prašymą atkurti nuosavybės teises į turėtą pastatą Tilžės g. 270, Šiauliuose. Priimtas Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybos sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo Šiaulių evangelikų liuteronų parapijai į 

pastatą Tilžės g. 270, Šiauliuose. Nustatyta, kad šis pastatas yra valstybės išperkamas ir atlyginama 

išmokant 23748,84 Eur piniginę kompensaciją. 

 Aukštabalio multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo sutarties vykdymo 

priežiūros komisija per 2014 metus rinkosi 7 kartus. Buvo svarstoma Arenos multifunkcinio komplekso 
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pirmo aukšto magistralinio vandentiekio vamzdyno būklė, aptarta 2013 metų audito išvada ir kiti 

klausimai. 

Lentelėje pateikiami atliktų darbų palyginimai su 2013 metais: 

 

Atliekami darbai 2013 metai 2014 metai 

Parengtų tarybos sprendimų projektų skaičius 96 73 

Parengtų Administracijos direktoriaus įsakymų skaičius 5 2 

Įvykdytų nuomos konkursų skaičius 4 6 

Patalpų panaudos ir nuomos sutarčių parengimas (naujų 

sudarymas ir atnaujinimas) 

44 34 

Turto sutarčių sudarymas ir atnaujinimas 11 7 

Įregistruotų žemės panaudos sutarčių 30 24 

Įvairūs nekilnojamojo turto registro pakeitimai(pastatų 

kadastriniai matavimai, teisinė registracija ir kt.) 

230 205 

 

Metų pabaigoje Turto poskyrio darbuotojai atliko Savivaldybės ir valstybės turto, valdomo 

patikėjimo teise, metinę inventorizaciją, kurios metu buvo atlikta savivaldybės nuosavybės teise valdomų 

žemės sklypų, negyvenamųjų pastatų, mašinų stovėjimo aikštelių, miesto infrastruktūros statinių (gatvių, 

tiltų, viadukų, miesto želdinių ir kt.) inventorizacija. 

Poskyrio darbuotojai dalyvavo 53 įvairiose komisijose ir darbo grupėse (viešojo pirkimo, pastatų 

privatizavimo aukcionuose), taip pat nuolatinėse komisijose: Nuolatinė statybos, Aukštabalio 

multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo sutarties vykdymo priežiūros, Piliečių 

nuosavybės teisių atkūrimo, Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių skirstymo. 

 

Negyvenamųjų patalpų, pastatų privatizavimas. 

Per 2014 m. įvyko 17 Savivaldybės turto privatizavimo komisijos posėdžių, pritarta 13 

savivaldybės turto privatizavimo programų. 

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

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

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

vykdomas pagal Valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymą. Nuo 2014 m. 

spalio 1 d. nekilnojamojo turto objektai, kuriuos Savivaldybės taryba nuspręs parduoti, bus parduodami 

tik aukcione (kiti pardavimo būdai nenumatyti kaip buvo iki šiol) ir prieš tai juos įtraukus į Viešame 

aukcione parduodamo Šiaulių miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų 

sąrašą. Į Vyriausybės tvirtinamą privatizavimo objektų sąrašą liko įtraukti tik savivaldybei nuosavybės 

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

Nr. T-393 patvirtino Viešame aukcione  parduodamo Šiaulių miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir 

kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, į kurį buvo įtraukti 42 nekilnojamojo turto objektai. Savivaldybės 

privatizavimo objektų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės, yra įtraukti keturių 

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

banko.  

Per 2013 m. paskelbtos 26 objektų privatizavimo programos. Iš 26 objektų parduoti 9 objektai.. 

2013 m. planuota įplaukų už privatizuotus objektus – 400 000 Lt, parduota už – 627 224,82 Lt. 2014 m. 

planuota įplaukų už privatizuotus objektus – 500 000 Lt, parduota už – 1 316 870,82 Lt. Per 2014 m. 

paskelbtos 27 objektų privatizavimo programos. Iš 27 objektų parduoti 7 objektai. 
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Privatizavimo objektų, 2014 m. įtrauktų į privatizavimo programas, sąrašas 

 

Eil. 

Nr.  

Objekto adresas Pardavimo 

paskelbimas 

kartais 

Pastabos 

1 Pastatai Aerouosto g. 8 1 parduota 

2 Pastatai Čeprečiškės k., Bubių sen., Šiaulių r. 10  

3 J. Basanavičiaus g. 74 (73,19 kv. m) 7  

4 J. Basanavičiaus g. 74 (47,31 kv. m) 7  

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

6 J. Basanavičiaus g. 74 (81,73 kv. m) 7  

7 J. Basanavičiaus g. 100 1  

8 Dubijos g. 22A 5  

9 Dubijos g. 32 2  

10 Lyros g. 13 (46,99 kv. m) 3 Sustabdytas 

privatizavimas 11 Lyros g. 13 (205,69 kv. m) 3 

12 Mickevičiaus g. 6 18  

13 Pirties g. 5 2  

14 Varpo g. 9 12 parduotas 

15 Varpo g. 25 6  

16 Varpo g. 27 13  

17 Vasario 16-osios g. 37 8 parduotas 

18 Vytauto g. 145-33 8 parduotas 

19 Vytauto g. 147 6  

20 Vytauto g. 152 9  

21 Vilniaus g. 202 1 parduotas 

22 Tilžės g. 44 3  

23 Tilžės g. 107 8  

24 Tilžės g. 139-18 1 parduotas 

25 Tilžės g. 164A 9 parduotas 

26 Tilžės g. 192-5 3  

27 Tilžės g. 192-7 3  

 

Parduotų 2014 m. objektų sąrašas 

 
Eil. 

Nr. 

Privatizavimo objekto 

adresas (apibūdinimas) 

Pardavimo 

kaina (Lt) 

Nuomininkui 

tenkanti dalis 

(Lt) 

Savivaldybe

i tenkanti 

pardavimo 

kainos dalis 

(Lt) 

Žemės 

sklypo 

pardavimo 

kaina (Lt) 

Žemės 

sklypo 

parengimo 

išlaidos (Lt) 

1. 50006132  Kūno kultūros 

centro patalpos  

Vytauto g. 145-33, Šiauliai 

230000,00  230000,00  - 

2. 50005304 Dalis poliklinikos 

pastato (plotas 775,47 kv. m 

unikalus, dalis kiemo statinių 

ir šiam objektui priskirtas 

bendro naudojimo 0,0952 ha 

žemės  

Varpo g. 9, Šiauliai 

402000,00  303046,00 97907,00 1047,00 

3. 50005749 Garažo boksas Nr. 

3 (plotas 23,2 kv. m) ir šiam 

objektui priskirtas bendro 

naudojimo 83/336 (0,00833 

ha) žemės sklypas  

Tilžės g. 164A, Šiauliai 

15735,00  9763,00 5317,00 655,00 

4 5000042 Kontora, patalpa 200000,00 3131,00 196869,00   
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Nr. 18 (plotas 105,14 kv. m), 

Tilžės g. 139-18, Šiauliai,. 

Patalpos, į kurias yra 

investuota privataus kapitalo, 

nuomininkui tenkanti kainos 

dalis 

5. 50004730 Garažo boksas 

(plotas 24,71 kv. m,), 

Vilniaus g. 202, Šiauliai, 

kodas  

30100,00  30100,00   

6. 50000941 Dirbtuvės ( plotas 

199,37 kv. m), 50000942 

Dirbtuvės (plotas 348,83 kv. 

m), 50000943 Katilinė 

(plotas 103,27 kv. m),  

50000944 Gamybinis 

pastatas (plotas 294,1 kv. m), 

50000945 Gamybinis 

pastatas (plotas 199,83 kv. 

m) ir šiems objektams 

priskirtas 3,43 ha žemės 

sklypas Aerouosto g. 8, 

Šiauliuose. Patalpos, į kurias 

yra investuota privataus 

kapitalo 

692940,00 134547,00 184453,00 335000,00 3894,00 

7. 50005879 Administracinis 

pastatas (plotas 512,41 kv. 

m) ir šiam objektui priskirtas 

0,0813 ha žemės sklypas 

Vasario 16-osios g. 37, 

Šiauliai,  

450100,00  362639,82 70016,18 17444,00 

 Iš viso (Lt): 2020875,00 137678,00 1316870,82 508240,18 58086,00 

 Iš viso (Eur) 585285,85 39874,30 381392,15 147196,53 16822,87 

 

Privatizavimo objektus 2014 m. vertino UAB korporacija „MATININKAI“, ir IĮ „Eksperts“, 

UAB „CRE pro“, parinktos apklausos būdu pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles. 
 

Gyvenamųjų patalpų privatizavimas (pardavimas). 

Privatizavimo ir viešųjų pirkimų poskyris pagal atliekamas funkcijas vykdo butų privatizavimą 

(pardavimą). Savivaldybei nuosavybės teise priklausantys butai privatizuojami pagal Valstybės paramos 

būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 straipsnį. 

Vadovaujantis šiuo įstatymu butai privatizuojami nuo 2001 m. sausio 1 d. Per 2013 m. privatizuota 

(parduota) butų už 54 834,19 Lt. Rinkos kainomis parduoti 2 butai, 5 – privatizuoti lengvatinėmis 

sąlygomis. 2014 m. privatizuota (parduota) butų už 65 549,27 Lt. Rinkos kainomis parduoti 4 butai, 2 – 

privatizuoti lengvatinėmis sąlygomis. 
 

Privatizuotų (parduotų) butų 2001 – 2014 m. suvestinė  

 

Pardavimo 

metai 

Parduotų butų skaičius Pardavimo kaina (Lt) 

2001 2 262,00 

2002 6 20671,71 

2003 9 6262,32 

2004 12 53142,48 

2005 20 403898,89 
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Pardavimo 

metai 

Parduotų butų skaičius Pardavimo kaina (Lt) 

2006 16 131553,72 

2007 12 66 449,45 

2008 16 269942,96 

2009 9 110 623,70 

2010 23 187 022,00 

2011 10 83273,11 

2012 8 69396,52 

2013 7 54834,19 

2014 6 65549,27 

 

Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti savivaldybės turto pardavimas viešuose 

aukcionuose. 

Nuo 2001 m. Privatizavimo ir viešųjų pirkimų poskyris vykdo nereikalingo arba netinkamo 

(negalimo) naudoti savivaldybės turto pardavimą viešuose prekių aukcionuose. Per 2013 m. buvo 

paskelbta 11 ilgalaikio materialiojo turto aukcionų, įvyko 8 aukcionai. Parduotos 4 prekės už 911,00 Lt 

(pradinė pardavimo kaina – 900,00 Lt). Per 2013 m. buvo paskelbta 11 ilgalaikio materialiojo turto 

aukcionų, įvyko 8 aukcionai. Parduotos 4 prekės už 911,00 Lt (pradinė pardavimo kaina – 900,00 Lt).  

 

Pardavimo metai Siūlyta parduoti prekių 

(vnt) 

Parduotų prekių (vnt) Pardavimo kaina (Lt) 

2013 143 4 911,00 

2014 2 2 838,30 

 

Paskolos sutarčių vykdymo kontrolė. 

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

bendrijos nariams sutarčių vykdymo kontrolę. Vykdymo eigoje 2014 m. buvo 24 sutartys. Iš viso suteikta 

paskola – 600 000 Lt. Iki 2014-12-31 grąžinta 375 365,37 Lt (108 713,33 Eur), liko grąžinti – 234 634,63 

Lt (67 954,89 Eur). 

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

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

Savivaldybe yra atsiskaitę 5 paskolos gavėjai iš 17. 3 paskolos gavėjai yra skolingi Savivaldybei: dėl 

vieno paskolos gavėjo Savivaldybės Taryba 2013-10-31 sprendimu Nr. T-256 sutiko, kad skola būtų 

sumokėta per 18 mėn., iš vieno paskolos gavėjo skola priteista teismine tvarka ir pagal vykdomąjį raštą 

išieškoma per antstolį. Viena byla tebevyksta teisme.  

 

Viešieji pirkimai. 

Nuo 2004 sausio 1 d. poskyris vykdo Savivaldybės viešųjų pirkimų (išskyrus mažos vertės) 

organizavimą, paskelbimą, techninį viešųjų pirkimų komisijų aptarnavimą. Per 2013 m. poskyris vykdė 

71 pirkimą. Iš 71 viešojo pirkimo atviro konkurso būdu paskelbti ir vykdyti 27 pirkimai, neskelbiamų 

derybų būdu, gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, – 3, supaprastinto atviro konkurso būdu – 38, 

apklausos būdu vykdyti 2 pirkimai, supaprastintų neskelbiamų derybų būdu – 1. Per 2014 m. poskyris 

vykdė 72 pirkimus. Iš 72 viešųjų pirkimo atviro konkurso būdu paskelbti ir vykdyti 26 pirkimai, 

neskelbiamų derybų būdu, gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, – 2, supaprastinto atviro konkurso 

būdu – 31, supaprastinto riboto konkurso būdu – 1, supaprastintų neskelbiamų derybų būdu – 12. 
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Viešųjų pirkimų suvestinė (pagal pirkimų skaičių ir būdą) 

 

Eil. 

Nr. 
Pirkimo būdas 

Pirkimų skaičius 

2005m. 2006m. 2007m 2008m 2009m. 2010m. 2011m. 2012m 2013 m. 2014 m. 

1. Atviras konkursas 59 63 63 91 65 38 30 33 27 26 

2. 
Neskelbiamos 

derybos 
13 24 22 36 8 24 7 1 3 2 

3. 
Supaprastintas 

atviras konkursas 
      33 28 38 31 

4. 
Supaprastintas 

projekto konkursas 
      5 - - - 

5. Apklausa       14 9 3 12 

6. 

Supaprastintos 

neskelbiamos 

derybos (nuo 2013-

09-18 vietoje 

buvusios apklausos) 

        1 1 

Iš viso: 63 72 87 85 127 73 62 89 71 72 

 
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 2013 m. Savivaldybės administracija iš minėtų įmonių pirko 0,86 proc. visų supaprastintų 

pirkimų vertės, 2014 m. – 6,00 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 

supaprasti

ntų 

pirkimų 

vertės 

Prekių Paslaugų Darbų 

Lt proc. Lt proc. Lt proc. 

2010 21957974,74 0,00 0 0,00 0 208600,76 0,95 0,95 

2011 36074213,27 0,00 0 2988,70 0,13 1945765,07 5,82 6,00 

2012 15499727,51 536366,80 3,46 970,00 0,006 - 0,00 3,466 

2013 21137722,91 21050,37 0,1 0,00 0,00 160436,65 0,76 0,860 

2014 34954401,64 166980,00 0,48 450000,0 1,290 1478019,80 4,23 6,000 

 

Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 15
1 

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 

2011 55,67 

2012 97,28 

2013 95,75 

2014 96,81 

 

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  2013 m. suderintos 

227 pažymos, per 2014 m. – 231 pažyma. 

 

Mažos vertės pirkimų suvestinė 

 

Metai Prekės (Lt) Paslaugos (Lt) Darbai (Lt) Pirkimų 

skaičius 

Bendra mažos 

vertės pirkimų 

vertė (Lt) 

2010 38746,00 692513,00 622973,00  1354232,00 

2011 317217,04 722394,51 312151,30 162 1351762,85 

2012 424540,87 694827,69 1087241,63 169 2206610,19 

2013 460088,00 838620,00 1387198,00 265 2685906,00 

2014 682221,28 867712,66 3686433,59 358 5236367,53 

 

Būsto fondo valdymas. 

 Būsto fondo poskyris organizuoja darbą, susijusį su būsto fondo valdymu, disponavimu, 

išsaugojimu, modernizavimu Šiaulių mieste, socialinio būsto fondo plėtra, užtikrina Lietuvos Respublikos 

valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo 

įgyvendinimą, planuoja biudžeto lėšų poreikį ir rengia būsto strategiją bei programas poskyrio 

atliekamiems darbams. Iš viso poskyryje gauta 1260 prašymų, skundų. 

 Užtikrintas valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas. Iš viso išnuomota 42 

socialiniai būstai ir 21 gyvenamoji patalpa bendrabutyje. Šiaulių miesto savivaldybės socialinio būsto 

fondui plėtoti 2014 metais buvo skirta 1243,17 tūkst. litų iš valstybės biudžeto. Parengtas butų pirkimo 

ekonominis ir socialinis pagrindimas, įvykdyta pirkimo procedūra, lėšos įsisavintos ir įsigyta 13 butų.   

 Vykdoma gyvenamųjų patalpų, suteiktų panaudos pagrindais, kontrolė. Organizuoti 2 

Gyvenamųjų patalpų naudojimo komisijos posėdžiai, parengti miesto Tarybos sprendimo projektai dėl 

gyvenamųjų patalpų išbraukimo iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų ir patalpų suteikimo panaudos 

pagrindais. 

 Vykdomas 2012-06-01 įsigaliojusio Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų 

savininkų bendrijų įstatymo įgyvendinimas. Parengtos ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014-12-18 

sprendimu patvirtintos Šiaulių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų  bendrijų valdymo 

organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės paskirtų bendrojo naudojimo objektų 

administratorių veiklos priežiūros ir kontrolės taisyklės. Vykdoma daugiabučių gyvenamųjų namų 

savininkų  bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės paskirtų 

bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su jiems įstatymais priskirtų funkcijų 

vykdymu, priežiūra ir kontrolė, teikiama teisinė ir organizacinė pagalba.  

 Vykdomas savivaldybės gyvenamųjų patalpų administravimas ir priežiūra. 2014 metais parengta 

160 pranešimų paslaugų teikėjams ir administratoriams apie atlaisvintas ir naujai išnuomotas 

savivaldybės gyvenamąsias patalpas ir jų nuomininkus, taikomą 0,4 nuomos mokesčio mažinimo 

koeficientą. Parengti 79 pranešimai AB LESTO dėl elektros tiekimo sutarties sudarymo su savivaldybės 
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gyvenamųjų patalpų nuomininkais. Kas mėnesį peržiūrimos 148 pateiktos sąskaitos faktūros iš 

administratorių ir bendrijų už savivaldybės gyvenamųjų patalpų administravimą ir techninę priežiūrą bei 

kaupimą, nuomos mokesčio apskaičiavimo ir surinkimo paslaugą (sudaryta 111 sutarčių su bendrijomis 

dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų administravimo).  

 Organizuota komisija dėl savivaldybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti. 

Apžiūrėtos 8 gyvenamosios patalpos, surašytos pažymos, komisijos protokolai ir parengti 2 miesto 

Tarybos sprendimai. 

 Vykdoma 2012-04-02 pasirašyta remonto paslaugų sutartis. 2013 metais atlikti remonto darbai 

25 savivaldybės gyvenamosiose patalpose, 2014 metais – 42 patalpose. 

  Skiriamas dėmesys skolų išieškojimui iš nuomininkų, gyvenančių Savivaldybei nuosavybės 

teise priklausančiose gyvenamosiose patalpose, arba jų iškeldinimui iš nuomojamų patalpų. 2013 m. 

parengta medžiaga dėl nuomos sutartyse numatytų įsipareigojimų nevykdymo 22 nuomininkams ir 

perduota Teisės skyriui. Iš viso parengta 350 įspėjimų savivaldybės nuomininkams dėl nuomos mokesčio 

skolos. Anstoliui perduota 17 Šiaulių apylinkės teismo išduotų vykdomųjų dokumentų, vykdoma jų 

kontrolė. 2014 m. parengta medžiaga dėl nuomos sutartyse numatytų įsipareigojimų nevykdymo 48 

nuomininkams ir perduota Teisės skyriui. Iš viso parengta 213 įspėjimų savivaldybės nuomininkams dėl 

nuomos mokesčio skolos. Anstoliui perduota 17 Šiaulių apylinkės teismo išduotų vykdomųjų dokumentų, 

vykdoma jų kontrolė. Iškeldinta 15 nuomininkų su šeimos nariais ir atlaisvinta 15 savivaldybės 

gyvenamųjų patalpų. 

 2014 metais sudaryti 6 sąrašai socialinio būsto nuomai, kuriuose įrašytos 1416 šeimos ir 

asmenys, 2013 metais sąrašuose buvo įrašytos 1395 šeimos ir asmenys. Naujai padavusių  prašymus 

socialiniam būstui išsinuomoti per 2014 metus – 117 šeimų, 38 šeimos pateikė prašymą dėl gyvenamųjų 

patalpų bendrabutyje nuomos. 2014 m. išnagrinėti 54 prašymai dėl socialinio būsto nuomos mokestį 

mažinančio koeficiento taikymo, 2013 m. – 54 prašymai. 2014 metais išnagrinėti 675 prašymai bei turto 

ir pajamų deklaracijos būstui įsigyti ar išsinuomoti, o 2013 metais išnagrinėti 609 prašymai bei turto ir 

pajamų deklaracijos dėl valstybės paramos skyrimo būstui įsigyti ar išsinuomoti. 2014 metais Šiaulių 

regiono savivaldybėms  skirtas 521316 Eur valstybės remiamų būsto kreditų limitas.  

 Vienas svarbiausių Lietuvos būsto strategijos tikslų ir prioritetinių krypčių – užtikrinti efektyvų 

esamo būsto naudojimą, priežiūrą, atnaujinimą ir modernizavimą, įskaitant energetinių išteklių racionalų 

naudojimą. 2007 m. prasidėjo daugiabučių namų atnaujinimo ir modernizavimo procesas Šiaulių mieste. 

2008 m. atnaujinta 17 daugiabučių namų, kuriems Savivaldybė suteikė 62 tūkst. Lt paramą. 2008 m. 

Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondą sudarė 161 tūkst. litų. Paramą gavo 88  

bendrijos.  2009 m. Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondą sudarė 50 tūkst. litų, 

tačiau apmokėta tik 3000 Lt bendrijų steigimosi išlaidoms padengti. Gauti 86 bendrijų prašymai dėl 

paramos gavimo remonto darbams padengti. Parama suteikta tik 2 bendrijoms avarinei būklei likviduoti. 

2009 m. daugiabučių namų atnaujinimo ir modernizavimo procesas Šiaulių mieste sustojo. 2010 m. 

atnaujinti 4 daugiabučiai namai, 8 namai pradėjo modernizavimo procesą. 2010 m. Specialiojo 

daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondą sudarė 60 211 litų. Lėšos įsisavintos, paramą gavo 

28  bendrijos. 2011 m. atnaujinti 6 daugiabučiai namai, 5 namai pradėjo modernizavimo procesą. 2011 m. 

Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondą sudarė 36,00 tūkst. litų. Lėšos buvo 

skirtos bendrijų steigimosi išlaidoms apmokėti bei stogų remontui. 2012 m. Specialiojo daugiabučių 

namų savininkų bendrijų rėmimo fondą sudarė 41,60 tūkst. litų. Lėšos įsisavintos, paramą gavo 21 

bendrija. 2013 m. Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondą sudarė 21,60 tūkst. 

litų. Lėšos buvo skirtos 9 bendrijoms namų bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų daliai 

padengti ir naujų bendrijų steigimosi išlaidų apmokėjimui. Organizuoti 3 Specialiojo daugiabučių namų 

savininkų bendrijų rėmimo fondo posėdžiai, parengti 3 miesto Tarybos sprendimo projektai. 

 Savivaldybė, siekdama atkurti ar pagerinti mieste esančių daugiabučių gyvenamųjų namų 

technines ir energetines savybes bei paspartinti daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo 

(modernizavimo) procesą Šiaulių mieste, 2013 m. parengė ir patvirtino Šiaulių miesto savivaldybės 

energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą (toliau – Savivaldybės programa). 

Savivaldybė, atsižvelgdama į miesto gyvenamųjų namų šilumos energijos sunaudojimą šaltuoju metų 

laiku, 2013 m. atrinko 18 namų  kurių patalpų savininkai pritarė namų      atnaujinimui (modernizavimui) 
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dalyvaujant Savivaldybės programoje, parengė šių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planus. 

2014 m. Savivaldybė,  atsižvelgdama į daugiabučių namų patalpų savininkų prašumus dalyvauti 

Savivaldybės programoje, parengė dar 30 namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planų. 

Gyvenamųjų namų, kurių patalpų savininkai patvirtino parengtus namų atnaujinimo (modernizavimo) 

investicijų planus,  atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbai prasidės 2015 m. pavasarį.   

 Dalyvauta Savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto ir įsipareigojimų vertinimo, 

Savivaldybės nuosavybės teise valdomų gyvenamųjų patalpų inventorizavimo, Savivaldybės nuosavybės 

teise priklausančio ilgalaikio materialiojo bei nematerialiojo turto vertinimo, Piliečių nuosavybės teisių į 

gyvenamuosius namus, jų dalis, butus atkūrimo komisijose. 

 2014-07-01 atlikta Turto valdymo skyriaus vykdomų kontrolės procedūrų, susijusių su 

savivaldybės socialinio būsto administravimu, analizė. Trūkumų nerasta. 

 

 

1.2. STRATEGINIS PLANAVIMAS 

 

Strateginio planavimo proceso apžvalga. 

Ekonomikos skyrius Nuo 2004 m. su nedidele pertrauka vykdo Šiaulių miesto savivaldybės 

strateginio planavimo koordinavimo funkciją. 

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

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

planavimo tvarkos aprašą, kuris įpareigoja patvirtinti Savivaldybės veiklos prioritetus ir jų įgyvendinimui 

rengti planavimo dokumentus. Naujas planavimo tvarkos aprašo redakcija reglamentuoja strateginio 

planavimo proceso įgyvendinimą Šiaulių miesto savivaldybės viešosiose įstaigose, akcinėse ir uždarose 

akcinėse bendrovėse bei Savivaldybės įmonėse. Vadovaujantis minėtu aprašu yra rengiamas Šiaulių 

miesto savivaldybės trijų metų strateginis veiklos planas tvirtinamas Šiaulių miesto tarybos.  Taip pat 

aprašas įpareigoja rengti Savivaldybės administracijos metinį veiklos planą, kuris yra tvirtinamas 

Administracijos direktoriaus įsakymu. Savivaldybės metinio veiklos plano rengimas yra centralizuotas, 

kai metinis Savivaldybės biudžetas viename dokumente yra išdėstomas per įgyvendinamas priemones, 

numatant ir kitus finansavimo šaltinius bei atsakingus vykdytojus.  Už abiejų dokumentų parengimą ir 

pateikimą tvirtinimui yra atsakingas Ekonomikos skyrius. 2014 m. rugpjūčio 28 d. Šiaulių miesto 

savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-233 patvirtino Šiaulių miesto savivaldybės viešųjų įstaigų, akcinių 

ir uždarųjų akcinių bendrovių bei įmonių, kurių dalyvė yra Šiaulių miesto savivaldybė, strateginių veiklos 

planų rengimo, tvirtinimo  ir atsiskaitymo tvarkos aprašą. Savivaldybės įstaigų strateginiai veiklos planai 

yra sudėtinė Šiaulių miesto savivaldybės planavimo sistemos dalis. Iki šiol tokie planai buvo rengiami 

chaotiškai, nes planų rengimas nebuvo reglamentuotas jokiais Savivaldybės teisiniais dokumentais. 

Strateginiai veiklos planai nebuvo derinami su Savivaldybės planavimo dokumentais, buvo abstraktūs, 

juose nebuvo vertinimo kriterijų arba jie buvo nurodomi neišmatuojami, nekonkretūs. Patvirtinus 

aukščiau minėtą aprašą, sudarytos sąlygos kryptingam įmonių veiklos  planavimui, veiklos analizei ir 

įmonių veiklos vertinimui, efektyviam įmonių materialinių ir žmogiškųjų išteklių skirstymui. Bus geriau 

kontroliuojama kaip įgyvendinami įmonių strateginiai tikslai ir vertinamas jų atitikimas ilgalaikiams 

Šiaulių miesto plėtros prioritetams 

2014 m. gruodžio 18 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-374, buvo patvirtintas Šiaulių 

miesto savivaldybės 2015-2017 metų strateginis veiklos planas (12 programų), kuriame atsispindi ne tik 

miesto savivaldybės skyrių, bet ir savivaldybės biudžetinių įstaigų veikla.  

2007–2016 metų Šiaulių miesto strateginis plėtros planas bus baigtas įgyvendinti 2016 metais, 

todėl buvo parengta viešųjų pirkimų konkurso dokumentacija 2015-2024 m. Šiaulių miesto strateginio 

plėtros plano rengimo paslaugai pirkti, paskelbtas atviras Šiaulių miesto 2015-2024 metų strateginio 

plėtros plano parengimo paslaugų pirkimo konkursas ir neužilgo bus pasirašyta naujo ateinančio 

laikotarpio Šiaulių miesto strateginio plėtros plano parengimo sutartis. 
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1.3. EKONOMIKA, VERSLAS IR INVESTICINĖ APLINKA 

 

Ekonomika ir verslas. 

Ekonomikos bei verslo funkcijas vykdo Savivaldybės administracijos Ekonomikos skyrius. 

Pagrindiniai skyriaus uždaviniai - organizuoti ir kontroliuoti verslą remiančių priemonių 

įgyvendinimą; dalyvauti Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdyme; išduoti licencijas ir leidimus; 

koordinuoti strateginio planavimo procesą ir planavimo priežiūrą. 

 

Uždavinių įgyvendinimui, skyrius vykdo eilę funkcijų, kurių pagrindinės būtų - 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 prekybai mieste 

organizuojamiems renginiams leidimus ir vienkartines licencijas; rengia, vykdo viešųjų darbų 

organizavimą; organizuoja ir įgyvendina strateginio planavimo tvarką Savivaldybėje, rengia Savivaldybės 

strateginį veiklos planą ir kt. 

 

Per 2014 metus skyriaus specialistai gavo ir išnagrinėjo 952 dokumentus, išsiuntė 253 

dokumentus, 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 Savivaldybės strateginį planavimą pateikta šios Ataskaitos 1.2  

skyriuje. 

 

Verslo skatinimas. 

  Vykdant Šiaulių miesto savivaldybės Smulkaus verslo rėmimo fondo administravimo funkciją, 

buvo paremta 23 įmonės, sudaryta 9 sutartys su įmonėmis už 23,9 tūkst. Lt, įmonių steigimosi išlaidoms 

bei dalyvavimo parodoje “Šiauliai 2014” padengti. 22 tūkst. Lt panaudoti verslininkų mokymams. 

 

Mokesčių lengvatos. 

2014 m. skyriaus specialistai Savivaldybės tarybai teikė sprendimų projektus dėl mokestinių 

lengvatų taikymo fiziniams ir juridiniams asmenims. Atleista nuo valstybinės žemės, žemės nuomos 

mokesčių už 63976,27 Lt (viso atleisti 53 fiziniai ir juridiniai asmenys). Atleidimai nuo mokesčių pateikti 

lentelėje. 

 

 
ATLEIDIMAI NUO MOKESČIŲ 2014 METAIS 

 

Eil. 

nr. 

Įmonės pavadinimas / fizinio 

asmens vardas ir pavardė 

Mokestis nuo kurio atleisti Mokesčio 

suma  (Lt) 

Savivaldybės tarybos 

sprendimai 

1. UAB „Mechanika“ Valstybinės žemės nuomos 

mokestis už 2013 m. 

Nekilnojamojo turto mokestis 

už 2013 metus 

31 409,79 

 

20 930,00 

2014-05-29 Nr. T-147 
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2 . Janina Jasinskienė Nekilnojamojo turto mokestis 

už 2013 metus 

491,00 2014-03-27 Nr. T-83 

3. Irena Banytė Valstybinės žemės nuomos 

mokestis už 2014 m 

196,28 2014-12-18 Nr. T-375 

4. Rūta Sabakonienė Žemės mokestis už 2013 m. 32,00 2014-12-18 Nr. T-377 

5. Rūta Sabakonienė Žemės mokestis už 2014  m. 36,00 2014-12-18 Nr. T-377 

6. Evaldas Danilovas Žemės mokestis už 2014  m 85,27 2014-12-18 Nr. T-376 

7. Gintautas Janulis Žemės mokestis už 2013 m. 2497,31 2014-01-30 Nr. T-30 

8. Tadas Buinickas Žemės mokestis už 2014  m.  453,00 2014-11-20 Nr. T-373 

9. Janina Oniūnienė Žemės mokestis už 2014 m. 389,45 2014-11-20 Nr. T-373 

10. Regina Audrinienė  Žemės mokestis už 2014  m.  78,37 2014-11-20 Nr. T-373 

11. Jadvyga Birutė Balčiūnienė  Žemės mokestis už 2014 m. 109,00 2014-11-20 Nr. T-373 

12. Vincenta Stefanija Udrienė Žemės mokestis už 2014  m.  168,95 2014-11-20 Nr. T-373 

13. Marija  Gražina 

Krištopaitienė  

Žemės mokestis už 2014 m. 81,51 2014-11-20 Nr. T-373 

14. Alfonsas Krištopaitis  Žemės mokestis už 2014  m.  137,19 2014-11-20 Nr. T-373 

15. Sabastinavičius Romanas Žemės mokestis už 2014 m. 55,00 2014-11-20 Nr. T-373 

16. Zina Andriejauskienė  Žemės mokestis už 2014  m.  139,33 2014-11-20 Nr. T-373 

17. Aleksandra Baracevičiūtė  Žemės mokestis už 2014 m. 75,40 2014-11-20 Nr. T-373 

18. Zenonas Baranauskas  Žemės mokestis už 2014  m.  327,28 2014-11-20 Nr. T-373 

19. Irena Juškevičienė  Žemės mokestis už 2014 m. 156,51 2014-11-20 Nr. T-373 

20. Vitalė Valerija Lukošiūnienė  Žemės mokestis už 2014  m.  78,34 2014-11-20 Nr. T-373 

21. Petras Jurgaitis Žemės mokestis už 2014 m. 340,76 2014-11-20 Nr. T-373 

22. Lida Kerienė  Žemės mokestis už 2014  m.  157,00 2014-11-20 Nr. T-373 

23. Marijona Genovaitė 

Milašauskienė  

Žemės mokestis už 2014 m. 93,43 2014-11-20 Nr. T-373 

24. Janina Miciuvienė  Žemės mokestis už 2014  m.  122,60 2014-11-20 Nr. T-373 

25. Vytautas Lomsargis Žemės mokestis už 2014 m. 81,84 2014-11-20 Nr. T-373 

26 Vanda Stanevičienė  Žemės mokestis už 2014  m.  78,34 2014-11-20 Nr. T-373 

27. Eugenija Danilova Žemės mokestis už 2014 m. 422,81 2014-11-20 Nr. T-373 

28. Eugenijus Laucius Žemės mokestis už 2014  m.  279,00 2014-11-20 Nr. T-373 

29. Antanas Čepulevičius Žemės mokestis už 2014 m. 644,80 2014-11-20 Nr. T-373 

30. Vaclovas Grušas Žemės mokestis už 2014  m.  503,98 2014-11-20 Nr. T-373 

31. Vida Vasaitienė  Žemės mokestis už 2014 m. 161,00 2014-11-20 Nr. T-373 

32. Vigita Nainienė Žemės mokestis už 2014  m.  125,00 2014-11-20 Nr. T-373 

33. Danutė Matuzienė Žemės mokestis už 2014 m. 175,00 2014-11-20 Nr. T-373 

34. Aldona Gedminienė Žemės mokestis už 2014  m.  175,00 2014-11-20 Nr. T-373 

35. Genovaitė Kačinskienė Žemės mokestis už 2014 m. 190,69 2014-11-20 Nr. T-373 

36. Antanas Liutkevičius Žemės mokestis už 2014  m.  175,00 2014-11-20 Nr. T-373 

37. Regina Kiudulienė  Žemės mokestis už 2014 m. 125,41 2014-11-20 Nr. T-373 
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38. Janina Birutė Mikulskienė  Žemės mokestis už 2014  m.  117,88 2014-11-20 Nr. T-373 

39. Stanislovas Žičkis Žemės mokestis už 2014 m. 121,00 2014-11-20 Nr. T-373 

40. Egidijus Šimkus Žemės mokestis už 2014  m.  115,66 2014-11-20 Nr. T-373 

41. Modestas Sadzevičius Žemės mokestis už 2014 m. 116,00 2014-11-20 Nr. T-373 

42. Regina Zemcova Žemės mokestis už 2014  m.  241,00 2014-11-20 Nr. T-373 

43. Feliksas Juškevičius Žemės mokestis už 2014 m. 127,15 2014-11-20 Nr. T-373 

44. Vilija Stanislava Fokienė Žemės mokestis už 2014  m.  299,34 2014-11-20 Nr. T-373 

45. Diana Kurbanovienė Žemės mokestis už 2014 m. 30,27 2014-11-20 Nr. T-373 

46. Janina Medžidova Žemės mokestis už 2014  m.  126,00 2014-11-20 Nr. T-373 

47. Rasa Jankevičiūtė Žemės mokestis už 2014 m. 64,00 2014-11-20 Nr. T-373 

48. Inara Misiūnienė Žemės mokestis už 2014  m.  92,25 2014-11-20 Nr. T-373 

49. Irena Gilienė Žemės mokestis už 2014  m.  179,79 2014-12-18 Nr. T-379 

50. Genovaitė Juozaitytė Žemės mokestis už 2014 m. 57,88 2014-12-18 Nr. T-379 

51. Mykolas Čepulevičius Žemės mokestis už 2014  m.  292,00 2014-12-18 Nr. T-379 

52. Jolanta Ramonienė  Žemės mokestis už 2014 m. 92,00 2014-12-18 Nr. T-379 

53. Nora Mikalauskaitė Žemės mokestis už 2014  m.  125,41 2014-12-18 Nr. T-379 

  Viso: 63 976,27  

 

 

Leidimų, licencijų išdavimas. 

Vykdant licencijų ir leidimų išdavimo funkciją, 2014 metais buvo: 

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

naftos produktais –118; leidimai prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto viešosiose vietose–167; 

leidimai prekiauti (teikti paslaugas) iš kioskų , lauko kavinėse – 66; leidimai prekiauti (teikti paslaugas) 

masinių renginių metu – 574. 

 

Viešieji darbai.  

2014 m. I ketv. parengtos 33, 2043 m. I-IV ketv. 41 trišalė viešųjų darbų įgyvendinimo ir 

finansavimo sutartis (2013 m. 88 sutartys), apmokėta 326,6 tūkst. Lt (2013 m. – 467,5 tūkst. Lt). Buvo 

įdarbinti 241 asmenys, iš jų 26 -  nekvalifikuotas jaunimas (2013 m. - 383 žmonių). 

 

Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių 2014 m. veikla  

Dalyvaujant Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdyme, skyriaus specialistai koordinavo 8 

bendrovių, 1 savivaldybės įmonės, 3 viešųjų įstaigų veiklą. 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 2013 m. ir 2014 m. veiklos grynojo pelno (nuostolio) palyginimą.  

 

Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių ir Savivaldybės įmonės grynojo pelno palyginimas  

2013 – 2014 metais 

 

Bendrovės pavadinimas 
Grynasis pelnas (nuostolis), Lt Pokytis (+/-) 

2014 m. 2013 m. Lt 
UAB „ŽIBURIO KNYGYNAS“ -36.169 -25688 -10.481 

UAB „BUSTURAS“ 232.558 -885.321 1.117.879 

UAB „ŠIAULIŲ GATVIŲ 206.807 103.676 103.131 
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Bendrovės pavadinimas Grynasis pelnas (nuostolis), Lt Pokytis (+/-) 

APŠVIETIMAS“ 

UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“ 5.447.356 -1.935.814 7.383.170 

AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ 15.269.055 11.208.828 4.060.227 

UAB „BENDRABUTIS“ 22.892 21.207 1.773 

UAB „ŠIAULIŲ TURGUS“ -100.869 -52.481 -48.388 

UAB „PABALIŲ TURGUS“ 214.395 244.181 -29.786 

SĮ „ŠIAULIŲ ORO UOSTAS“ -886.911 212.680 -1.099.591 

 

Remiantis pateiktais duomenimis matyti, jog 6 Savivaldybės bendrovės 2014 metais dirbo 

pelningai, 2 Savivaldybės bendrovės ir savivaldybės įmonė dirbo nuostolingai. Penkios kontroliuojamos 

įmonės 2014 metais pelno uždirbo daugiau nei 2013 metais. 

 

Pagrindinių investicinių projektų įgyvendinimo apžvalga. 

„Stacionarių socialinių paslaugų plėtra Šiaulių mieste įrengiant naujas Šiaulių miesto 

savivaldybės vaikų globos namų patalpas“.  Projekto tikslas – užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų 

kokybę socialinių paslaugų įstaigose skirtose vaikams. Siekiant šio tikslo bus plečiama socialinių 

paslaugų infrastruktūra, jau statomi nauji kotedžo tipo vaikų globos namai. Šeimynose bus po 8 vaikus, 

atskiruose kotedžų blokuose iš viso galės gyventi 56 vaikai. Statybos darbai numatoma baigti 2015 m. 

birželio mėn.  

„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 pagrindinis tikslas bus pasiektas pastatant naują dviejų aukštų pastatą 

ir įsigyjant reikiamą įrangą bei baldus. Po projekto įgyvendinimo stacionariomis socialinėmis 

paslaugomis galės naudotis 40 asmenų.  

„Šiaulių pramoninio parko infrastruktūros plėtra“. Pagrindinis projekto tikslas – naujos 

infrastruktūros įrengimas Šiaulių pramonino parko II-ajame etape. 2013 m. rugpjūčio mėn. pasirašyta 

rangos darbų sutartis, kurios vertė – 32 mln. Lt. Planuojama iki  2015 m. spalio mėn. 160 ha plote įrengti 

buitinių ir lietaus nuotiekų tinklus, nutiesti kelius ir kitą veiklai reikalingą infrastruktūrą.   

„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 

bus įkurtas Nakvynės namų padalinys, kuriame vienu metu galės buti teikiamos paslaugos 40 asmenų. 

Rangos darbus numatoma baigti 2015 m. kovo mėn.   

„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. Planuojama įrengti 3,25 km dviračių taką Tilžės gatvėje ir įrengti autobusų stotelių 

įvažas 1,86 km. 

Pramonės parkas. 

2013 m. rugsėjo mėn. buvo patvirtinos naujos supaprastintos Šiaulių pramoninio parko žemės 

sklypų nuomos taisyklės. Dėl supaprastintų žemės nuomos sąlygų nuo 2013 m. pabaigos beveik visuose 

pramoninio parko sklypuose buvo pasirašytos investicijų sutartys arba ketinimų protokolai su 

investuotojais. 2014 m. pramonės parke pradėjo veikti 2 naujos gamyklos (UAB „Statga“ ir UAB „Vonin 

Lithuania) ir sukurta apie 200 naujų darbo vietų. Planuojama, kad iki 2015 m. pabaigos veiklą pradės dar 

4 įmonės (UAB „Krovlita, UAB „Scania Lietuva“ UAB „PackTechnology“ ir UAB „Formula Air 

Baltic“). Planuojama, kad 2015 m. bus sukurta nuo 200 iki 300 naujų darbo vietų.  
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1.4. URBANISTIKA, MIESTO ŪKIS IR APLINKA 

 

Pagrindiniai Miesto urbanistikos srityje 2014 metais įvykdyti darbai. 

Miesto urbanistinės plėtros programai 2014 metais savivaldybės biudžete buvo numatyta                                        

2146,1 tūkst Lt  iš biudžeto bei Europos sąjungos struktūrinių fondų. Faktiškai panaudota  401,4 Lt 

biudžeto lėšų, europinės nepanaudotos dėl to, kad teritorijų planavimo dokumentų rengėjai neužbaigė 

pradėtų darbų dėl elementaraus vėlavimo ir sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, o atsiskaitymas pagal 

sutartis yra numatytas tik pilnai užbaigus darbus be tarpinių mokėjimų ar avansų.  

2014 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. 

2014 m. lapkričio 27 d. Šiauliuose vyko VIII Lietuvos urbanistinis forumas, kuriame pirmą 

kartą buvo pabandyta be pranešimų ir diskusijų dalį laiko skirti praktiniam planuotojų, architektų ir kitų 

dalyvių užsiėmimui – kūrybinėms dirbtuvėms tema „Buvusio Elnio fabriko teritorijos galima konversija, 

nuo utopijos iki realybės“. Naujasis formatas jo dalyvių ir organizatorių – Aplinkos ministerijos, Šiaulių 

universiteto, Šiaulių pramonės ir amatų rūmų, Šiaulių miesto savivaldybės, įvertintas kaip itin pavykęs 

bei naudotinas ir ateityje būsimiems forumams. 

 

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.  

  

 2014 m. pradėti rengti ar tęsiami šie teritorijų planavimo dokumentai: 

 Transporto išvystymo Šiauliuose specialusis planas (sudaryta sutartis su URS Infrastructurs & 

Environment UK Limited 2014-03-21 Nr. SŽ-326, sutarties suma 453750,00 Lt); 

 Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialusis planas (sudaryta sutartis su 

UAB „COWI Lietuva“, dukterine Danijos bendrovės „COWI Consulting Engineers and Planners 

AS“ įmone (2013-04-30 Nr. SŽ-497, sutarties suma- 154057,20 Lt); 

 Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialusis planas (sudaryta sutartis su 

UAB „COWI Lietuva“ (2013-04-30 Nr. SŽ-497, vykdant Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

2013-11-28 sprendimą Nr. T-300 „Dėl šilumos ūkio vystymo“ ir tikintis sulaukti Vyriausybės 

programos patvirtinimo, po kurios tektų per vienerius metus atlikti šio specialiojo plano 

koregavimą, rengimas sustabdytas, o nesulaukus Vyriausybės programos ir Savivaldybės tarybai 

pasiryžus neprarasti ES finansavimo lėšų šio specialiojo plano rengimas atnaujintas 2014 m. 

lapkričio mėn.); 

 Zoknių gyvenamojo rajono detalusis planas (sudaryta sutartis su UAB „Sweco Lietuva“, 2013-05-

06 Nr. SŽ-522. Iš viso sutarties suma- 157702,00 Lt. Tarpiniai mokėjimai už detaliojo plano 

parengimą, nenumatyti, iš dalies finansuojama ES fondų lėšomis), patvirtinta koncepcija, parengti 

sprendiniai, jie viešinti du kartus pretendentui V. J. Karaliui paskutinę minutę atsiuntus 

pasiūlymus dėl grąžinamų sklypų formavimo, 2014 m. gruodžio mėn. pradėtos detaliojo plano 

derinimo procedūros. 

 Teritorijos prie Kulpės g. detaliojo plano parengimas. Pasirašyta sutartis su UAB „Geometra“ 

2013-11-12 Nr. SŽ-1076. Iš viso už 8712,00 Lt. Parengti ir paviešinti sprendiniai, tačiau 

pasibaigus sąlygų galiojimo laikui ir negavus VPT pritarimo dėl tolesnių veiksmų procesas 

nutrauktas šalių susitarimu sumokant rangovui tik už faktiškai atliktus darbus. 

 rengtas Išorinės vaizdinės reklamos Šiaulių mieste specialusis planas (rangovas- UAB „Atamis“, 

2014-04-02 sutarties Nr. SŽ-462 suma   172,9 tūkst. Lt, iš dalies finansuojama ES fondų lėšomis). 

Šio specialiojo plano rengimo metu ypač daug bendrauta ir diskutuota su reklamos įmonėmis bei 

tarybos nariais. Plano rengimo darbai  užbaigti, suderinta ir pateikta tikrinti VTPSI.  
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Pradėti rengti arba tęsiami teritorijų šie planavimo darbai: 

 Turgaus aikštės detalusis planas (pravažiavimui suformuoti). Procedūros sustabdytos pasibaigus 

sąlygų galiojimo laikui.  

 Talkšos parko teritorijos detalusis planas (rengėjas - UAB “Kauno komprojektas”, inicijuotas 

sąlygų atnaujinimas, po koncepcijos patvirtinimo procedūros su rangovu nutrauktos, bus 

vykdomas pakartotinis pirkimas ir tik po to, kai LRV patvirtins valstybinės reikšmės miškų 

schemą); 

 Teritorijos Kupiškio g. 3 detalusis planas (teismo nutarties vykdymas), sutartis su UAB 

„Panevėžio panprojektas“, bendra suma -  19,97 tūkst. Lt.  Planavimo darbai nutraukti pasibaigus 

sąlygų galiojimo laikui; uždavinys vykdomas toliau per žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo 

projektą ; 

 Teritorijos prie Vyturių Bačiūnų gatvių detaliojo plano parengimas nutrauktas neišsprendus 

motokroso problematikos valstybiniu lygmeniu ir neatnaujintas. 

 Industrinio parko I etapo detaliojo plano koregavimas (sutartis su UAB „Architektum“ 2014-05-

16 Nr. SŽ-672, bendra suma-37,0 tūkst. Lt; neužbaigta dėl rangovo kaltės- vėlavimo); 

 Paviršinių nuotekų Šiaulių mieste specialusis planas (UAB „Patvanka“; 

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

ECCUS sutartis nutraukta po pusmečio rangovui nepradėjus vykdyti sutartinių įsipareigojimų; 

jokie mokėjimai nevykdyti); 

 

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. 

Į Savivaldybės biudžetą iš viso už parduotą ir išnuomotus žemės sklypus įplaukė  958 756 Lt  ( 

palyginimui 2013 m.- 265,5 tūkst. Lt). 

 

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).  

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 pavadinimus (2014 m. rugsėjo mėn. 25 d., Nr. T-259 ; 2014 m. lapkričio 

mėn. 20 d., Nr. T-358). 

 

Statinių architektūros ir projektavimo sąlygų išdavimo srityje. 

Dokumentų rengimo statistika už 2014 m. statinių architektūros ir projektavimo sąlygų išdavimo 

srityje ir palyginimas su 2013 m. 
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Eil.

Nr. 

 

Veikla 

 

Kiekis 

2013 
2014 Pastabos 

1. Viso atliktų užduočių 2910 2524  

2. Statybą leidžiančių 

dokumentų išdavimas 

  

631 575 Tame skaičiuje: 

Gauta prašymų išduoti statybą 

leidžiančius dokumentus – 694; 

o išrašyta statybą leidžiančių 

dokumentų – 575, iš jų: 

1. Statybos leidimai – 249; 

2. Rašytiniai pritarimai – 326; 

3. Per išorinę IS „Infostatyba“ 

gautų projektų patikrinta - 193 

3. Laikinosios prekybos įrangos 

(kioskų ir paviljonų) projektų 

galiojimo pratęsimas 

47 16  

4. Valstybės rinkliavos už 

statybą leidžiančio dokumento 

išdavimą  

120100 Lt 101.800,00 Lt  

5. Organizuoti NSK posėdžiai 51 50  

6.  GIS suvesti projektai 631 575  

7. Paruošta specialiųjų  

architektūrinių reikalavimų  

273 199  

8 Siunčiamų dokumentų 

registras  

1163 398  

Palyginus su 2013 metais (statybą leidžiančių dokumentų išduota 631) skaičius pasikeitė 

nežymiai. 

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

buvo 268. 

Prašymai, pateikti per vidinę sistemą, gauti 624. 

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. 

Buvo vykdoma nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsena, tikrinta jų būklė.Parengti 10 

kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktai, atlikta fotofiksacija. 

Organizuoti šie nekilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Šiaulių mieste, ir jų teritorijų priežiūros 

darbai: 

- kapinių (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 10754) paminklo, kuris skirtas tarybiniams 

kariams, žuvusiems 1941-1945 metų kare, postamento vertikalios dalies; 

- teritorijos ir  Sukilėlių kalnelio komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 10462) 

teritorijos. 

- Vyko Europos paveldo dienų ‘14: „XX a. pradžios skonis: tarpukario modernizmas Šiauliuose“ 

renginiai, tiesiogiai  organizuoti paveldosaugos specialisto Manto Antanavičiaus. Surengtos 
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nemokamos ekskursijos „Tarpukario modernizmas Šiauliuose“ Šiaulių gimnazijų 

moksleiviams ir plačiajai visuomenei. Organizuotos Šiaulių gimnazistų kūrybinės dirbtuvės 

„Tarpukario modernizmas Šiauliuose“ Šiaulių universiteto bibliotekoje bei surengta paroda 

„Architektas Karolis Reisonas Šiauliuose“. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros 

ministerijos įvertinęs minėtų EPD renginių Šiauliuose kokybę ir jų kūrybiškumą bendrame 

2014 m. Lietuvoje surengtų Europos paveldo dienų renginių kontekste – skyrė apdovanojimą 

Mantui Antanavičiui už surengtus vienus geriausių Europos paveldo dienų renginius 

Lietuvoje.  

- Atlikta kultūros paveldo objekto – Senųjų miesto kapinių (unikalus kodas Kultūros vertybių 

registre – 2726; adresas: Kapų g./Ežero g., Šiaulių mieste) teritorijoje augančių želdinių būklės 

analizė. Kartu su Šiaulių miesto želdynų ir želdinių apsaugos,  priežiūros ir tvarkymo komisija 

atlikta kultūros paveldo objekto – Senųjų miesto kapinių (unikalus kodas Kultūros vertybių 

registre – 2726; adresas: Kapų g./Ežero g., Šiaulių mieste) teritorijoje augančių želdinių būklės 

analizė. Nustatyta, kad dalis medžių ir krūmų yra pažeisti puvinio arba ardantys kapaviečių 

statinius, todėl juos nuspręsta iškirsti. Taip pat keliolikos medžių lajose yra gausu sausų ir 

įpuvusių šakų, todėl nuspręsta šiuos medžius išgenėti retinant jų lajų šakas. 

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

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

objektus 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. 

- Operatyviai teikta reikalinga  informacija tiek išoriniams interesantams (įvairiems fiziniams 

asmenims; juridiniams asmenims), tiek kitų struktūrinių padalinių reikmėms (Miesto 

infrastruktūros skyriui, Turto valdymo skyriaus Privatizavimo ir viešųjų pirkimų poskyriui ir kt.). 

- Tobulinta kvalifikacija, dalyvaujant Tarptautiniame paminklų ir paminklinių vietovių apsaugos 

dienos minėjimo renginyje (2014 m. balandžio 18 d., Vilniuje), kuriame supažindinta su kultūros 

paveldo apsaugos aktualijomis, 2014 m. Europos paveldo dienų tema ir jų rengimo aspektais, 

apžvelgti Archeologijos paveldo išsaugojimo darbų konkurso rezultatai. Taip pat dalyvauta 

Respublikiniame paveldosaugininkų seminare (2014 m. lapkričio 19 – 20 d., Giraičių k., 

Dubingiuose, Molėtų raj.), kuriame buvo aptarti aktualūs klausimai kultūros paveldo apsaugos ir 

valdymo srityje, susipažinta su 2015 m. Europos paveldo dienų tema „Paveldėkime savo ateitį“, 

analizuotas ir vertintas Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos 

projektų dalinis finansavimas valstybės biudžeto lėšomis. 

- Dalyvauta įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje: 

 Viešųjų išorinių dailės kūrinių sąrašo sudarymo darbo grupės (Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. A-1544). 

Viešųjų išorinių dailės kūrinių sąrašai sudaryti, darbo grupės veikla užbaigta. 

 Leidimų vykdyti žemės darbus Šiaulių miesto teritorijoje išdavimo ir žemės darbų 

atlikimo kontrolės komisijos (Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

2013 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. A-1297). Minėta komisija veiklą vykdo nuolat. 

- Darbo grupės skirtos nagrinėti ir sudaryti miesto teritorijos zonavimo kompleksiniu urbanistiniu – 

ekologiniu požiūriu schemas, bei pagal šias schemas nustatyti pataisos koeficientus sklypo 

padėčiai įvertinti kompleksiniu urbanistiniu – ekologiniu požiūriu (Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. A-1542). Minėtos darbo grupės 

veikla tebevykdoma. 

- Šiaulių miesto kapinių priežiūros ir tvarkymo paslaugos viešojo pirkimo komisijos (Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. A-548). Viešasis 

pirkimas užbaigtas, su paslaugos tiekėju pasirašyta sutartis. 
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- Šiaulių miesto želdinių tvarkymo paslaugos viešojo pirkimo komisijos (Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. A-906 bei 2014 m. 

gruodžio 23 d. įsakymas Nr. A-1694). Viešasis pirkimas užbaigtas, su paslaugos tiekėju 

pasirašoma sutartis. 

 

Miesto įvaizdžio formavimo srityje. 

Parengta apie 500 leidimų įrengti išorinę reklamą (2013 m. tokių leidimų buvo 371). Surinkta 

apie 507 000 Lt vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą (2013 m. buvo 390 732,50 

Lt).  Parengta apie 200 raštų ir atsakymų ypatingai aktyviems pareiškėjams. 

Įvykdytos sekančios planuotos  viešųjų pirkimų procedūros: 

 pagamintos naujos vėliavos Šv. Velykų proga; 

 įrengta meninė gatvės pavadinimo rodyklė ir informacinis stovas prie Jono Pauliaus II tako 

(autorius - dizaineris Darius Augulis); 

 įrengtas Popiežiaus Jono Pauliaus II atminimo akmuo pėsčiųjų take ; (adresu prie Vilniaus g. 247) 

pagal UAB „Archinova“ filialo „Er projektai“ projektą. 

 įrengtos Kalėdinės puošybos elementai (daugkartinio naudojimo autorinė šviečianti instaliacija 

Prisikėlimo aikštėje) ant vėliavų stiebų Aušros al. 40. 

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

pėsčiųjų take 

 Dalyvauta organizuojant paminklo Ch.Frenkeliui pastatymo prie Vilniaus g. 72 organizavime. 

 Kaip ir kasmet organizuotas konkursas „Gražiausia kalėdinė vitrina 2014“.   

 

Aplinkos apsauga. 

Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa. Aplinkos skyrius 

2014 m. koordinavo Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos rengimą ir teikė 

pasiūlymus dėl programos lėšų panaudojimo. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiaja programą sudaro 

mokesčiai už teršalų išmetimą, už gamtos išteklių naudojimą ir už iškirstus saugotinus želdinius. Šie 

mokesčiai mokami LR Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo (30% į savivaldybės biudžetą (aplinkos 

apsaugos rėmimo spec. programą), 70% į valstybės biudžetą) ir LR Mokesčių už valstybinius gamtos 

išteklius įstatymo nustatyta tvarka (10% (nuo 2015-01-01 20%) į savivaldybės biudžetą (aplinkos 

apsaugos rėmimo spec. programą), 90% į valstybės biudžetą): Aplinkosaugos priemonės, kurioms 

įgyvendinti panaudotos Programos lėšos, pateiktos ataskaitos 5 priede. 

 

Komunalinių atliekų tvarkymas. 

2014 metais pateikta paraiška 4500 vnt. 240 litrų talpos ir 1500 vnt. 120 litrų talpos konteineriams 

įsigyti. LR Aplinkos ministro įsakymu priimtas sprendimas finansavimą skirti. Kartu su VšĮ Šiaulių 

region atliekų tvarkymo centru suderintos sutartys dėl tokio pat konteinerių kiekio įsigijimo iš pakuočių 

atliekų gamintojų importuotojų organizacijų lėšų. Įsigijus šiuos konteierius pakuočių atliekų/antrinių 

žaliavų surinkimas turėtų didėti. 

Pakuočių atliekų/antrinių žaliavų surinkimą Šiaulių miesto teritorijoje vykdo AB ,,Specializuotas 

transportas“ ir UAB ,,Švarinta“. Antrinės žaliavos/pakuočių atliekos iš individualių valdų surenkamos 

vieną kartą per mėnesį, nustatytu grafiku. Informacija apie konteinerių dalinimą ir aptarnavimo grafikai 

skelbiami VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro, savivaldybės, paslaugų teikėjų internetinėse 

svetainėse. 

Pakuočių atliekų tvarkymo paslauga individualių valdų gyventojams teikiama neimant papildomo 

mokesčio. Tai numatyta Bendradarbiavimo sutartyse dėl Šiaulių miesto savivaldybės komunalinių atliekų 

sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo, 

pasirašytose tarp ŠRATC ir pakuočių gamintojų importuotojų organizacijų VšĮ ,,Žaliasis taškas“ bei VšĮ 

,,Pakuočių tvarkymo organizacija“. 

2014 metais pakuočių atliekų/antrinių žaliavų surinkimas padidėjo 23,81% lyginant su 2013 

metais – apie 104%: 
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VEŽĖJAI METAI sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis Viso

2007 105,90 45,07 69,64 89,27 59,06 69,64 144,67 84,53 69,05 77,83 88,02 60,62 963,29

2008 70,43 60,2 59,67 76,29 46,51 53,69 34,62 45,88 50,44 40,59 49,14 57,80 645,26

2009 32,28 31,44 39,24 32,15 76,79 86,92 35,45 61,09 98,47 85,63 26,08 81,61 687,15

2010 77,34 22,90 66,19 48,71 50,53 78,90 97,81 57,71 83,96 33,74 33,049 25,55 676,39

2011 23,03 20,73 29,30 65,45 37,14 32,32 69,36 81,90 46,45 41,36 118,50 41,550 607,09

2012 41,10 50,70 77,10 35,40 36,35 51,48 64,90 48,13 67,23 41,05 53,65 30,00 597,09

2013 83,40 21,00 92,90 158,51 79,00 36,05 69,81 72,71 72,76 149,72 104,83 76,29 1016,98

2014 59,75 130,46 98,92 81,59 147,68 48,27 35,21 74,14 71,60 104,88 38,44 39,78 930,70

tonom -23,65 109,46 6,02 -76,92 68,68 12,22 -34,60 1,44 -1,16 -44,84 -66,39 -36,51 -86,27

% -28,36 521,24 6,47 -48,53 86,93 33,89 -49,56 1,97 -1,59 -29,95 -63,33 -47,86 55,87

2007 2,50 6,16 9,88 0 4,053 5,924 1,67 3,349 9,352 0,97 2,1 1,82 47,77

2008 3,82 3,83 19,66 2,48 16,82 4,02 23,50 18,79 15,46 12,00 7,11 5,29 132,79

2009 10,47 6,13 5,90 9,55 7,87 8,99 7,67 4,87 5,27 5,70 4,560 2,00 78,98

2010 2,42 2,05 2,50 3,02 4,90 14,00 9,35 5,150 7,450 4,450 6,35 2,750 64,39

2011 4,45 6,65 18,49 13,60 19,70 7,39 4,55 10,80 19,050 14,30 1,50 4,30 124,78

2012 7,00 22,20 9,30 8,80 8,40 24,60 18,88 23,28 9,11 25,82 32,21 3,76 193,36

2013 5,76 15,74 9,13 1,90 25,96 41,86 35,95 54,09 39,89 19,05 20,68 20,18 290,19

2014 61,34 42,62 31,51 36,07 59,22 60,50 49,91 95,57 56,12 64,74 63,31 66,81 687,72

tonom 55,58 26,88 22,38 34,17 33,26 18,64 13,96 41,48 16,23 45,69 42,63 46,63 397,53

% 964,86 170,78 245,13 1798,42 128,12 44,53 38,83 76,69 40,69 239,84 206,14 231,07

2007 108,40 51,23 79,52 89,27 63,11 75,56 146,34 87,88 78,40 78,80 90,12 62,44 1011,06

2008 74,25 64,03 79,33 78,77 63,33 57,71 58,12 64,67 65,90 52,59 56,25 63,09 778,05

2009 42,75 37,57 45,14 41,70 84,66 95,91 43,12 65,96 103,74 91,33 30,64 83,61 766,13

2010 79,76 24,95 68,69 51,73 55,43 92,90 107,16 62,86 91,41 38,19 39,40 28,30 740,78

2011 27,48 27,38 47,79 79,05 56,84 39,71 73,91 92,70 65,50 55,66 120,00 45,85 731,87

2012 48,10 72,90 86,40 44,20 44,75 76,08 83,78 71,41 76,34 66,87 85,86 33,76 790,45

2013 89,16 36,74 102,03 160,41 104,96 77,91 105,76 126,80 112,65 168,77 125,51 96,47 1307,17

2014 121,09 173,08 130,43 117,66 206,90 108,77 85,12 169,71 127,72 169,62 101,75 106,59 1618,42

tonom 31,93 136,34 28,40 -42,75 101,94 30,86 -20,64 42,92 15,07 0,85 -23,76 10,12 311,26

% 35,81 371,09 27,83 -26,65 97,12 39,61 -19,52 33,85 13,38 0,50 -18,93 10,49 23,81

Palyginimas 2013 m. su 

2014 m.

UAB "Švarinta"

Bendras

Palyginimas 2013 m. su 

2014 m.

AB "Specializuotas 

transportas"

Palyginimas 2013 m. su 

2014 m.

Šiaulių miesto vežėjų surinkti antrinių  žaliavų kiekiai  per 2007 - 2014 m.

 
 

2014 metais komunalinės atliekos buvo surenkamos ne tik miesto komunalinėje atliekų surinkimo 

sistemoje, bet ir papildančiose sistemose. 2014 metais ,,Ekotaškuose“ papildomai surinkta. 

 

Žaliųjų atliekų tvarkymas. 

Siekiant įgyvendinti Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus 

komunalinių atliekų tvarkymui, 2014 metais organizuotas ne tik antrinių žaliavų/pakuočių atliekų 

surinkimas iš individualių valdų, bet ir žaliųjų atliekų surinkimas. Žaliosioms atliekoms tvarkyti 

individualių namų gyventojams 2013 m. buvo išdalintos kompostavimo dėžės arba konteineriai. 

Kompostavimo dėžėse gyventojai žalias atliekas kompostuoja patys, o iš konteinerių žaliosios atliekos 

išvežamos pagal grafiką. Daugiabučių namų bendrijų žaliosioms atliekoms surinkti buvo dalinami 

didmaišiai arba konteineriai pagal poreikį. Suteikus atskirų atliekų surinkimo priemones, sumažėjo į 

sąvartyną patenkantis mišrių (neišrūšiuotų) komunalinių atliekų kiekis. Surinktos žaliosios atliekos 

nepatenka į sąvartyną, o yra kompostuojamos 

 

Komunalinių atliekų surinkimas 2009-2014 m. 

 

Surinko vežėjai Surinkta 

didelio 

gabarito 

aikštelėse 

Surinkta 

papildančiose 

sistemose 

IŠ VISO 

(12+13+14+15) 

Nepateko į 
sąvartyną, % 

Metai Mato 

vnt Antrinės 
žaliavos/ 

pakuočių 

atliekos 

Žaliosios 
Didelio 

gabarito 

EEĮ, Mišrios 

(patenka į 

sąvartyną) 

Iš viso   EEĮ 

Antrinės 

žaliavos/p

akuočių 

atliekos pavojingos, 
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padangos 

2014 t 1618,42 2725,00 57,78 68,83 33612,48 38082,51 662,45 1478,659 226,768 40450,387 16,904429 

2013 t 1307,2 3835,22 35,82 82,48 37069,42 42330,11 264,54 1076,28 78,51 43749,44 15,268813 

2012 t 790,46 764 12,22 87,14 40834,46 42488,28 46,66 530,18 222 43287,12 5,666027 

2011 t. 731,87 206,07 26,64 84,96 43478,45 44527,99 69,8     44597,79 2,509855 

2010 t. 741,43 130,64 12,47 74,29 43571,4 44530,23 130,22     44660,45 2,438511 

2009 t. 766,13 70,61 49,94 66,53 49316,87 50270,08 156,83     50426,91 2,201285 

 

Be komunalinių atliekų, vykdant Šiaulių miesto tvarkymą, buvo sutvarkyta 9054,07 tonų iš 

nelegalių sąvartynų ir kapinių bei 704,44 t. biologiškai skaidžių atliekų iš bendro naudojimo teritorijų ir 

kapinių. Biologiškai skaidžios atliekos – sukompostuotos. 

 

Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą. 

Per 2014 metus surinkta ir į Šiaulių miesto savivaldybės biudžetą pervesta 9519845 Lt rinkliavos 

lėšų. Nuo rinkliavos įvedimo gyventojai yra skolingi apie 4 milijonus litų rinkliavos. Apmokestintas 

gyventojų skaičius, išskyrus tuos, kam rinkliava neskaičiuojama pagal šiuo metu galiojančius vietinės 

rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus – 103869 gyventojų ir kasmet mažėja 

(2013 m. buvo 105610; 2012 metais buvo –106799). Apmokestintų įmonių skaičius kasmet šiek tiek 

didėja – 2014 m. - 4372 (2013 m. buvo 4312, 2012 m.  – 3933). 

 

2014 metais galiojo tokios vietinės rinkliavos ir surinkimo bei šalinimo sąvartyne kainos: 

Rinkliava fiziniams asmenims 16 Eur

Rinkliava juridiniams asmenims 54 Eur/t

Surinkimas 24,16 Eur/t su PVM Moka Savivaldybė iš rinkliavos

Šalinimas 25,99       Eur/t su PVM Moka Savivaldybė iš rinkliavos  
 

Įgyvendinami projektai. 

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 veiklos: 
 Atskiro bioskaidžių atliekų surinkimo konteinerių bei kompostavimo dėžių įsigijimas ir įrengimas. 

 Pastatyti ir įrengti biologiškai skaidžių komunalinių atliekų apdorojimo liniją. 

Projekto esmė: 
Esama Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistema neleidžia komunalinių atliekų sutvarkyti pagal 

naujai įsigaliojusius Europos Sąjungos ir Lietuvos atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus. 

Siekiant Šiaulių regione įvykdyti šių teisės aktų keliamus atliekų tvarkymo uždavinius, būtina keisti ir 

kitaip tobulinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą. Tuo tikslu Šiaulių regione pradėtas vykdyti 

projektas, kurio tikslas įvesti atskirą žaliųjų atliekų surinkimą iš regiono miestų ir miestelių individualių 

gyvenamųjų namų kvartalų. Taip pat numatomas ir individualus kompostavimas namų valdose. Likusios 

mišriame komunalinių atliekų sraute esančios biologiškai skaidžios atliekos bus tvarkomos Šiaulių 

regiono nepavojingų komunalinių atliekų sąvartyno teritorijoje pastatytame mišrių komunalinių atliekų 

mechaninio biologinio apdorojimo (toliau – MBA) įrenginiuose. 

Siekiama, kad įgyvendinus projektą apie 1/3 Šiaulių regione susidarančių biologiškai skaidžių 

komunalinių atliekų būtų surenkama atskirai, o likusi dalis atliekų – apie 50.000 t/m patektų į MBA 

įrenginius. Įgyvendinus projektą, sąvartyne planuojama šalinti ne daugiau kaip 50 proc. regione 
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susidarančių biologiškai skaidžių komunalinių atliekų (jei dalį atliekų bus galimybė realizuoti atliekų 

termofikacinėje jėgainėje). 

MBA įrenginiuose apdorotas mišraus komunalinių atliekų srautas užtikrins, kad sąvartyne 

šalinamos komunalinės bioskaidžios atliekos neviršytų 2020 m. didžiausių leistinų šalinti komunalinių 

biologiškai skaidžių atliekų kiekių – Šiaulių regione 24 700 t/m. 

 

Organizacinė sistema. 

2014-06-26 d. Šiaulių meisto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-173 patvirtintas Šiaulių 

miesto savivaldybės 2014-2020 m. atliekų tvarkymo planas, kuriame numatytos organizacinės, techninės 

priemonės valstybinio atliekų tvarkymo plano užduotims įgyvendinti. Pagrindinės užduotys, kurias reiks 

pasiekti: 

1. užtikrinti, kad sąvartynuose šalinamos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos iki 2020 metų 

sudarytų ne daugiau kaip 35 procentus 2000 metais susidariusių komunalinių biologiškai skaidžių 

atliekų: 

- 2014-2015 m. – 13 737 tonų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų; 

- 2016-2017 m. – 12 363 tonų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų; 

- 2018-2019 m. – 10 989 tonų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų; 

- nuo 2020 m. – 9 616 tonų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų. 

2. iki 2016 metų perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 45 procentus komunalinių atliekų 

(vertinant pagal atliekų kiekį);  

3. iki 2020 metų perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 65 procentus komunalinių atliekų 

(vertinant pagal atliekų kiekį); 

4. užtikrinti, kad iki 2020 metų mažiausiai 50 procentų (vertinant pagal atliekų kiekį) komunalinių 

atliekų sraute esančių popieriaus ir kartono, metalų, plastikų ir stiklo atliekų būtų paruošiama 

naudoti pakartotinai ir perdirbti. 

 

Taip pat įgyvendinamos 2014-2020 metų valstybiniame atliekų tvarkymo plane savivaldybėms 

numatytos priemonės (žr. prieduose). 

 

Geriamojo vandens apsauga. 

UAB Šiaulių vandenys 2014 metais pradėjo vykdyti projektą „Lepšių vandenvietės rekonstrukcija 

ir vandens gerinimo įrenginių statyba“.  

Šią vandenvietę būtina rekonstruoti, nes iš jos tiekiamo vandens kokybė neatitiko Lietuvos 

Higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ pagal 2 parametrus, 

t.y. bendrosios geležies ir amonio kiekis viršijo nustatytus rodiklius. 2013 m. duomenimis, bendrosios 

geležies vidutinė vertė buvo 421 μg/l, maksimali - 467 μg/l (norma -200 μg/l). Amonio vidutinė vertė 

buvo 0,57 mg/l, maksimali - 0,64 mg/l (norma – 0,50 mg/l), tačiau vartotojams paduotame vandenyje 

amonio kiekis svyruodavo nuo 0,003 iki 0,10 mg/l. Amonis yra gamtinės kilmės ir vandentiekio 

vamzdyne dėl nitrifikacijos proceso virsta į nitratus. Vartotojams paduotame vandenyje nitratų rasta nuo 

1,0 iki 2,0 mg/l (norma 50,0 mg/l), o nitritų nuo 0,001 iki 0,04 mg/l (norma 0,5 mg/l). 
Projektas finansuojamas pagal Lietuvos 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų 

programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 

5.3.2 konkretų uždavinį „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos 

efektyvumą“. 

Projekto tikslas – pagerinti vartotojams tiekiamo geriamojo vandens kokybę ir taip didinti vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą. 

 

Projekto ,,Buvusio fabriko ,,Elnias“ praeityje užterštos teritorijos sutvarkymas. 

2014 tęsiamas projekto ,,Buvusio fabriko ,,Elnias“ praeityje užterštos teritorijos sutvarkymas“  

įgyvendinimas. Projekto tikslas – sumažinti požeminių ir paviršinių vandenų taršą, dalinai sutvarkant 

buvusio „Elnio“ fabriko teritoriją, praeityje užterštą aplinkai pavojingomis medžiagomis. Projektu 

siekiama mažinti neigiamą buvusio „Elnio“ fabriko užterštos teritorijos poveikį aplinkai (paviršiniams ir 

požeminiams vandenims, bioįvairovei bei kraštovaizdžiui) bei visuomenės sveikatai, pagerinti aplinkos 
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būklės kokybę ir užtikrinti tolimesnę Šiaulių miesto centrinės dalies ir Talkšos ežero prieigų teritorijos 

socialinę ir ekonominę plėtrą, sudaryti sąlygas efektyviai pritaikyti šią teritoriją gyventojų ir ūkio 

reikmėms ir sukurti prielaidas Šiaulių miesto ir viso regiono ekonominei bei socialinei plėtrai, skatinti 

darnaus vystimosi principų įgyvendinimą.  

Įgyvendinant Projektą atlikti rangos darbai: nugriauta katilinė, surinktos ir išvežtos atliekos, 

sutvarkytos labiausiai užterštos teritorijos vietos (iškastas ir išvežtas gruntas). Likę darbai bus įgyvendinti 

per 2015 metus.  

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų 

programos 1prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei 

pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“. 

 

Želdinių apsauga ir tvarkymas. 

2014 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. 42 objektuose buvo 

organizuojamas Šiaulių miesto želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos darbas, 

parengti ir suderinti želdinių apžiūros aktai. 2013 metais ši komisija buvo kviečiama ir vertino 19 objektų 

želdinius. Informacija apie planuojamas saugotinų želdinių kirtimo arba genėjimo vietas talpinama 

savivaldybės tinklalapyje ir taip informuojama suinteresuota visuomenė. Kaip ir kasmet, aktyviai su 

visuomene bendrauta informuojant privačius ir juridinius asmenis apie saugotinų želdinių genėjimo, 

kirtimo ar sodinimo tvarką Šiaulių mieste.  

Per metus išduoti 839 leidimai (2013 metais – 711 leidimų) saugotiniems želdiniams kirsti, genėti 

ar kitaip pertvarkyti, kuriuose buvo leista kirsti 8788 medžius (2013 metais – 1624 medžius). Iš jų 476 

medžiai leisti kirsti kapinėse, tame tarpe Senosiose Šiaulių miesto kapinėse – 260 medžių. Išduotų 

leidimų skaičius yra didžiausias per pastaruosius 10 metų. Iš visų ataskaitiniais metais leistų kirsti medžių 

2678 vienetai buvo keliantys pavojų, kiti leisti kirsti pagal parengtus įvairius projektus. Iš jų daugiausiai 

medžių leista kirsti pagal Šiaulių miesto industrinio parko įkūrimo ir plėtros bei želdinių tvarkymo 

projektus. 15 ha plote leista tvarkyti želdinius pagal Dainų parko želdyno ir jame augančių želdinių 

tvarkymo projekto I etapo sprendinius. Šiems darbams atlikti leista kirsti 482 medžius, pašalinti dalį 

augusių savaiminės kilmės krūmų. 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. 2014 metais iš 8788 leistų kirsti medžių  buvo: 536 liepos, 448 

beržai, 277 tuopos, 194 gluosniai, 160 uosialapių klevų ir 7173 kitų rūšių bei pagal projektus kertami 

medžiai. Be kirtimų, 2014 metais išduotuose leidimuose leista genėti  4256 vnt. (2010 m.-2134 vnt., 2011 

m.- 5208 vnt., 2012 m. -  4242 vnt., 2013 m. - 5424 vnt.) saugotinų medžių, augančių ne miško žemėje. 

Genimų medžių skaičių per kelis paskutiniuosius metus apytiksliai padvigubinome, nes ankščiau miesto 

medžių genėjimui buvo skiriama mažiau lėšų ir dėl to daug kur pablogėjo daugiabučių namų langų 

apšviestumas, elektros tiekimo ar gatvių eismo saugumas, želdinių sanitarinė būklė, sumažėjo jų estetinė 

vertė. 

Įgyvendinant techninių projektų sprendinius už juose numatytų želdinių kirtimą per ataskaitinį 

laikotarpį sumokėta 5360 Lt atkuriamosios vertės ( 2013 metais – 23 202,1 Lt), kuri sekančiais metais  

panaudojama naujų želdinių veisimui. 2013 metais, lyginant su 2014 metais, daugiau sumokėta  

atkuriamosios vertės, nes projektuose buvo mažiau numatyta ir įveista želdinių. 2014 metais už iškirstus 

pagal projektus želdinius vietoje jų atkuriamosios vertės daugiausiai įveista naujų želdinių vykdant  

Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo, Vandentiekio ir nuotekų tinklų Šiauliuose II etapo 3 dalies, VĮ 

Respublikinės Šiaulių ligoninės kapitalinio remonto ir naujo priėmimo skubiosios pagalbos priestato 

statybos projektus. 

Panaudojant Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšas buvo organizuotas viešasis 

pirkimas želdiniams įsigyti. Nupirkta 78 įvairių rūšių želdinių, kurie buvo pasodinti į žuvusių želdinių 

vietas Tilžės, Vasario 16-osios, Vytauto gatvėse ir Prisikėlimo aikštės skvere, prie fontano bei šalia Ežero 

ir Talšos gatvių sankryžos. 2013 metai prie gatvių pasodinta 60 įvairių rūšių želdinių. Kaip ir praėjusiais 

metais, dažniausiai valstybinėje žemėje želdinius sodino švietimo įstaigos, ŠU Botanikos sodas, AB 
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Lietuvos geležinkeliai Šiaulių geležinkelių infrastruktūra, Respublikinės Šiaulių ligoninės Moters ir vaiko 

bei Onkologijos klinikos. Bendro naudojimo teritorijose arba už iškirstus saugotinus želdinius Šiaulių 

mieste įveistas labai skirtingas želdinių skaičius: 2011 m. – 636 vnt.  2012 m. – 1406 vnt. 2013 m.– 1661 

vienetas medžių ir krūmų. Iš viso 2014 metais bendro naudojimo teritorijose arba už iškirstus saugotinus 

želdinius įveisti 742 medeliai ir 1019 krūmų, iš viso 1761 vienetas želdinių. Įveistų želdinių skaičius yra 

didžiausias per pastaruosius 10 metų.  

Pagal 2013 metais parengtus atskirųjų želdynų tvarkymo projektus 2014 metais vykdyti želdinių 

kirtimo, genėjimo, kelmų šalinimo darbai skveruose prie Dubijos g. 38, prie Dubijos g. 44a, tarp 

Energetikų g. 8 ir Energetikų bei Pirties gatvių sankryžos, prie Marijampolės ir J. Šliūpo gatvių 

sankryžos, prie Gumbinės g. 7 bei Dubijos g. 1e ir Lyduvėnų gatvėje, tarp Lyduvėnų g. 10 bei Lyduvėnų 

g. 11. 2015 metais daugumoje iš išvardintų objektų bus veisiami nauji želdiniai. 

Skyriaus darbuotojai aktyviai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse – plenere, rengiant ir įgyvendinant 

projektą Talkšos ežero pakrantės darnios erdvės kūrimas ir įgyvendinimas. Jo metu tvarkyti esami 

želdiniai, ežero pakrantės gamta praturtinta rekreacinės infrastruktūros elementais ir naujais 

dekoratyviniais želdiniais (pasodinta 10 medelių ir 7 krūmai).  

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. Studentai praktinių darbų metu susipažino su mūsų skyriaus 

funkcijomis ir atliekamais darbais, vykdė konkrečias užduotis, tiesiogiai susijusias su skyriaus veikla. 

Vertinant saugotinų želdinių būklę, pareiškėjams prašant išduoti leidimus želdiniams kirsti, genėti 

ar kitaip pertvarkyti, kitaip prireikus, 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 teritorinio padaliniu, kai kuriais savivaldybės skyriais. 

Masiškai plintant kaštoninėms keršosioms kandelėms, su Lietuvos Respublikos Aplinkos 

ministerija ir Valstybine augalininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos  

aptartos rekomenduojamos priemonės, tinkamos praktiniam šių kenkėjų invazijos stabdymui. Informacija 

šia tema teikta visiems besikreipiantiems. Bendradarbiaujant su AB „Šiaulių energija“ buvo organizuotas  

keršųjų  kandelių pažeistų lapų deginimas. 

Siekiant prognozuoti ir valdyti Šiaulių miesto savivaldybei priskirtoje teritorijoje esančių kai kurių 

želdynų ir želdinių būklę, buvo renkami ir kaupiami duomenys, analizuojamos ir apibendrinamos 

stebėsenos programos priemonės, vykdytos 2014 metais. 

2014 metais bendradarbiaujant su Architektūros ir urbanistikos bei Turto valdymo skyriais buvo 

toliau tęsiamas Šiaulių miesto atskirųjų želdynų įteisinimo procesas. 2014 metais buvo parengti 5 žemės 

sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai: tarp Ganyklų g. 27 ir Etten-Leuro g. 9, tarp Etten-Leuro g. 44 

ir Etten-Leuro g. 50, tarp Žemaitės g. 42 ir Žemaitės g. 44a, tarp Lyduvėnų g. 10 ir Lyduvėnų g. 11 bei 

Prisikėlimo aikštės skverui. 2013 metais buvo parengta 15 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 

projektų. 2014 metais 2 sklypams sudarytos kadastrinių matavimų bylos: tarp Vasario 16-osios g. 21 ir 

Tilžės g. 134 bei tarp Lyduvėnų g. 10 bei Lyduvėnų g. 11 planuojamiems įteisinti želdynams. 2013 

metais 12 žemės sklypų buvo sudarytos kadastrinių matavimų bylos. Ankščiau parengtų dokumentų 

pagrindu 2014 metais Šiaulių miesto savivaldybės vardu įregistruota 10 atskirųjų želdynų: tarp Vilniaus 

g. 347 ir Vilniaus g. 333, tarp Vytauto g. 80 ir Rūdės g. 23, Šaulio aikštės skveras,  tarp Etten-Leuro g. 15 

ir Etten-Leuro g. 19,  tarp Etten-Leuro g. 10 ir Etten-Leuro g. 14, prie Gvazdikų takas 7, Kaštonų alėjos 

prieigose, prie Kviečių gatvės, prie Ginkūnų kapinių, kieme, tarp Vasario 16-osios g. 21 ir Tilžės g. 134 

(2013 metais atskirųjų želdynų Šiaulių miesto savivaldybės vardu įregistruota nebuvo).  

Kaip ir kasmet, buvo renkami, kaupiami duomenys, rengiama, derinama ir Lietuvos statistikos 

departamentui pateikiama savivaldybių želdynų metinė statistinė ataskaita. 

 

Talkšos ekologinio tako sutvarkymas. 

Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos skirtomis lėšomis 

2014 metais buvo atnaujintas Talkšos ekologinis takas. Buvo pakeisti į naujus ekologinio tako stotelių 
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informaciniai stulpai, atnaujintas žemėlapis bei stotelių informacija apie Talkšos ežero pakrančių 

augmeniją, gyvūniją, kraštovaizdžio įvairovę bei šios vietovės istoriją. Išleistas lankstinukas „Talkšos 

ekologinis takas“ lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Talkšos ekologinį taką sudaro 19 stotelių. Visas tako 

ilgis yra apie 5 kilometrus. Kiekvienoje stotelėje įrengti stendai, kuriuose pateikiama svarbiausia 

informacija apie toje vietoje augančius augalus, stebimus gyvūnus. Ekologinio tako lankytojų patogumui 

kai kuriose stotelėse įrengti suoliukai, pastatytos šiukšlių dėžės. Keliaujant Talkšos ekologiniu taku 

galima susipažinti su išlikusia palyginti natūralia Talkšos ežero rytinės pakrantės gamta: grožėtis žaviais, 

nuo kalvelių atsiveriančiais ežero ir jo apylinkių kraštovaizdžiais bei Šiaulių miesto panorama, aptikti ir 

atpažinti kraštui būdingas buveines ir ne vienos dešimties rūšių augalus bei gyvūnus. Talkšos ekologinio 

tako atnaujinimo darbus vykdė Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras. 

 

Aplinkos oro apsauga. 

Šiaulių mieste oro kokybei gerinti 2014 m. buvo įgyvendintos šios pagrindinės priemonės:  

- pavasarinis gatvių valymas;  

- gatvių plovimas. Gatvių plovimas vykdomas kovo–spalio mėnesiais, jei yra sausi, be  kritulių orai: 

kai oro   tarša KD10 neviršija normų - 2 kartus per savaitę, kai oro  tarša  KD10  viršija  normas – 

kasdien;  

- gatvių periodiškas mechanizuotas valymas vakuuminiu būdu kartu su drėkinimu (kovo-rugpjūčio 

mėn.);  

- dviračių tako pagal Tilžės g. įrengimas (2014 m. įrengta atkarpa nuo Gegužių g. iki Rasos g.); 

- viešojo transporto sistemos tobulinimas, būklės gerinimas (2014 metais įsigyti 8 (aštuoni) nauji 

dujiniai autobusai ir 1 suspaustomis dujomis ir elektra varomas hibridinis autobusas); 

- gyventojų švietimas ir informavimas apie netinkamai  deginamo kuro pavojų sveikatai, apie 

draudimą deginti atliekas (parengtas ir transliuotas reportažas regioninėje televizijoje, parengti 

lankstinukai); 

- renginių organizavimas populiarinant dviračių transportą;  

- Šiaulių miesto šilumos ūkio specialiojo plano koregavimo procedūros vykdymas. Numatyta, kad 

specialiajame plane būtų nagrinėjama ir numatytos zonos, kuriose bus nenaudojamos kieto kuro 

rūšys, nagrinėjamos galimybės naudoti alternatyvius (netaršius) gamtos išteklius; 

- transporto sistemos optimizavimas. Šiuo metu rengiamas transporto organizavimo specialusis 

planas, kurio sprendiniai planuojami triukšmo ir oro taršos mažinimo aspektu; 

- kt. 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė parengė 

patikslintą aplinkos oro kokybės valdymo Šiaulių mieste programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą. 

Ši programa patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-384. 

Su programa galima susipažinti http://web.siauliai.lt/aktai/doc.asp .  

 

Šiaulių miesto aplinkos kokybės stebėsena. 

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Aplinkos monitoringo įstatymą, Šiaulių miesto aplinkos 

kokybės stebėseną (išskyrus požeminio vandens) vykdo Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, 

Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija, vadovaudamasi Šiaulių miesto savivaldybės 

biudžetinės įstaigos Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos veiklos programa. Mieste 

vykdomo municipalinio aplinkos monitoringo tikslas - informacijos apie miesto gyvenamosios aplinkos 

kokybę, kuri reikalinga Šiaulių miesto ūkio plėtros,  teritorijų planavimo ir socialinės  raidos  

sprendiniams parengti, sveikatos apsaugos, mokslo ir kitoms reikmėms,  gavimas, analizavimas, 

kaupimas ir saugojimas.  

Vykdant laboratorijai priskirtą aplinkos tyrimų programą Šiaulių mieste, 2014 m. buvo atlikti 

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

vertinimas, triukšmo tyrimai gyvenamųjų namų aplinkoje.  

Požeminio vandens ir dirvožemio kokybės stebėsenos paslauga buvo perkama vieniems metams ir 

ją atliko Čegio IĮ. 

http://web.siauliai.lt/aktai/doc.asp
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Su išsamiomis stebėsenos ataskaitomis galima susipažinti www.siauliai.lt/Aplinkos 

apsauga/Informacija apie aplinką/ 

 

Svarbiausi MATL 2014 metais atliktų tyrimų Šiaulių mieste rodikliai. 

Aplinkos oro kokybės stebėjimas ir vertinimas mieste. 

2014 m. vykdyta aplinkos oro kokybės stebėsena. 

Valstybinio oro monitoringo duomenimis (http://stoteles.gamta.lt/), oro kokybės tyrimų stoties 

aplinkoje (Aušros alėjos-Žemaitės g. sankryžos rajone) 2014 metais kietųjų dalelių KD10 koncentracija 

18 dienų viršijo 24 val. ribinę vertę (50 μg/m3). Leistinas viršijimų skaičius 35 paros per metus. Paros 

KD10 koncentracija metų eigoje kito nuo 1,4 iki 96,8 μg/m3. Daugiausia viršijimų gauta sausio mėn. (3), 

kovo mėn. (5) ir lapkričio mėn. (5). Didžiausi viršijimai gauti vasario mėn. 7 d., kovo mėn. 10 d. , 

lapkričio mėn. 5, 6 ir 12 dienomis. Vidutinė paros KD10 koncentracija šiomis dienomis kito nuo 62 iki 

97μg/m3 ir viršijo ribinę vertę nuo 1,2 iki 1,9 karto. Didžiausia valandos KD10 koncentracija gauta 

vasario mėn. 2 d. ir kovo mėn 27 d. 21-22 val. ir kito nuo 160 iki 181 μg/m3.  

Žiemos, pavasario ir rudens sezonais gauta po 6 viršijimus, vasarą kietųjų dalelių viršijimų 

nenustatyta. 

Lyginant su 2013 metų tyrimų duomenimis, dienų skaičius, kada buvo viršijama KD10 24 val. 

ribinė vertė, šiemet sumažėjo nuo 49 iki 18 dienų. Vidutinė 2014 metų KD10 koncentracija neviršijo 

metų ribinės vertės (40 μg/m3) ir lyginant su 2013 m. sumažėjo 1,4 karto, nuo 37 iki 26 μg/m3. 

2014 metais dujinių teršalų (SO2, NO2, O3, CO) koncentracija miesto aplinkos ore neviršijo ribinių 

verčių. Vidutinė metinė SO2 koncentracija 1,2 μg/m3, maksimali valandos koncentracija 46,35 μg/m3 

(ribinė vertė 350 μg/m3) , maksimali 24 val. koncentracija 22,61 μg/m3 (ribinė vertė 125 μg/m3) . 

Didžiausia SO2 valandos koncentracija gauta vasario mėn. 6 d. 15-16 val., maksimali 24 val. 

koncentracija gauta vasario mėn. 2, 15 d.  

Vidutinė metinė NO2 koncentracija 12,2 μg/m3 (ribinė vertė 40 μg/m3), maksimali valandos 

koncentracija 127 μg/m3 (ribinė vertė 200 μg/m3) . Didžiausia NO2 1 val. koncentracija gauta vasario 

mėn. 5 d. ir spalio mėn. 31 d., 18-19 val., didžiausia paros koncentracija 59,6 μg/m3 gauta balandžio mėn. 

26 d. Didžiausia ozono 1 val. koncentracija 141 μg/m3 (ribinė vertė 180/240 μg/m3), didžiausia 8 val. 

periodo O3 koncentracija 116 μg/m3 (ribinė vertė 120 μg/m3). Didžiausia O3 1 val. koncentracija gauta 

balandžio mėn. 21 d. ir liepos mėn. 5 d. 16-17 val. Didžiausia 8 val. periodo anglies monoksido (CO) 

koncentracija 3,3 mg/m3 (ribinė vertė 10 mg/m3) gauta spalio mėn. 31 d. 16-24 val. 

Lyginant su 2013 m. tyrimų duomenimis, vidutinė metinė SO2 koncentracija sumažėjo nuo 2,4 iki 

1,2 μg/m3, vidutinė metinė NO2 koncentracija sumažėjo nuo 24 iki 12,2 μg/m3. Maksimali 8 val. periodo 

CO koncentracija sumažėjo nuo 4 iki 3,3 mg/m3, vidutinė metinė CO koncentracija sumažėjo nuo 0,45 

iki 0,41 mg/m3.  

2014 m. vidutinė metinė sunkiųjų metalų ir benzo(a)pireno koncentracija KD10 frakcijoje 

neviršijo ribinių ir siektinų verčių. Metalų koncentracija kito nuo 0,004 iki 0,02 ribinės vertės. Švino 

vidutinė metinė koncentracija 0,002 μg/m3 (ribinė vertė 0,5 μg/m3). Arseno vidutinė metinė 

koncentracija 0,26 ng/m3 (siektina vertė 6 ng/m3). Nikelio vidutinė metinė koncentracija 0,37 ng/m3 

(siektina vertė 20 ng/m3). Kadmio vidutinė metinė koncentracija 0,05 ng/m3 (siektina vertė 5 ng/m3).  

Vidutinė metinė benzo(a)pireno koncentracija neviršijo siektinos vertės ( 1 ng/m3) ir lyginant su 

2013 m. sumažėjo nuo 1,76 iki 0,55 ng/m3. 

Suminių kietųjų dalelių koncentracija lopšelių darželių ir mokyklų aplinkos ore neviršijo ribinės vertės 

(0,5 mg/m3) ir kito nuo 0,076 iki 0,128 mg/m3, t.y. sudarė nuo 0,15 iki 0,26 ribinės vertės. Didžiausia 

KD koncentracija (0,128 mg/m3) gauta centrinėje miesto dalyje, lopšelio – darželio “Kregždutė” 

aplinkoje. Mažiausia KD koncentracija (0,076 mg/m3) gauta šiauriniame mikrorajone, lopšelio – darželio 

“Coliukė” aplinkoje. Vidutinė kietųjų dalelių koncentracija aplinkos ore 0,092 mg/m3. Lyginant su 2013 

m. duomenimis, vidutinė suminių kietųjų dalelių koncentracija aplinkos ore padidėjo 8,5%, nuo 0,084 iki 

0,092 mg/m3. Lopšelio – darželio “Kregždutė” aplinkos ore kietųjų dalelių koncentracija padidėjo 6 %, 

lopšelio – darželio “Coliukė” aplinkoje 12%. 

Europos judriosios savaitės (rugsėjo 16-22d.) renginio metu, sustabdžius vienai valandai 

automobilių eismą Tilžės gatvės atkarpoje, centrinėje miesto dalyje atlikti aplinkos oro užterštumo 
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tyrimai Tilžės g. atkarpoje tarp Vytauto g. ir Aušros alėjos (J.Janonio gimnazijos aplinka). Tyrimų data, 

laikas: 2014-09-22 d.; 8:00÷11:00 val.  

Autotransporto eismo intensyvumas 8:00 ÷10:00 val. Tilžės g. atkarpoje tarp Vytauto g. ir 

Aušros alėjos kito nuo 852 iki 924 aut./val. Lengvųjų automobilių eismo intensyvumas kito nuo 740 iki 

848 aut./val; autobusų nuo 60 iki 74 aut./val.; krovininių automobilių nuo 16 iki 38 aut./val.  

Aplinkos oro užterštumas sustabdžius autotransporto eismą sumažėjo 3 kartus. Anglies monoksido 

koncentracija sumažėjo nuo 2,04 iki 0,68 mg/m3, azoto monoksido nuo 0,159 iki 0,071 mg/m3, azoto 

dioksido nuo 0,136 iki 0,042 mg/m3.  

2014 metų aplinkos oro stebėsenos ataskaitos išvados: 

1. Kietųjų dalelių KD10 koncentracija 2014 m. 18 dienų viršijo 24 val. ribinę vertę (50 μg/m3). 

Leistinas viršijimų skaičius 35 paros per metus. Paros KD10 koncentracija metų eigoje kito nuo 1,4 iki 

96,8 μg/m3. Daugiausia viršijimų gauta sausio mėn. (3), kovo mėn. (5) ir lapkričio mėn. (5). Vidutinė 

paros KD10 koncentracija šiomis dienomis kito nuo 62 iki 97μg/m3 ir viršijo ribinę vertę nuo 1,2 iki 1,9 

karto.  

2. Dienų skaičius, kada buvo viršijama KD10 24 val. ribinė vertė, šiemet, lyginant su 2013 m., 

sumažėjo nuo 49 iki 18 dienų. Vidutinė 2014 metinė KD10 koncentracija neviršijo metų ribinės vertės 

(40 μg/m3) ir lyginant su 2013 m. sumažėjo 1,4 karto, nuo 37 iki 26 μg/m3.  

3. Maršrutinių aplinkos oro kokybės tyrimų duomenimis, 2014 m. azoto oksidų (NO2, NO ) ir 

anglies monoksido (CO) koncentracija miesto aplinkos ore, matavimus atliekant dienos metu, neviršijo 

ribinių verčių (RV) ir kito nuo 0,05 iki 0,5 ribinės vertės. Azoto dioksido (NO2) koncentracija kito nuo 

0,019 iki 0,089 mg/m3, anglies monoksido koncentracija kito nuo 0,5 iki 2,8 mg/m3. Lyginant su 2013 m. 

tyrimų duomenimis, vidutinė metinė NO2 koncentracija miesto aplinkos ore padidėjo 24 %, nuo 0,037 

mg/m3 iki 0,046 mg/m3, o anglies monoksido sumažėjo 6 %, nuo 1,41 mg/m3 iki 1,33 mg/m3.  

4. Pagrindinių miesto gatvių sankryžų aplinkos ore azoto oksidų koncentracija kito nuo 0,056 iki 

0,179 mg/m3, anglies monoksido nuo 1,33 iki 2,24 mg/m3, kietųjų dalelių nuo 0,136 iki 0,211 mg/m3. 

Didžiausia teršalų koncentracija gauta Tilžės g. – Pramonės g. sankryžos aplinkoje, šiaurinėje miesto 

dalyje J.Basanavičiaus g. – Sodo g. sankryžos aplinkoje ir pietinėje miesto dalyje Tilžės g. - Gegužių g. 

sankryžos aplinkoje.  

5. Suminių kietųjų dalelių koncentracija lopšelių darželių ir mokyklų aplinkos ore neviršijo ribinės 

vertės (0,5 mg/m3) ir kito nuo 0,076 iki 0,128 mg/m3 ir neviršijo 0,3 ribinės vertės. Didžiausia KD 

koncentracija gauta centrinėje miesto dalyje, lopšelio – darželio “Kregždutė” aplinkoje. Lyginant su 2013 

m. tyrimų duomenimis, vidutinė suminių kietųjų dalelių koncentracija aplinkos ore šiemet padidėjo nuo 

0,084 iki 0,092 mg/m3.  
6. Kompleksinės oro taršos tyrimų duomenimis sąlyginai neužteršta (I) miesto teritorija sudarė 2 %, 

mažai užteršta (II) 32 %, vidutiniškai užteršta (III) 64 %, stipriai užteršta (IV) 2 % miesto teritorijos. 

Didžiausia oro tarša gauta centrinėje, rytinėje ir šiaurinėje miesto dalyse, Vilniaus g., Dubijos g., Serbentų g. ir 

V.Bielskio g. aplinkoje. Pietinėje miesto dalyje didžiausia kompleksinė oro tarša gauta Tilžės g. ir Gegužių g. 

sankryžos aplinkoje.  

 

Šiaulių miesto paviršinių vandens telkinių būklės įvertinimas. 

Paviršinių vandens telkinių monitoringo tikslas – periodiškai vykdyti miesto paviršinio vandens 

telkinių būklės tyrimus, atlikti sutelktosios ir pasklidosios taršos šaltinių daromo poveikio stebėseną, 

vertinimą bei prognozę. Paviršinių vandens telkinių būklės tyrimai atliekami devyniuose vandens 

telkiniuose, dvidešimtyje vietų, tiriama keturiolika parametrų. Vandens mėginiai imami 9 kartus per 

metus. 

Stebėsenos ataskaitos išvados: 

1. Šiaulių miesto paviršinių vandens telkinių prisotinimas deguonimi 2014 m. buvo pakankamas. 

Ištirpusio deguonies (O2) koncentracija paviršiniuose vandens telkiniuose kito nuo 11,9 iki 5,9 mg/l, 

prisotinimas deguonimi kito nuo 104 iki 65 %. Vandens telkiniai buvo padengti 24÷38 cm storio ledu du 

mėnesius, todėl ištirpusio deguonies koncentracija nepasiekė kritinės ribos (2 mg/l) . 

2. Rėkyvos, Talkšos, Ginkūnų ežerų ir Prūdelio tvenkinio ekologinė būklė pagal maistinių 

medžiagų ( bendro azoto (Nb) ir bendro fosforo (Pb)) vidutines metines vertes yra vidutinė. 2011÷2014 

m. laikotarpiu šių medžiagų koncentracija Rėkyvos ež. nepadidėjo. Talkšos ir Ginkūnų ežeruose 
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sumažėjo 5%. Prūdelio tvenkinyje bendro azoto koncentracija sumažėjo 17 %, tačiau bendro fosforo 

koncentracija padidėjo 12 %. 

3. Didžiausia vidutinė metinė skendinčių medžiagų koncentracija dėl durpių dalelių gauta 

Rėkyvos ežere 17 mg/l, Prūdelio tvenkinyje ji du kartus mažesnė 8,5 mg/l, Talkšos ežere sumažėjo iki 7,4 

mg/l ir mažiausia skendinčių medžiagų koncentracija gauta Ginkūnų ežere 6,9 mg/l. 

4. Kulpės upės atkarpos miesto ribose ekologinė būklė, pagal vidutines metines organinių ir 

maistinių medžiagų koncentracijų vertes, yra vidutinė. Didžiausia tarša azoto junginiais gauta Kulpės 

atkarpoje tarp Pramonės gatvės ir žemiau Pabalių mikrorajono. Didžiausia organinių medžiagų 

koncentracija gauta Kulpėje ties ištekėjimu iš Rėkyvos ež. 2011÷2014 m. laikotarpio tyrimų duomenimis 

Kulpėje, ties ištekėjimu iš Ginkūnų ežero, bendro azoto ir bendro fosforo sumažėjo 7 ir 10 %. 

5. Vijolės ekologinė būklė pagal organinių ir maistinių medžiagų vidutines metines vertes yra 

vidutinė. Didžiausia organinių ir maistinių medžiagų koncentracija gaunama Vijolės atkarpoje žemiau 

Medelyno mikrorajono ir lyginant su fonine verte padidėja iki 3 kartų. 2011÷2014 m. laikotarpiu Vijolėje 

žemiau miesto tarša organinėmis medžiagomis sumažėjo 10%, fosforo junginiais 30 %, azoto junginiais 

10 %. Vijolės atkarpoje tarp Vilniaus g. ir Birutės g. nustatytas taršos padidėjimas azoto ir fosforo 

junginiais, pakartotinai imant vandens mėginius Vijolėje ties Vilniaus gatve buvo užuodžiamas stiprus 

fekalijų kvapas, o paviršinių nuotekų išleistuvo ties Gumbinės g. vandens mėginiuose amonio azoto 

koncentracija viršijo DLK 4 kartus. 

6. Bendro fosforo, amonio azoto, chloridų ir bendro chromo koncentracijos padidėjimo Kulpėje 

ties įtekėjimu į Talkšos ež. ir pietinėje Talkšos ežero pakrantėje, dėl atliekamų buvusios odų apdirbimo 

įmonės AB „Elnias“ teritorijos tvarkymo darbų, nenustatyta. Šių medžiagų koncentracija vandens 

mėginiuose neviršijo vidutinės metinės reikšmės. 

7. Paviršinėse nuotekose, patenkančiose į Talkšos ežerą vidutinė metinė organinių ir maistinių 

medžiagų koncentracija neviršijo didžiausios leistinos koncentracijos (DLK), tačiau kovo mėn., polaidžio 

metu, naftos produktų koncentracija kanale tie Uosių gatve kito nuo 1,4 iki 2,2 mg/l. 

8. Paviršinių nuotekų, patenkančių į Prūdelį, tyrimų duomenimis, buitinėms nuotekoms būdingų 

teršalų (organinių medžiagų, azoto, fosforo junginių) koncentracija tvenkinyje ir įtekančiose paviršinėse 

nuotekose neviršijo ribinių dydžių. Taršos padidėjimo tvenkinyje dėl galimos taršos buitinėmis 

nuotekomis nenustatyta. Mikrobiologinės taršos padidėjimo maudykloje priežastimi galėjo būti ir vandens 

paukščių (ančių) buvimas joje. 

9. Paviršinėse nuotekose, patenkančiuose į Kairių ežerą ir Šimšės upelį, naftos produktų ir 

skendinčių medžiagų koncentracija neviršijo momentinės ir vidutinės metų didžiausios leistinos 

koncentracijos. Naftos produktų koncentracija paviršinėse nuotekose kito nuo 0,10 iki 0,41 mg/l, vidutinė 

metų koncentracija nuotekose į Šimšės upelį buvo 0,12 mg/l, į Kairių ežerą 0,29 mg/l. Skendinčių 

medžiagų koncentracija paviršinėse nuotekose kito nuo 6,4 iki 16,0 mg/l, vidutinė koncentracija į Šimšės 

upelį buvo 12,0 mg/l, į Kairių ežerą 6,4 mg/l. 2012÷2014 m. laikotarpio tyrimų duomenis, naftos 

produktų ir skendinčių medžiagų koncentracija lietaus nuotekose į Kairių ež. ir į Šimšės upelį nepadidėjo, 

tačiau paviršinėms nuotekoms į Kairių ežerą vis dar būdingas stiprus naftos produktų (žibalo) kvapas. 

10. Maistinių medžiagų bei chloridų koncentracija melioracijos griovyje, pratekančiame pro 

buitinių atliekų sąvartyną Kairiuose, neviršijo didžiausių leistinų koncentracijų (DLK), nustatytų 

nuotekoms, išleidžiamoms į gamtinę aplinką. Melioracijos griovyje ties įtekėjimu į Ginkūnų tvenkinį 

maistinių medžiagų, chloridų koncentracija, lyginant su fonine verte, padidėja nuo 2 iki 5 kartų. 

11. Pasaulinės Žemės dienos renginių metu Šiaulių miesto gyventojams, pristačiusiems vandens 

mėginius į laboratoriją, buvo išmatuota nitratų koncentracija. Ištirta 200 mėginių, daugiausia iš mieste 

esančių sodų bendrijų („Aušrinė“, “Klevas”, ,,Berželis”, ,,Vyturys”, ,,Lelija”, „Žilvitis“), kuriose didėja 

nuolat gyvenančių ir norinčių naudoti maistui šulinių vandenį. Atliktų tyrimų duomenimis, nitratų 

koncentracija šulinių vandenyje kito nuo 5 iki 90 mg/l. Didžiausią leistiną nitratų koncentraciją (50 mg/l) 

viršijo 16 % ištirtų mėginių. 
 

Požeminio vandens ir dirvožemio kokybės stebėsena. 
Šiaulių miesto Savivaldybės požeminio vandens monitoringo tikslas – kontroliuoti požeminio 

vandens, vienintelio geriamojo vandens šaltinio, cheminę (kokybinę) būklę, sisteminti, vertinti ir 
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prognozuoti požeminiame vandenyje vykstančius savaiminius ir dėl antropogeninio poveikio 

atsirandančius pokyčius, požeminio vandens kitimo tendencijas ir galimas pasekmes. 

2014 m. atlikta požeminio vandens ir dirvožemio stebėsena. Didesnių pakitimų nepastebėta. 

 

Triukšmo stebėsena. 

Triukšmo valdymo įstatymas reglamentuoja veiklos, kurią vykdant skleidžiamas triukšmas, 

valdymą siekiant išvengti klausos sutrikimų ar netekimo, apsaugoti žmonių gyvybę ir sveikatą bei aplinką 

nuo neigiamo triukšmo poveikio. 

2014 m. įgyvendinant LR triukšmo valdymo įstatymo nuostatas buvo inicijuota darbo grupės veikla LR 

Triukšmo valdymo įstatymui įgyvendinti. Darbo grupė parengė triukšmo prevencijos zonas, tyliąsias 

zonas ir triukšmo prevencijos veiksmų planą. Visi šie dokumentai patvirtinti 2014-06-26 Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-175. 

Nustatyta 1 tylioji gamtos zona (prie Rėkyvos ežero), 5 tyliosios viešosios zonos ir tyliosios 

aglomeracijos zonos. 

2014 metais vykdyta triukšmo stebėsena, kurią atliko Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų 

laboratorija.  

             Maksimalaus ir ekvivalentinio triukšmo lygio tyrimų duomenimis, didžiausias triukšmo lygis, 

viršijantis ribinius dydžius, išmatuotas centrinėje miesto dalyje esančių J.Janonio gimnazijos, Santarvės 

vid. mokyklos, S. Daukanto gimnazijos, lopšelių-darželių „Kregždutė“, „Pasaka“ aplinkoje. Didžiausias 

triukšmo šaltinis Tilžės g., Vytauto g., Aušros alėjos, P.Cvirkos ir ir Statybininkų gatvėmis 

pravažiuojantis autotransportas. Maksimalus triukšmo lygis tyrimo vietose dienos metu kito nuo 54 iki 96 

dBA. Ribinio dydžio viršijimai gauti 11 tyrimo vietų (65%), didžiausi viršijimai (26 dBA) gauti 

centrinėje miesto dalyje, J. Janonio gimnazijos aplinkoje, Tilžės gatve pravažiuojant krovininiams 

automobiliams. Ekvivalentinis triukšmo lygis matavimo vietose kito nuo 55 iki 86 dBA, ribinio dydžio 

viršijimai gauti 4 tyrimo vietose. Didžiausias ribinio dydžio viršijimas (21 dBA) gautas J. Janonio 

gimnazijos aplinkoje. 

 

Aplinkosaugos švietimas, ugdymas ir visuomenės informavimas. 

2014 metais buvo organizuojamas vaikų ir jaunimo, nevyriausybinių organizacijų, profesinių 

grupių, bendruomenių atstovų aplinkosaugos ugdymo ir švietimo veiklos skatinimas ir rėmimas, 

aplinkosauginės informacijos sklaida, surengta konferencija, organizuoti aplinkos apsaugai svarbių datų 

minėjimai. 

 Šiaulių miesto švietimo bei ugdymo įstaigos aktyviai dalyvavo 2014 m. organizuotame Šiaulių 

miesto švietimo įstaigų aplinkosaugos švietimo ir ugdymo projektų konkurse. Pateiktos 46 paraiškos, iš jų 

vertinimo komisija atrinko 21 projektą, kuriems buvo suteiktas finansavimas iš Savivaldybės aplinkos 

apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų.  

Švietimo bei ugdymo įstaigos, įgyvendindamos aplinkosaugos švietimo ir ugdymo projektus 

skleidė gamtosaugos idėjas visuomenės tarpe. Švietimo bei ugdymo įstaigų auklėtiniai organizavo 

konferencijas, renginius skirtus svarbių aplinkosaugos datų minėjimui, konkursus bei parodas daiktų 

padarytų iš antrinių žaliavų, rengė tiriamąsias ekspedicijas: Šiaulių miesto vandens telkinių vandens 

kokybės tyrimai, Prūdelio prieigų tyrinėjimas, Šiaulių miesto invazinių augalų paplitimo tyrimas, 

sudarytas invazinių augalų žemėlapis. Buvo organizuojamos švarinimo akcijos Dainų mikrorajone, 

„Beržynėlio“, Lieporių parkuose. Prisidėjo prie kasmetinės akcijos „Darom 2014“. Salduvės ir Talkšos 

miško parkuose buvo statomos gamtinės kompozicijos iš šakų, šieno, kankorėžių ir pan., atnaujintos 

parko informacinės lentelės. Viena švietimo įstaiga sukūrė eko-labirintą, įrengė vaistažolių, prieskoninių 

žolelių saleles. Aplinkosaugos aktualijoms aptarti parengtos knygelės, lankstinukai. Buvo organizuojama  

tarptautinė konferencija su užsienio partneriais.  Švietimo ir ugdymo įstaigų auklėtiniai dalyvavo Žemės 

dienos eisenoje, Europos Judriosios savaitės metu miesto gyventojus agitavo važinėtis ekologišku ir 

visuomeniniu transportu, vykdė automobilių kiekio, pravažiuojančio pro ugdymo įstaigą, tyrimą. 

Nevyriausybinių organizacijų (NVO) aplinkosaugos projektų konkursui 2014 m. buvo pateiktos 

18 NVO aplinkosaugos projektų paraiškų, iš jų 11 buvo suteiktas finansavimas iš Savivaldybės aplinkos 

apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų.  
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Šiaulių regiono nevyriausybinės organizacijos, įgyvendindamos aplinkosaugos projektus, vykdė 

Vijolės upelio ir jo prieigų švarinimo talką, Lieporių parko tvarkymo akciją, tvarkė Rėkyvos pakrantės 

prieigas.  Prisijungė prie visuotinės akcijos „Darom 2014“. Vykdė akciją ,,Sodinu medį“, kuriame 

organizuotas medelių sodinimo praktinis seminaras. Kartu su gamtos apsaugos inspektoriais vykdė reidus 

siekiant apsaugoti lydekas neršto metu. Surengtas aplinkos tvarkymo žygis po Salduvės, Talkšos miško 

parką. Prisidėjo prie pilietinės akcijos „Laisvė dviračiui“ organizavimo. Organizuota šiaurės regiono 

gamtos mokslų olimpiada. Buvo sukurtas, pagamintas ir pastatytas Lieporių liepas įprasminantis 

informacinis stendas bei riboženkliai.   

 Siekiant šviesti ir informuoti visuomenę apie aplinką, buvo organizuotas renginys skirtas 

Pasaulinės Žemės dienai (kovo 20 d.). Renginys prasidėjo eisena nuo Šiaulių viešbučio iki Prisikėlimo 

aikštės, jos metu dalyviai garsiai ir nuotaikingai skandavo šūkį Žemės dienai. Eisenos dalyvius lydėjo 

Šiaulių koncertinės įstaigos „Saulė“ pučiamųjų orkestras. Prisikėlimo aikštėje buvo pakelta Žemės dienos 

vėliava, dalyvius sveikino miesto politikai. Renginio pabaigoje buvo šokamas šokis Žemės dienai.  

Tarptautinės Žemės dienos minėjimas vyko Šiaulių miesto savivaldybės Didžiojoje salėje 

(balandžio 19 d.). Konferencijoje pristatyta Šiaulių mieste vykdoma aplinkos stebėsena,  švietimo ir 

ugdymo įstaigos bei  NVO organizacijos pristatė savo vykdytus aplinkosaugos projektus.  

 Visuose renginiuose aktyviai dalyvavo Šiaulių miesto mokyklų mokiniai ir mokytojai, darželių 

auklėtiniai ir auklėtojos, studentai, jaunųjų gamtininkų centro atstovai, NVO organizacijų ir visuomenės 

nariai.  

Skyriaus veiklos kompetencijos, naujienos ir aktualijos nuolat skelbiamos savivaldybės 

internetiniame tinklalapyje, kuriame galima rasti informaciją apie išduotus leidimus miesto želdiniams 

kirsti ir genėti, sužinoti apie Šiaulių miesto oro užterštumą, apie skelbiamus aplinkosaugos projektus. 

Kartu su Investicijų ir miesto plėtros skyriumi buvo sukurti lankstinukai - knygelės „Saugokime 

gamtą!“ apie kūrenimo įgūdžių pagerinimą, aplinkos oro kokybės gerinimą bei praktiniais aplinkosaugos 

patarimais. 

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos buvo aprūpintos aplinkosauginių laikraščių 

„Žaliasis pasaulis“, „Žalioji Lietuva“ ir „Tėviškės gamta“ metinėmis prenumeratomis. 

  

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 

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

pervežimo. 

 

Į biudžetą surinktos lėšos, vykdant skyriaus veiklą, tūkst. Lt. 

 Vykdant skyriaus veiklą į miesto biudžetą per 2014 m. surinkta 30,7 proc. daugiau lėšų nei 

2013 m., t. y. 163,1 tūkst. Lt. Iš viso skyriaus veiklos dėka per 2014 m. surinkta 693,8 tūkst. Lt. 

Daugiausia lėšų surinkta iš rinkliavos už automobilių stovėjimą mokamose Šiaulių miesto vietose. Net 6,7 

karto padidėjo rinkliavos už leidimus vežti didžiagabaritinius ar sunkiasvorius krovinius surinkimas nuo 

0,7 tūkst. Lt 2013 m. iki 4,7 tūkst. Lt 2014 m.  
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MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS,  

MODERNIZAVIMO IR PLĖTROS PROGRAMOS (O4)  

FINANSAVIMO LENTELĖ, TŪKST. LT 
 

 

  

 Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa finansuojama 

keleto šaltinių lėšomis – didžiausia dalimi – 53 proc. finansuojama savivaldybės biudžeto lėšomis, 28 

proc. - Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis iš valstybės biudžeto; 19 proc. finansuojama 

įvairiomis kitų šaltinių lėšomis – Europos sąjungos parama, Privatizavimo fondo ar kitomis lėšomis. 

 Lyginant su praėjusiais metais, programos finansavimas mažėjo 14,1 proc. arba 3,58 mln. Lt; 

daugiausia mažėjo finansavimas iš savivaldybės biudžeto bei Kelių priežiūros ir plėtros programos: po  -

17 proc. iš abiejų šaltinių, tai sudarė -3,6 mln. Lt mažiau nei buvo gautas finansavimas 2013 m. Tačiau, 

nepaisant mažesnio gauto finansavimo, įsiskolinimą metų gale pavyko sumažinti beveik 20 proc., t. y. 

nuo 1,69 mln. metų pradžioje iki 1,35 mln. 2014 m. gruodžio 31 d. Be to, laiku atsiskaitant su paslaugų 

tiekėjais ar rangovais buvo išvengta teisminių ginčų bei delspinigių mokėjimo. Pagrindinis įsiskolinimas 

susidaro už gatvių apšvietimo eksploatacijos bei elektros energijos sąskaitas, ypač žiemos mėnesiais kai 

miesto gatvių apšvietimo laikas yra ilgesnis tamsiu paros laiku nei dieną, pvz. gatvių apšvietimo sąnaudos 

už 2014 m. lapkritį – 412,2 tūkst. Lt; už 2014 m. gruodį – 457,6 tūkst. Lt; iš viso už 11, 12 mėn. 869,8 

tūkst. Lt. 

 Pastebime, kad kiekvienais metais susidarantis kreditorinis įsiskolinimas rodo nepakankamą 

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

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

paslaugų teikimą.  

Tūkst. Lt

Šaltiniai

86,4 104,5 176,6 122,1 392,2 47,0 576,6

74,9 94,0 145,2 -21,5 114,0 -13,9 98,1

3,9 573,5 26,2 -23,3 20,1 -36,8 12,7

5,3 -40,5 3,2 15,5 3,7 -53,6 1,7

2,2 -68,2 0,7 571,4 4,7

Iš viso: 170,4 107,3 353,4 50,2 530,7 30,7 693,8

Eil. 

Nr. 

2011 

m.

Pokytis, 

proc. 

2012 

m.

Pokytis, 

proc. 

2013 

m. 

Pokytis, 

proc. 2014 m. 

1. už automobilių stovėjimą mokamose vietose

2. už žemės kasinėjimo darbus mieste

3. už leidimų vežti vietiniais susisiekimo maršrutais 

išdavimą, licencijų ir licencijų kortelių išdavimą 

4. už traktorių registraciją ir techninę apžiūrą

5. Už leidimų išdavimą pervežti negabaritinius ir 

sunkiasvorius krovinius

Tūkst. Lt

Pavadinimas 2011 m. 2012 m. 2013m. 2014m.

12545,5 27,6 16006,0 -13,2 13896,2 -17,2 11511,0 53

6940,2 16,7 8099,4 -8,7 7391,9 -17,1 6129,2 28

3. Privatizavimo fondo lėšos 215,3 1

4. Kitos (paskola, ES, Phare) 4890,2 38,8 6786,1 -40,2 4055,4 -3,7 3905,5 18

Iš viso: 24375,9 26,7 30891,5 -18,0 25343,5 -14,1 21761,0 100,0

Įsiskolinimas metų gale 6740,2 -42,3 3888,8 -56,5 1690,8 -19,9 1355,2

Eil. 

Nr. 

Pokytis, 

proc. 

Pokytis, 

proc. 

Pokytis, 

proc. 

Dalis, 

proc.

1.

Savivaldybės biudžeto lėšos 

miesto infrastruktūros objektų 

priežiūrai, modernizavimui ir 

plėtrai (įskaitant įsiskolinimus)

2. Kelių priežiūros ir plėtros 

programos lėšos
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SKYRIAUS VYKDYTŲ VEIKLŲ PALYGINAMOJI REZULTATŲ LENTELĖ 

 

  
 

 

Rezultatų rodikliai  

2011 m. 2012 m. 2013 m.  2014 m. 

4. 1 Suvartota elektros energijos miesto gatvėms apšviesti, kWh 4129601 4229971 4240620 4324000 

5. 2 Užtaisyta duobių miesto gatvėse, tūkst. kv.m 27,15 26,9 65,41 30,85 

6. 3 Žvyruotų gatvių greideriavimas, tūkst. kv.m  4826 7390 7735,81 8332 

7. 4 Žvyruotų gatvių duobių užtaisymas naujomis medžiagomis 

tūkst.kv.m 

325,8 3,1 2,69 25,6 

8. 5 Daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose atliktas asfalto 

dangos duobių užtaisymas, kv.m 

- - 12027 16021,3 

9. 6  77 Šaligatvių remontas, kv.m 3138,8 3372,76 2489 700,8  
10. 7 Įrengta kelio ženklų, vnt. 203 188 95 308 

11. 8 Paženklinta pėsčiųjų perėjų, sankryžų, linijų, kv.m 

 

9200 18610 13947,85 14601 
12. 9 Saugaus eismo priemonių įrengimas (pėsčiųjų perėjų kryptinis 

apšvietimas, perėjų skaičius, salelės) 

- 9 3 - 

13.  Pakeista  gatvių  apšvietimo avarinių gelžbetonių atramų 

naujomis, vnt. 

- 50 50 - 

14.  Nušienauta žaliųjų plotų parkuose, tūkst. m² 552 200 161 227 

15.  Nupjauta, sugrėbta, išvežta žolės iš skverų, gatvių skiriamųjų 

juostų, kt. viešojo naudojimo vietų, tūkst. m² 

3095 2971 2948 4001 

16.  Nušienauta žaliųjų plotų (apleistų teritorijų),  tūkst. m² 11 173,5 112,01 50 

17.  Išvežta žolė nuo nušienautų plotų 817 372 220,36 308,9 

18.  Atskirų šiukšlių rinkimas nuo žaliųjų plotų, tūkst. m² 2082 88 154,2 1 

19.  Išvežta šiukšlių iš nelegalių sąvartynų, t 1432 1677,15 3332,03 8317,1 

20.  Nukirptos gyvatvorės (2 k. per sezoną), m
2 

19709 19705 19765 19893 

21.  Nupjauta medžių, vnt.  405 374 389 502 

22.  Nupjauta medžių po elektros laidais, vnt. 65 85 73 72 

23.  Nugenėta medžių, vnt.  2561 1944 3960 2638 

24.  Nugenėta medžių po elektros laidais, vnt. 483 320 525 625 

25.  Pasodinta smulkių vienmečių - dvimečių gėlių, vnt.  20310 21961 25973 24461 

26.  Pasodinta daugiamečių gėlių, vnt. - 180 165 150 

27.  Pasodinta  gumbinių vienmečių gėlių, vnt. 10655 2500 3500 2800 

28.  Sugauta šunų, kačių vnt. 772 689 482 336 
29.  Atlikta kačių, šunų  eutanazija, vnt.   162 36 7 25 

30.  Vakcinuota gyvūnų, vnt.  31 96 124 69 

31.  Aptarnautų miesto švenčių skaičius 30 27 25 40 

32.  Sunaudota vandens iš kolonėlių, m³ 3303 2550 2463 2078 

33.  Nuvežta gyventojams vandens, m³ 872,85 870 569,25 147,4 

34.  Nupjauta medžių kapinėse, vnt. 136 31 167 100 

35.  Nugenėta medžių kapinėse, vnt. 0 0 70 86 

36.  Pervežta žuvusių, mirusių kūnų, vnt. 188 236 221 222 

37.  Licencijos ir licencijos kortelės keleivių vežimui 299 249 160 63 

38.  Leidimai vežti vietiniais susisiekimo maršrutais 6 2 7 46 

39.  Įregistruota/ išregistruota traktorių, vnt. 84 43 46 42 

40.  Atliktos traktorių techninės apžiūros, vnt. 126 57 116 42 

41.  Leidimų didžiagabaritinių, sunkiasvorių bei specialiųjų 

transporto priemonių judėjimui per miestą išdavimas 

20 23 23 76 

 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. 
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 Gatvių, šaligatvių, duobių, žvyruotų gatvių tvarkymas. 

 Kasmet vykdomas miesto gatvių asfalto dangos remontas: užtaisomos duobės; atliekamas 

žvyruotų gatvių greideriavimas, žvyruotų gatvių duobių užtaisymas naujomis medžiagomis. Kasmet 

gatvėse su asfalto danga paaukštinami šulinių liukai, pakeičiami liukai naujais, keičiami gatvės bei 

šaligatvių bortai, ženklinama gatvės danga, remontuojami atitvarai, šaligatviai, vykdomi viadukų bei tiltų 

priežiūros darbai. Minėti darbai vykdomi Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPP) lėšomis. 2014 m. 

infrastruktūros objektų priežiūrai buvo panaudota 3,392 mln.lt KPP lėšų, iš jų didžioji dalis - apie 59 

proc. visų lėšų, t.y. 2000 tūkst. lt – miesto gatvių duobių užtaisymui.  

 Duobės (išdaužos) taisytos daugelyje miesto gatvių su asfalto danga – Aerouosto, Ąžuolyno, 

Bačiūnų, Bielskio, Birutės, Birštono, Basanavičiaus, Dubijos, Daukanto, Gytarių, Javų, Kviečių, Korsako, 

Kelmės, Marijampolės, Pramonės, Panevėžio, Pakruojo, Strazdelio, Saulės tako, Šalkauskio, Šatrijos, 

Šarūno, Vytauto, Vairo, Vaisių, Vaidoto, Vilniaus, Žaliūkių, 

Žemaitės ir kitose gatvėse.  

 Greideriuota 833190 kv. m žvyruotų gatvių, išlaidos 

- 201 tūkst. lt (2013 m.- 255 tūkst.lt). 

 Užtaisytos žvyruotos miesto gatvės naujomis 

medžiagomis: panaudota smėlio 104,6 m³; žvyro 906,5 m³; 

skaldos 1554,82 m³; išvalyta griovių 38 m³; pašalinta krūmų iš 

jų 71071 m³. Išlaidos – 344 tūkst. Lt.  

 Paženklintos miesto gatvių dangos, pėsčiųjų perėjos, 

sankryžos – 7530,145 m², linijos – 7071,38 m². Iš viso: 

14601,525  m². Dangų ženklinimo išlaidos 200 tūkst. lt. 

 Vykdyta gatvių ir pėsčiųjų takų apsauginių atitvarų priežiūra – pakeista 12 m atitvarų; 

ištiesinta 41 m atitvarų; ištiesinti arba pakeisti sulankstyti vamzdžiai 78,7 m; statramsčių pakeitimas- 7 

vnt; grandinių suvirinimas - 3 vnt. Darbų vertė 18  tūkst. lt (2013 m.-32,8). 

 Atlikti transporto priemonių eismo intensyvumo tyrimai Dvaro – P. Lukšio sankryžoje; 

Vilniaus – Gumbinės g. sankryžoje; Pramonės – Išradėjų g. sankryžoje; Bačiūnų g. ruože tarp Vyturių ir 

Poilsio g.; autobusų sustojimo žiedo įrengimui prie Šiaulių respublikinės ligoninės. Tyrimams išleista 35 

tūkst. Lt (2013 m.- 26,8).   
 

2014 metais atlikti gatvių tvarkymo ir projektavimo darbai: 

 Bačiūnų gatvės atkarpoje nuo Pramonės g iki Margių g – 2328,2 m² uždėtas išlyginamasis 

sluoksnis užklojant naują asfaltą; 

 Lieporių gatvėje uždėtas naujas išlyginamasis asfalto dangos sluoksnis – 8537 m². 

 Paitaičių gatvėje įrengtas naujas paviršiaus apdaras – 1690 kv.m  

 J. Žemaičio gatvėje įrengtas naujas paviršiaus apdaras – 1518 kv.m;  

 Parengtas pietinio aplinkkelio(Aukštabalio ir Baltų g. žiedinė sankryža, Serbentų g. Tauro g.) 

techninis projektas; 

 Parengtas Jotvingių g. įrengimo techninis projektas. 
 

Remontuoti, tvarkyti šaligatviai ir takai: 

1. Šaligatvis prie Trakų ir Ežero gatvių sankryžoje; 

2. Vytauto g. ties Vytauto g. 101 pastatu („Centro poliklinika); 

3. Dainų g. 5 iki Aido g.; 

4. Tilžės g. šaligatvis nuo Gegužių gatvės (darbai lygiagrečiai su Tilžės gatvės dviračiu takui) – 

46840 m² 

5.  Talšos ežero pakrantėje atliktas pėsčiųjų-dviračių tako remontas, atstatant skaldos 

dangą – 805 m², pakeistos sulūžusios pralaidos -  16m, išvalyti grioviai.  

6. Parengtas  pėsčiųjų tako Vytauto g. techninis projektas 
 

Daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų remontas: 

Sutvarkyta 157 vnt. daugiabučių namų kiemų danga, 16,2 tūkst. kv.m.  

 Smulkūs tvarkymo darbai 
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 Bulvare, vaikų žaidimų aikštelėje, pakeistas sulūžęs supamas arkliukas nauju, vertė 1632 lt;   

 Rėkyvos tilto remontas- 9 m²;  

 Prūdelio liepto remontas- 208,2 m²;  

 Lieptų remontas Medelyno seniūnijoje - 2 vnt;  

 Monumento prie Šiaulių katedros remontas - 8,93 m²;  

 Lauko estrados remontas (Vilniaus g.)- 134,81 m²; 

 Laiptų remontas  Tilžės g. 169 - 12,16 m²; 

 Laiptų remontas  Liepų g. - 1 vnt;  

 Laiptų pakopų remontas  Sukilėlių kalnelyje - 45 m²; 

 Akmens plokščių remontas  Vilniaus g. - 35,6 m²;  

 Lietaus nuotekų trapo bei lietaus nuotekų PVC šulinėlio įrengimas ties Dobilo g. 3 - 1 vnt;   

 Pramonės g. pėsčiųjų takas (skalda)- 198 m²; 

 Suolų tašų pakeitimas- 260 vnt; suolų pakeitimas naujais- 2 vnt;  

 Autobusų paviljonų remontas- 3 vnt; 

 Saugumo salelių plastikinių stulpelių pakeitimas naujais- 15 vnt; plytelių dangos pakeitimas- 78 

m²; gazoninių bortų pakeitimas- 51 m; asfalto dangos remontas- 141 m²; šulinių pakėlimas- 3 vnt. 

 

Skverų, poilsio zonų tvarkymas. 

Aikštė prie Tilžės ir Statybininkų g. sankirtos. 

2014 m. Šiaulių mieste įrengta nauja erdvė miestiečių poilsiui ir laisvalaikiui – aikštė prie Tilžės 

ir Statybininkų g. sankirtos, kur sutvarkyta aplinka, sukurta erdvė poilsiui, numatyta vieta koncertams bei 

kitiems renginiams, įrengti suoleliai, dviračių stovai ir 

stoginės, įrengta moderni vaikų žaidimų aikštelė su 

įrengimais ir su gumine danga - 139,65 kv.m, naujas 

fontanas su 18 vnt. purkštukų su LED pašvietimu, 

reguliuojamas panardinamo siurblio bei programuojamo 

fontano valdiklio. Aikštėje paklota nauja betono trinkelių 

danga – 1599,12 kv.m,  paklota granito trinkelių danga- 

67,64 kv.m; pastatyti lauko šviestuvai su atramomis - 12 

vnt, lauko grindinio šviestuvai - 6 vnt, įrengtas 

vandentiekio vamzdynas- 73,23 m, vandentiekio siurblinė 

– 1 vnt., vandentiekio šulinys- 1, lietaus nuotekų šalinimo 

vamzdynas- 69,69 m, lietaus nuotekų šuliniai-3 vnt.  

Rekonstruota aikštė atidaryta metų pabaigoje, gruodžio mėnesį, į aikštės atidarymą buvo atvykęs 

Susisiekimo ministras. Aikštės įrengimo darbai finansuoti Kelių priežiūros ir plėtros programos bei 

savivaldybės biudžeto lėšomis. Iš viso darbų vertė 770,7 tūkst. Lt. Darbus koordinavo Miesto 

infrastruktūros skyrius. 

 

Sutvarkyta paminklo Ch. Frenkeliui aplinka. 
2014 m. šalia Prūdelio priešais buvusį Frenkelio 

odų fabriką Šiaulių pramonininkų asociacijos iniciatyva 

buvo pastatytas paminklas žymiam Šiaulių m. 

pramonininkui Ch. Frenkeliui. Aplinkos prie paminklo 

sutvarkymo darbus organizavo  Miesto infrastruktūros 

skyrius: įrengta betono trinkelių dangos 227 kv. m aikštė;  

padas paminklui - 1,3 m³; apšvietimo įrengimas- 2 vnt. 

šviestuvų; gazonų įrengimas- 253 m³. Darbams panaudota 

99,3 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto lėšų, numatytų 01 

programoje. 

 Paminklo atidengimo iškilmėse dalyvavo Lietuvos 

premjeras Algirdas Butkevičius, JAV, Izraelio 
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ambasadoriai, atvyko visi trys gyvi likę Chaimo Frenkelio proanūkiai iš Prancūzijos ir JAV, Lietuvos 

žydų bendruomenės atstovai, kiti garbūs svečiai.  

 

  Skveras tarp Stoties ir P. Višinskio g. sankirtos. 
  2014 m. Šiaulių miesto tarybai sprendimu Nr. T-135 pritarus, kad skvere Stoties ir P.Višinskio g. 

sankirtoje privačiomis lėšomis būtų pastatyta skulptūra įžymiam vadovėlių autoriui Jonui Murkai, Miesto 

infrastruktūros skyrius koordinavo paminklo aplinkos sutvarkymo darbus - skvere naujai paklota betono 

trinkelių danga 46,1 kv. m., darbų vertė 12178 Lt. 

 

  Rėkyvos ežero  paplūdimio sutvarkymas  
  2014 m. visiškai pasikeitė Rėkyvos ežero paplūdimys – 

vietoj buvusios žolės, nuėmus viršutinį dirvožemio sluoksnį, 

įrengtas smėlio paplūdimys, kur miestiečiai gali puikiai mėgautis 

smėliuku, ,,beveik“ kaip prie jūros.  Paplūdimyje įrengta lietaus 

nubėgimo sistema, sutvarkytas takelis tilto link, nukasta ir išvežta 

apie 1000 kubinių metrų dirvožemio, atgabenta per 1500 m3 geros 

kokybės smėlio, kuris paskleistas 2700 kv. m plote. 
 

 

 Gatvių apšvietimas, šviesoforai  ir kelio ženklai. 

  Gatvių apšvietimo patirtos išlaidos, įskaitant išlaidas elektros energijai, iš viso per 2014 m. 

metus siekė 5,6 mln. lt, iš kurių neapmokėta liko 0,9 mln. Lt už paskutines 2014 m. sąskaitas 11,12 mėn. 

Tai didžiausia 04 programos išlaidų vienai paslaugai dalis, apmokama iš savivaldybės biudžeto, kuri 

sudarė 48,7 proc. nuo 11,5 mln. lt skirtų vykdyti Miesto infrastruktūros objektų priežiūros (04) programą. 

 Kadangi paslaugai vykdyti skiriamas nepakankamas finansavimas, metų pradžios įsiskolinimas 

sudarė 1,55 mln. litų, metų gale dėl papildomai skirto finansavimo skoloms dengti, įsiskolinimas buvo 

sumažintas iki 0,943 mln. lt, tai didžiausia 04 programos skola. 

 Apšvietimo elektros energijos sąnaudos lyginant su 2013 m. - 4240 tūkst. Kwh didėjo nežymiai 

– apie 2 proc., t.y. 84 tūkst. Kwh, ir per 2014 m. sudarė 4324 tūkst. Kwh. 

 Vykdoma visų miesto gatvių apšvietimo paslaugos teikimo kontrolė, miesto gatvių šviestuvų, iš 

jų apie 9500 vnt. šviestuvų natrio lempomis, apie 190 vnt šviestuvų kaitrinėmis lempomis, 76 vnt. 

šviestuvų gyvsidabrio lempomis, apie 330 vnt. šviestuvų metalo halidų lempomis, apie 180 vnt. 

prožektorių, iliuminacijų švenčių metu, 7 vnt. miesto elektrinių laikrodžių,  45 vnt.  šviesoforais valdomų 

sankryžų ir pėsčiųjų perėjų, virš 6000 vnt. atspindinčiųjų kelio ženklų techninio aptarnavimo paslaugos 

vykdymo kontrolė.   

 Per 2014 m. įrengti 308 nauji kelio ženklai, pakeisti naujais 23 vnt., pakeisti į geltoną foną 100 

pėsčiųjų perėjos kelio ženklų už Kelių priežiūros ir programos lėšas (90 tūkst. Lt). 

 Naujai įrengtas išorinis apšvietimas K. Jankausko gatvėje iki Šiaulių miesto Nakvynės 

namų -  įrengiant 16 gelžbetoninių atramų su  24 natrio šviestuvais, sumontuota 940 m oro kabelio, 

darbai kainavo 60 tūkst. Lt. 

 Kurtuvėnų g., Voveriškių g., Bubių g., Tytuvėnų g., Lyduvėnų g., Kelmės g., Žaliūkių g., 

Vytauto g. ir Šilų gatvėse atlikti gatvių apšvietimo oro linijų 9 vnt. pakeitimo į oro kabelines darbai, 

pakeista 2,305 km oro kabelių, darbų vertė 62,6 tūkst. Lt. 

 Šiaulių miesto industriniame parke įvykdyti apšvietimo atstatymo darbai: sumontuota  

nauja įvadinė spinta, paklota 3574 m kabelio, įrengtos 5 naujos apšvietimo atramos su gembėmis ir 

šviestuvais, ant esamos atramos įrengtas 1 šviestuvas, sumontuoti pajungimo skydeliai 103 vnt., darbų 

vertė 178 tūkst. Lt. 

 Naujai rekonstruotas šviesoforas Pramonės – Išradėjų g. sankryžoje bei įdiegtas išmanusis 

reguliavimas, įrengiant  naują šviesoforo valdiklį su video kamera, šviesoforo sekcijas su diodų žibintais, 

metalines gembes, darbų vertė 178,5 tūkst. Lt, finansuota Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis. 

Šviesoforas automatiškai reguliuoja eismo srautą, sukant į dešinę nebereikia žvalgytis, ar eina pėstieji. 

Transporto priemonių eismas yra filmuojamas – tai prevencinė saugaus eismo priemonė. Išmanusis 
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šviesoforas – tai ateinančių kartų dalykas, kuris kuria saugesnę eismo aplinką, nes šviesoforas pats 

reguliuoja eismą pagal esamą situaciją. 

 Daugiau apie šią naujovę: http://etaplius.lt/rekonstruotoje-sankryzoje-eisma-reguliuos-

ismanusis-sviesoforas. 

 

 Aplinkos tvarkymas – gatvių, žaliųjų plotų priežiūra. 
  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 išlaidos siekė 2,8 mln. lt ir tai sudaro antrą didžiausią išlaidų dalį, t.y. 24 

proc. nuo 11,5 mln. lt iš biudžeto skirtų lėšų vykdyti Miesto infrastruktūros objektų priežiūros (04) 

programą. 

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

specialiu mišiniu - 5502 tūkst. m², išvežta 9 t sniego; vasaros metu valoma mechanizuotu būdu 6545,9 

tūkst. m² gatvių važiuojamosios dalies; dangos valymas nuo purvo ir sąnašų pavasarį 2,57 tūkst. m², 

gatvių važiuojamosios dalies plovimas 325,5 tūkst. m²; gatvių ašinių linijų valymas  - 222 tūkst. m². 

Rankiniu būdu valoma gatvės važiuojamoji dalis (pakraštis prie gatvės bordiūro) – 2822 tūkst. m² vasarą 

bei 217 tūkst. m² žiemą, visuomeninio transporto sustojimo aikštelės važiuojamoji dalis (įvažos)  -  591 

tūkst. m² vasarą ir 472 tūkst. m² žiemą, laiptų valymas 59,5 tūkst. m²  vasarą ir 44 tūkst. m² žiemą. 

Atskirų šiukšlių rinkimas 37726 tūkst. M²; atliekų išvežimas nuo prižiūrimų teritorijų 45,76 t ; šiukšlių 

dėžės (urnelės) pastatymas, priežiūra 532 vnt.; sąšlavų (sukauptų, surinktų valant gatves, šaligatvius) 

išvežimas 2012,01 t. 284 tūkst. lt panaudota iš Kelių priežiūros ir plėtros programos gatvių priežiūrai 

(barstymui, sniego valymui) žiemą. 

 Automobilių stovėjimo aikštelių valyta 415 tūkst. m²  vasarą rankiniu būdu bei 460 tūkst. m²  

žiemą mechanizuotu būdu.  

 Šaligatvių, takų valoma 20654 tūkst. m² vasarą rankiniu būdu bei 17507 tūkst. m² žiemą, 

mechanizuotai valant 3670 tūkst. m² bei barstant šaligatvius 

šlapiųjų druskų mišiniu 1082 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 227 tūkst. m²; skveruose, gatvių skiriamosiose juostose, prie 

gatvių ir takų - 4001 tūkst. m²; bendrojo naudojimo vietose -50 tūkst. m²; išvežta  220,36 t žolės, išvežta 

šakų – 7,43 t; surinkta šiukšlių nuo 0,36 tūkst. m² vejų, žolynų, želdynų, naikinta 79,3 tūkst. m² 

Sosnovskio barščių, išvežta 152,7 t lapų. 

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

tualetai, pastatyta ir prižiūrima 48 vnt. konteinerių, pastatyta 29 vnt. stovų su šiukšlių maišais, išvežta 

5013,78 t šiukšlių nuo atvirų sukaupimo vietų. 

 Vykdomos priemonės, numatytos Aplinkos apsaugos programoje (03), t. y.: 

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

nušienauta 957,5 tūkst. M². 

 Nelegalių sąvartynų tvarkymas: išvežta 3351,33 t atliekų iš gyventojų sukrautų nelegalių 

sąvartynų mieste ir atliktos kitos sanitarinės paslaugos.  

 Lapų sezoninis tvarkymas  - grėbimas rudens sezono metu rugsėjo – lapkričio mėn. bei 

pavasarinės talkos metu nuo  99 tūkst. M² ploto, išvežta  93,5 t  lapų.  
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 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, 2014 m. panaudota 65 tūkst. Lt, 

genėjimas – 03 programos lėšomis – 176,1 tūkst. Lt.  Iš viso 

skyrius vykdė ir atliko medžių tvarkymo paslaugų už 241,1 

tūkst. Lt.  2014 m. nukirsta 574 vnt. medžių , nugenėti 3263 

vnt. medžių, atjauninta arba nukirsta krūmų 321 m², išrauti       

46 kelmai, nukarpyta gyvatvorių 19893,4 m². 

 Mieste prižiūrimas gėlynų plotas 3184 m², iš jų 

1455 m² daugiametės gėlės, 1729 m² vienmetės gėlės. Pasodinta naujų gėlių 24461 vnt. Skyrius rūpinasi 

gėlynų priežiūra Šiaulių mieste -  Vilniaus g. bulvare (atkarpa nuo Žemaitės g. iki Draugystės pr.); 

Prisikėlimo aikštėje, skvere 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. 

 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 7 vnt. Šiaulių miesto fontanų „Motinystė“, 

„Saulės diskai“, „Pelikanai“, „Rūdė“, „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 100 tūkst. Lt, tai sudaro 

mažiau nei 1 proc. nuo iš biudžeto skiriamo finansavimo (11,5 

mln. Lt) 04 programai vykdyti. 

 Mieste veikia 3 geriamo vandens kolonėlės prie Lydos - 

Daukanto g.; Merkinės - Vaidoto g. sankryžų bei Poilsio g. 10. Ši paslauga miestui per 2014 m. kainavo 

8,5 tūkst. Lt, sunaudotas gyventojų vanduo iš kolonėlių – 2078 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, Motinos diena, Baltijos taurės petankės turnyras, 

Šiaulių bulvaro vasara, Knygų mugė,   festivalis „Ant rubežiaus“, 

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, Pabaltijo kartingų čempionatas „Saulė“, 

Truchanovo taurė, Tarptautinė baidarių kanoja „Talkšos regata“, 

Tarptautinės sporto žaidynės „Šiauliai“, 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) išleista 57,7 tūkst. lt. 
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 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 2014 m. skirta 49 tūkst. lt. 2014 m. Šiaulių miesto 

teritorijoje pervežta 222 vnt. žmonių palaikų,  laikyta šaldytuve 3020 val. 

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

susidarančių kapinėse išvežimą, takų kapinėse valymą ir remontą, medžių kapinėse kirtimą. 
Prižiūrimos miesto kapinės, į Ginkūnų, Ežero g. civilines kapines bei Laisvamanių kapines vežamas 

vanduo, K. Donelaičio g. civilinėse kapinėse vanduo tiekiamas iš miesto vandens tinklų. Išvežamos 

šiukšlės, nuvytusių gėlių vainikai, pjaunama žolė kapinėse nuo žaliųjų plotų, genimi, pjaunami medžiai, 

atliekami vartų, laiptų smulkūs remonto darbai. Kapinių priežiūros išlaidos 2014 m. sudarė 167,5 tūkst. lt 

iš 04 programos: nukirsta, nugenėta 186 vnt.,  medžių  kapinėse (48,7 tūkst. Lt); nuvalyta 76703 kv. m 

pravažiavimų ir takų (4,6 tūkst. Lt); laiptų valymas-2883,59kv.m; žaliųjų plotų tvarkymas -2328,1 kv.m;  

vandens nuvežta 4009 kub. m (18,4 tūkst.Lt); atliktas kelio dangos remontas Ginkūnų kapinėse ir 

infrastruktūros tvarkymo darbai (27 tūkst. Lt). 

 2014 m. įvykdytas Ginkūnų kapinių drenažo sistemos rekonstrukcijos darbų pirkimas, 

parengtas techninis projektas, pradėti darbai; suremontuoti kapinių pastatuose esantys tualetai, pakeisti 

langai; atlikti takų kapinėse remonto darbai – betoninių plytelių dangos 

atstatymas- 2850 m². 

2014 m. pradėta kolumbariumo Ginkūnų kapinėse statyba, 

kuri planuojama baigti 2015 m. - bus pastatyta vienuolika kolumbariumo 

modulių su 264 keturvietėmis nišomis, nišų angos uždengtos juodo 

granito plokštėmis. 2014 m. lapkričio 6 d. Šiaulių miesto taryba savo 

sprendimu patvirtino vienkartinę naudojimosi kolumbariumu paslaugos 

kainą - 500 eurų. 
2014 m. vykdyta viešojo pirkimo procedūra dėl Daušiškių kapinių infrastruktūros techninio 

projekto parengimo, techninio projekto parengimo sutartis pasirašyta prieš Naujus metus – 2014 m. gruodžio 

mėn. 
 

 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.  

 2014 m. Žemės ūkio ir kaimo verslo registre užregistruota beveik dvigubai daugiau nei 2013 m. 

(12 valdų), t. y. 21 nauja žemės ūkio valda, atnaujintos 58 žemės ūkio valdos, sudeklaruota 250 ha žemės 

ūkio naudmenų ir kitų plotų,  priimtos ir administruotos 62 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. 2014 m. 

atliktos 42 techninės apžiūros bei įregistruota/išregistruota 42  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. 2014 m. išduoti 76 leidimai vežti 

sunkiasvorius krovinius, t.y. 3 kartus daugiau nei praėjusiais metais (2013 

m. - 23 leidimai). Su Valstybinės kelių direkcijos padaliniais derintos vežimo sąlygos per Šiaulių miestą, 

suderinta 390 prašymų.  
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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 ir maršrutiniais taksi reguliaraus susisiekimo (miesto) 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 

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 (rinkliava); mokėjimo automatų mokamose automobilių stovėjimo vietose priežiūrą ir kontrolę; 

vykdo kitus su keleivinių transportu susijusius darbus.  

 Organizuoti 8 Miesto keleivinio kelių transporto komisijos posėdžiai, kuriuose paruošti ir 

išnagrinėti 29 prašymai ir pasiūlymai aktualiais keleivių vežimo klausimais, surašyti posėdžių protokolai.  

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

 Patikrintos 93 transporto priemonės dėl atitikimo keliamiems reikalavimams ir surašyti 

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

 Paruošta ir išduota 30 kelių transporto licencijos kopijos keleivių vežimui autobusais ir 

mikroautobusais, 63 leidimai vežti keleivius lengvaisiais automobiliai taksi, 46 leidimai vežti keleivius 

miesto reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais bei surinkta 12773,00 Lt valstybinės 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.         

 Įrengtos 2 naujos viešojo transporto autobusų sustojimo stotelės  F. Vaitkaus gatvėje, 

paklotos šaligatvio plytelės 28 m²; įrengti 2 kelio ženklai. Parengtas Administracijos direktoriaus įsakymo 

projektas dėl darbo grupės sudarymo bei organizuotas darbo grupės dėl stoginių keleiviams viešojo 

transporto sustojimo vietose  eksploatacijos būdo posėdis. Keleiviams viešojo transporto sustojimo 

vietose įrengtos 3 naujos stoginės prie Gegužių / S. Dariaus ir S. Girėno sankryžos (galinė stotelė), 

Gytarių g. (,,Kviečių“ stotelė) ir F. Vaitkaus (,,Pramoninio parko“ stotelė) gatvėse. Stoginių įrengimo 

darbų vertė 35225,5 Lt.    

 

 Automobilių stovėjimas Šiaulių mieste. 

 Miesto taryba savo sprendimu yra nustačiusi mokamas automobilių stovėjimo vietas prie 

pagrindinių miesto gatvių miesto centre. Iš viso nustatyta 14 apmokestintų vietų (aikštelių ir gatvių 

atkarpose), pastatyti 26 mokėjimo už automobilių stovėjimą automatai. Skyrius administruoja rinkliavos 

už automobilių stovėjimą surinkimo paslaugos bei mokėjimo automatų priežiūros ir inkasacijos paslaugos 

teikimą. Per 2014 m. surinkta 47 proc. daugiau nei 2013 m., t. y. iš viso 576,6 tūkst. Lt rinkliava, 

pervesta į miesto biudžetą.  

 Skyriuje parengti 3  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 2014-06-26 Nr. 

T-172 (patvirtinta nuostatų nauja redakcija);  2014-09-25 Nr. T-266 (patvirtinti rinkliavos dydžiai eurais); 

2014-11-20 Nr. T-368 (apibrėžtos mokamų vietų automobiliams statyti Šiaulių mieste ribos, kai: žalioji 

zonos riba yra 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 ir Dvaro gatvės 43, 43a, 47, 49, 51 pastatų, Vytauto gatve iki Rūdės 

gatvės; baltoji zona – visa Šiaulių miesto teritorija, išskyrus žaliosios zonos teritoriją). 
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 Saugaus eismo organizavimas. 

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

skundų ar pasiūlymų eismo organizavimo ir kitais klausimais.Per 2014 metus  išnagrinėta 196 miesto 

fizinių ir juridinių asmenų prašymų. Įvyko 15 Saugaus eismo komisijos posėdžių, surašyti komisijos 

posėdžių protokolai, pareiškėjams paruošti atsakymai. Komisijos posėdžiuose nagrinėti klausimai: 

pareiškėjų prašymų ir skundų nagrinėjimas 65 kl.;  pėsčiųjų perėjų įrengimas, atnaujinimas, auditas 41 

kl.; eismo organizavimo tobulinimas 47 kl.;  kiti klausimai 43 kl. 
 

MIESTO INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS 

APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOJE (03) VYKDYTOS PRIEMONĖS   

 

Priemonės 

pavadinimas 

Lėšų šaltinis Tūkst. Lt  Atlikti darbai 

Kapinių atliekų 

tvarkymas 

SB (rinkliavos 

lėšos) 

66,9 Išvežta nesuyrančių atliekų  900,63 t; suyrančių atliekų  

9,97  t. 

Bioskaidžių atliekų 

tvarkymas bendro 

naudojimo teritorijose  

SB (rinkliavos 

lėšos) 

62,1 Šakų išvežimas 32,25 t; Žolės išvežimas 308,88 t; Lapų 

išvežimas 338,77 t 

Nelegalių sąvartynų 

likvidavimas 

SB (rinkliavos 

lėšos) 

588 Iš nelegalių sąvartynų išvežta atliekų (šiukšlių) 3351,3 t 

Kaštonų lapai 

tvarkymas 

SB (AA) 15 Sezoninis žaliųjų plotų tvarkymas (lapų sugrėbimas 

rudens sezono metu rugsėjo – lapkričio mėn. bei 

pavasarinės talkos metu) 99  tūkst. m²; Lapų išvežimas  

93,5 t  

Želdinių priežiūros 

vykdymas  

 

SB (AA) 

 

 

176,1 Nugenėta  3263 vnt. medžių, atjauninta 321 m² krūmų, 

pašalinta atžalų  nuo 73 medžių, patręšta 258 medžiai, 

patręšta 48 krūmai, išrauti 46 kelmai. 

Paviršinių vandens 

telkinių pakrančių 

tvarkymas 

SB (AA) 

 

85 Tvarkytos Talkšos, Rėkyvos ežerų ir Prūdelio pakrantės,   

Iš viso sutvarkyta 2047,16 tūkst  m
2 
pakrančių ploto.  

Pavasarinio purvo 

valymas dėl 

pakeltosios taršos 

SB (AA) 

 

81 Sąšlavų (sukauptų, surinktų valant gatves, šaligatvius) 

išvežimas 727,64 t; Gatvių su a/b danga važ. dalies 

valymas nuo purvo ir sąnašų pavasarį 263,77 tūkst. m
2 

Vykdyta priemonių už 1074  

 

 
MIESTO INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS DALYVAVIMAS INVESTICINIUOSE PROJEKTUOSE 

 

Projekto  pavadinimas Lėšų 

šaltinis 

Suma, 

tūkst.lt 

Veiklos rodiklis 

Tilžės g. dviračių takų ir įvažų 

įrengimo darbai 

ES 

/SB 

SB 

3400 

/487,4 

112,6 

Dalyvaujama kaip techninis ekspertas 

Lėšų šaltiniai: SB – Savivaldybės biudžetas, ES – Europos Sąjungos lėšos. 
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1.5. ŠVIETIMAS, KULTŪRA, SPORTAS 

 

Švietimo prieinamumas ir kokybės užtikrinimas. 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (toliau – Skyrius) 2014 metais veiklą 

vykdė planingai ir nuosekliai, įgyvendino veiklas, numatytas Šiaulių miesto savivaldybės 2014-2016 

metų veiklos plano 2014 metų švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programoje, Skyriaus 2014 

metų veiklos planuose bei atsižvelgdamas į iškilusias problemas ir aktualijas. 

2014 m. Skyriuje dirbo 11 valstybės tarnautojų ir 4 darbuotojai pagal darbo sutartis. Iki 2014 m. 

gruodžio 31 d. Skyriuje dirbo tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, kurio išlaikymui pagal 

projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ buvo gautas finansavimas. 

Vienas svarbiausių Skyriaus uždavinių – koordinuoti ir administruoti Šiaulių miesto savivaldybei 

pavaldžių mokyklų ir pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų veiklą. 2014 m. Skyrius 

koordinavo 74 įstaigas: 72 savivaldybės mokyklas ir 2 pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigas. 

Kadangi 2014 m. Mokinio krepšelio lėšos buvo skirtos ir penkioms nevalstybinėms įstaigoms, 

vykdančioms švietimo veiklas – „Garso servisas“, „Mūsų draugas“, „Mažieji šnekoriai“, „Smalsieji 

pabiručiai“, Šiaulių Valdorfo darželio-mokyklos bendruomenė, o taip pat ir Šiaulių miesto savivaldybės 

Sutrikusio vystymosi kūdikių namams, 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. 

2014 metais, lyginant su 2013 metais, Šiauliuose buvo fiksuojamas mokinių skaičiaus mažėjimas 

ir nežymus ugdytinių skaičiaus augimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir neformaliojo vaikų švietimo 

mokyklose. 

 

 
 

 

2014 m. buvo įvykdyti šie bendrojo ugdymo mokyklų pertvarkymai: 

– Vijolių vidurinė mokykla pertvarkyta į Sporto vidurinę mokyklą, vykdančią specializuotą 

sportinį ugdymą. Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. minėtos mokyklos 6-12 klasėse mokėsi 197 perspektyvūs 

sportininkai iš visos šalies; 

– Lieporių pradinė mokykla prijungta prie Gegužių progimnazijos. 

Skyriaus specialistai atliko įvairius paskaičiavimus ir rengė sprendimų projektus ne tik dėl 

bendrojo ugdymo mokyklų, bet ir dėl neformaliojo vaikų švietimo mokyklų tinklo pertvarkymo. 

Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė svarstė Jaunųjų technikų centro veiklos 

perspektyvą, teikė siūlymus minėtos įstaigos bendruomenei. 

Atsižvelgiant į didėjantį ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus augimą, nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. 

lopšeliuose-darželiuose „Ežerėlis“, „Gluosnis“, „Pasaka“, „Pupų pėdas“ ir Specialiojo ugdymo centre 

įsteigtos 7 naujos grupės, į kurias priimta per 100 vaikų. 



 

 48 

Už Europos Sąjungos ir Savivaldybės biudžeto lėšas (virš 1 mln. Lt) baigta lopšelio-darželio 

„Sigutė“ pastato rekonstrukcija, lopšelyje-darželyje „Pupų pėdas“ įrengtas metodinis kabinetas. 

Savivaldybės biudžeto lėšomis (apie 2 mln. Lt) pakeisti Sporto ir „Santarvės“ vidurinių, Ragainės, 

„Rasos“, Rėkyvos progimnazijų, Dainų muzikos mokyklos langai. 

2014 m. atleisti dviejų švietimo įstaigų vadovai (šalių sutarimu) ir suorganizuoti du švietimo 

įstaigų direktorių atrankos konkursai. 

 

Skyriaus 2014 metų veiklos planų realizavimas. 
Per ataskaitinį laikotarpį Skyrius vykdė nuostatuose apibrėžtas funkcijas bei atliko metiniame ir 

ketvirčių planuose numatytus darbus: 

 

2014 m.  daugiau  nei  ankstesniais  metais  parengta  Tarybos  sprendimų  projektų,  

suorganizuota  

susitikimų su švietimo įstaigų bendruomenėmis ir miesto etapo sporto varžybų, įvykdyta švietimo įstaigų 

vadovų atestacijų ir atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymų, parinkta ir paskirta praktinės 

veiklos vertintojų besiatestuojantiems mokytojams, išleista Skyriaus vedėjo įsakymų švietimo veiklos 

klausimais, išsiųsta raštų įvairioms institucijoms. 

 Skyriaus specialistai 2014 m. vykdė priežiūrą ir analizavo švietimo įstaigų situaciją įvairiais 

švietimo veiklos klausimais, parengė 67 patikrinimo pažymas. Patikrinimų rezultatus aptarė su įstaigų 

vadovais. 

Iš 2014 m. koordinuotų nacionalinių projektų išskirtume dalyvavimą projekte „Lyderių laikas 2“. 

Projekto įgyvendinimui Šiaulių mieste suburta 11 asmenų kūrybinė komanda (3 skyriaus specialistai, 1 

Švietimo centro metodininkas, 6 mokyklų atstovai, 1 Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto 

komiteto narys) parengė Socialinių kompetencijų ugdymo sistemos Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklose modelio (toliau – Modelis) aprašo projektą. Aprašo projektas pristatytas penkių 

projekte dalyvavusių mokyklų bendruomenėms, socialiniams partneriams, bendrojo ugdymo mokyklų 

vadovams. Buvo sukurtas socialinių partnerių tinklas, vienijantis 35 mieste veikiančias organizacijas, 

kuriose daugiau kaip 25 proc. penkių projekte dalyvavusių miesto mokyklų mokinių vykdo Socialinių 

kompetencijų ugdymo sistemos modelyje numatytas veiklas. Be to, parengtas Savivaldybės 

administracijos bendradarbiavimo su socialiniais partneriais sutarties projektas. Buvo vykdomas ir 

Modelio viešinimas: 

– Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje sukurta rubrika „Socialinių kompetencijų 

ugdymas“, kurioje skelbiama informacija apie Modelio įgyvendinimą miesto mokyklose; 

– Modelio pristatymai vykdyti Ignalinoje ir Vilniuje (Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo); 

– 2014 m. lapkričio mėn. suorganizuotas respublikinis švietimo forumas „Socialinė kompetencija. 

Lyderystė. Tvermė“ (forume dalyvavo 137 dalyviai). Forumo metu priimta rezoliucija dėl mokinių 

Veiklos tipas 2014 m. 2013 m. 

Parengti Tarybos sprendimų projektai 37 19 

Organizuoti švietimo įstaigų direktorių ir jų pavaduotojų ugdymui 

pasitarimai 

37 38 

Organizuoti susitikimai su švietimo įstaigų bendruomenėmis 10 6 

Organizuoti mokyklų direktorių atrankos konkursai 31 8 

Vykdyta švietimo įstaigų vadovų atestacija 1 2 

Koordinuotas mokyklų išorės audito vertinimas 4 5 

Koordinuotas nacionalinių projektų įgyvendinimas 81 66 

Parinkti ir paskirti praktinės veiklos vertintojai besiatestuojantiems 

mokytojams 

19 17 

Organizuotos miesto etapo sporto varžybos 17 18 

Organizuoti kiti renginiai  324 272 

Išleisti Skyriaus vedėjo įsakymai švietimo veiklos klausimais 366 346 

Išsiųsti raštai įvairioms institucijoms 442 473 

Parengtos archyvinės pažymos 37 19 
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kompetencijų pripažinimo ir įteisinimo išsilavinimo dokumentuose. Rezoliucija pateikta Švietimo ir 

mokslo ministerijai. 

2014 m. nemažas dėmesys buvo skirtas švietimo įstaigų finansavimo sistemai tobulinti. Skyriaus 

specialistai aktyviai dalyvavo Administracijos direktoriaus sudarytoje darbo grupėje pasiūlymams dėl 

susitarimo teikti neformaliojo švietimo paslaugas Šiaulių rajono savivaldybės gyventojams parengti. 

Atsižvelgiant į darbo grupės siūlymus, parengtas Savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl 

neformaliojo švietimo finansavimo principų“. Bendradarbiaujant su Kūno kultūros ir sporto, Finansų 

skyrių specialistais parengtas ir Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas Ugdymo lėšų, skiriamų 

iš savivaldybės biudžeto neformaliajam švietimui, apskaičiavimo ir naudojimo tvarkos aprašas, kuriame 

numatytas savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo vienam mokiniui vieno mėnesio reikmėm principas. 

Dalyvauta Mero potvarkiu sudarytoje darbo grupėje (5 posėdžiai) dėl neformaliojo švietimo finansavimo 

tobulinimo (parengta medžiaga, pristatyta apibendrinta informacija posėdžių metu). Atsižvelgiant į darbo 

grupės siūlymus, parengtas tarybos sprendimo projektas „Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą 

nustatymo“. 

Administracijos direktoriaus įsakymu buvo sudaryta darbo grupė biudžetinių įstaigų Aplinkos 

(ūkio) lėšų, skiriamų iš savivaldybės biudžeto, apskaičiavimo 2014-2015 metais tvarkos aprašui tobulinti. 

Skyriaus specialistai ir ekonomistai rengė minėtai grupei informaciją apie švietimo įstaigų finansavimo 

poreikį, atliko aprašo analizę ir pateikė siūlymus. 

Skyriaus specialistų grupė, bendradarbiaudama su ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir neformaliojo 

vaikų švietimo mokyklų vadovais, parengė Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų 

išorinio vertinimo tvarkos aprašą, kuris patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu. Be to, 

parengtas ir patvirtintas Neformaliojo švietimo mokyklų savianalizės protokolo pavyzdys. 

2014 m., bendradarbiaujat su UAB „BUSTURAS“, Švietimo centru, viešųjų pirkimų ir 

informacinių technologijų specialistais, Skyriaus specialistai organizavo elektroninio mokinio 

pažymėjimo įdiegimą: parengtas Elektroninio mokinio pažymėjimo  (toliau – EMP) išdavimo ir 

naudojimo tvarkos aprašas, įdiegta EMP valdymo sistema, organizuotos konsultacijos už mokinio 

pažymėjimo diegimą atsakingiems miesto bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojams, organizuotas EMP 

atspausdinimas ir išdalinimas mokiniams. 2014 m. EMP gavo apie 13000 mokinių. 

Skyriaus specialistai vadovavo darbo grupei, kurios sudėtyje buvo Savivaldybės administracijos 

Finansų, Kūno kultūros ir sporto, Kultūros, Turto skyrių, UAB „Busturas“ atstovai, atsakingi už 

Neformaliojo švietimo ir kitų mokamų paslaugų elektroninės apskaitos sistemos diegimą. Buvo parengta 

ir pateikta viešųjų pirkimų komisijai prekių ir paslaugų techninė specifikacija, analizuoti kiti pirkimų 

dokumentai, įvykdytas viešasis pirkimas. Su laimėtoju Administracija pasirašė prekių ir paslaugų pirkimo 

sutartį. Skyriaus specialistas paskirtas pirkimo sutarties kuratoriumi. 

2014 m. buvo suaktyvintas bendradarbiavimas su Šiaulių universitetu (toliau – ŠU). Skatinant 

savivaldybės bendradarbiavimą su Šiaulių universitetu, Skyrius koordinavo dviejų priemonių 

įgyvendinimą: atliktas tyrimas „Geros mokyklos ypatumų analizė“ ir pastatyta V.A. Mocarto opera 

„Užburtoji fleita“. Tyrimą atliko ŠU Edukologijos ir Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetų 

mokslininkų komanda. Tyrimu siekta atskleisti Šiaulių miesto mokyklų bendruomenių (mokinių, jų tėvų 

(globėjų), pedagogų, mokyklų vadovų) ir Šiaulių miesto gyventojų nuomonę apie dabartinę mokyklą bei 

jų Geros Mokyklos lūkesčius. Anketinėje apklausoje dalyvavo 814 mokinių, 1025 tėvai, 528 pedagogai iš 

3 pradinių mokyklų, 8 progimnazijų, 4 gimnazijų. Interviu ir apklausoje elektroninėje erdvėje papildomai 

dalyvavo 164 Šiaulių miesto gyventojų. Metų pabaigoje buvo parengta išsami tyrimo ataskaita „Šiaulių 

mokykla: realybė ir lūkesčiai“. 2014 m. gruodžio 16 d. Saulės koncertų salėje pristatytas V.A. Mocarto 

operos „Užburtoji fleita“ premjerinis spektaklis. Spektaklį pastatė Šiaulių universiteto Menų fakulteto 

Muzikos katedros dėstytojų komanda. Spektaklyje dalyvavo minėtos katedros studentai, S. Šalkauskio, J. 

Janonio, „Romuvos“ gimnazijų, „Juventos“ ir „Romuvos“ progimnazijų mokiniai. 

Be to, bendradarbiaujant su Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto 

Sveikatos studijų katedra ir Šiaulių visuomenės sveikatos biuru atliktas miesto paauglių sveikos 

gyvensenos aspektų tyrimas, kuriame dalyvavo 870 keturiolikos – penkiolikos metų mokinių. Pusė (50,5 

proc.) apklausoje dalyvavusių respondentų savo sveikatą vertino esant gerą, trečdalis (27,8 proc.) – labai 

gerą ir tik penktadalis (17,7 proc.) nurodė sveikatą esant patenkinamą ar blogą. 
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 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. 2014 m. pagrindinėje brandos 

egzaminų sesijoje buvo organizuota 11 valstybinių ir 5 mokykliniai brandos egzaminai. Egzaminų 

vykdymui buvo įsteigti 49 valstybinių ir 36 mokyklinių brandos egzaminų centrai (2013 m. – 52 

valstybinių ir 38 mokyklinių egzaminų centrai). Pakartotinėje sesijoje buvo vykdomi 8 valstybiniai ir 2 

mokykliniai brandos egzaminai. Bendradarbiaujant su mokyklų vadovais, pagrindinės ir pakartotinės 

sesijos brandos egzaminų vykdymui buvo sudaryta 71 vykdymo grupė ir 11 vertinimo komisijų (2013 m. 

– 73 vykdymo grupės ir 5 vertinimo komisijos), kurios patvirtintos 95 Skyriaus vedėjo įsakymais. 2014 

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 2014 m. brandos egzaminų vykdymą ir vertinimą tvarkos aprašą. 

Atlygį už darbą gavo 773 brandos egzaminų vykdytojai ir vertintojai. 

 Miesto mokinių valstybinių brandos egzaminų rezultatai gana aukšti: 

 – 2 mokomųjų dalykų egzaminai išlaikyti 100 proc. (užsienio (rusų ir prancūzų) kalbų); 

 – 4 mokomųjų dalykų (geografijos, anglų kalbos, biologijos, informacinių technologijų) egzaminų 

išlaikymo rezultatas 2014 m. aukštesnis už 2013 m. išlaikymo rezultatą; 

 – 9 mokomųjų dalykų egzaminų išlaikymo vidurkis 2014 m. aukštesnis už šalies išlaikymo 

vidurkį; 

 – gauti 63 (2013 m. – 111) 100 balų valstybinių brandos egzaminų įvertinimai. 

 2014 m. brandos egzaminus mieste laikė 1535 abiturientai (2013 m. – 1686). Vidurinį 

išsilavinimą 2014 m. įgijo 97,8 proc. (2013 m. – 96,9 proc.) abiturientų. 

 Baigus  pagrindinio  ugdymo  programą, 10  (II gimn.)  klasių  mokiniams  organizuojamas 

privalomas  

pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas. 2014 m. pagrindinį išsilavinimą įgijo 95,9 proc. 

(2013 m. – 97,6  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. 2014 m. prašymų dėl vaiko minimalios ir 

vidutinės priežiūros priemonių skyrimo buvo gauta mažiau nei 2013 metais: 

 

Metai Gauta prašymų 
Skirta vaiko minimali 

priežiūros priemonė 

Skirta vaiko vidutinė 

priežiūros priemonė 

2012 25 20 5 

2013 41 23 10 

2014 29 18 6 
  

2014 m. penkiems mokiniams, dėl kurių mokyklos kreipėsi į Savivaldybės administracijos vaiko 

gerovės komisiją, minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės nebuvo skirtos. Mokyklos buvo 

įpareigotos taikyti papildomas socialines–pedagogines priemones dirbant su problemiškais mokiniais. Dėl 

6 vaikų buvo kreiptasi į Šiaulių miesto apylinkės teismą prašant leidimo skirti vaiko vidutinės priežiūros 

priemonę. 

 Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (toliau – koordinatorius), siekdamas užtikrinti 

veiksmingą informacijos sklaidą apie kompleksinę pagalbą vaikams ir jų tėvams (globėjams) bei surinkti  

informaciją apie institucijų teikiamas paslaugas Šiaulių miesto savivaldybėje gyvenantiems ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams), nuolat organizavo susitikimus, pokalbius 

su miesto švietimo, sveikatos priežiūros, vaiko teisių, socialinės priežiūros ir pedagoginės psichologinės 

tarnybų, Rėkyvos ir Medelyno seniūnijų, kitų įstaigų atstovais, nevyriausybinėmis organizacijomis. 

Organizavo ir miesto tarpinstitucinio bendradarbiavimo komandos pasitarimus. Daugiausia laiko 

koordinatorius skyrė bendravimui su socialinės rizikos grupei priskirtomis šeimomis, auginančiomis 

vaikus nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios. Koordinatorius rinko dokumentus dėl 

kompleksinės pagalbos skyrimo ar dėl privalomo vaiko ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje 
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priėmimo, prižiūrėjo priimtų sprendimų įgyvendinimą. 2014 m. pagalba buvo suteikta 18 vaikų ir jų 

šeimoms. Nuo 2014 m. kovo mėn. koordinatorius buvo įtrauktas į Šiaulių miesto savivaldybės Vaiko 

gerovės komisiją ir aktyviai dalyvavo jos veikloje. 

2014 m. Skyriaus specialistai nemažai dėmesio skyrė neformaliojo vaikų švietimo organizavimui. 

Neformalųjį švietimą vykdė visos Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklos. Jose buvo vykdoma virš 

600 įvairios krypties ir veiklos užsiėmimų (būrelių). Be to, 32 įvairaus profilio įstaigos vykdė 93 

neformaliojo vaikų švietimo programas (2013 m. – 96) ir 6 trumpalaikes neformaliojo vaikų švietimo 

programas (2013 m. – 3), patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. 

2014 m. Skyriaus specialistai koordinavo 22 vaikų ir jaunimo vasaros užimtumo programų 

įgyvendinimą. Šiose programose dalyvavo apie 2000 7-17 metų mokinių. Be kasmet skiriamų 

savivaldybės biudžeto lėšų socialiai remiamų šeimų vaikų vasaros poilsiui organizuoti, 2014 m. iš 

privatizavimo fondo skirta 30 tūkst. litų. Už šias lėšas vykdytos septynios vaikų ir jaunimo vasaros 

užimtumo programos (sveikatingumo, meninio ir patriotinio ugdymo, sporto, turistinė ir kt.). Trys 

švietimo įstaigos – Moksleivių namai, Didždvario gimnazija, Medelyno progimnazija – vykdydamos 

trumpalaikes neformaliojo vaikų švietimo programas 2014 m. organizavo šešias vaikų vasaros poilsio 

stovyklas. Iš kitų finansavimo šaltinių gautomis lėšomis Jovaro progimnazija, „Saulėtekio“ gimnazija, 

Jaunųjų technikų centras ir Jaunųjų turistų centras suorganizavo devynias vaikų vasaros poilsio stovyklas. 

Švietimo įstaigos aktyviai dalyvavo ir miesto kultūriniame gyvenime. Įgyvendinant Savivaldybės 

administracijos Kultūros skyriaus programą „Bulvaro vasaros mozaika 2014“, Skyriaus specialistai 

suorganizavo du švietimo įstaigų prisistatymus ir keturis mokinių koncertus miesto visuomenei. 

Renginiuose dalyvavo 17 bendrojo ugdymo mokyklų ir 8 neformaliojo vaikų švietimo mokyklos. 

Aktyviai švietimo įstaigos dalyvavo ir 2014 m. rugsėjo 11-12 d. miesto gimtadienio šventės „Šiaulių 

dienos 778“ renginiuose: eisenoje „Metų ratas“ dalyvavo 34 švietimo įstaigos (4 neformaliojo vaikų 

švietimo mokyklos, 1 lopšelis-darželis, 29 bendrojo ugdymo mokyklos), o rugsėjo 12 d. Moksleivių 

dienos renginiuose „Gyvoji istorija K. Donelaičiui atminti: Šiauliai XVIII amžiuje“ ir koncerte „Tau – 

mano mieste“ – 37 (5 lopšeliai-darželiai, 27 bendrojo ugdymo ir 5 neformaliojo vaikų švietimo 

mokyklos). Visų tų renginių įgyvendinimą koordinavo Skyriaus specialistai. 

 

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. 

2014 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 2014 m. atliko 955 ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų specialiųjų ugdymosi 

poreikių įvertinimą (2013 m. – 999). 
 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius  

Mokyklinio amžiaus vaikų 

skaičius 

Iš viso 
neorganizuoti

vaikai 

lankantys ikimokyklinio ugdymo 

įstaigą 
iš viso 

83 591 674 281 955 

 

22 mokiniams nustatyti labai dideli, 325 – dideli, 201 – vidutiniai ir 335 – nedideli specialieji 

ugdymosi poreikiai. Kaip ir praėjusiais metais daugiausia nustatyta kalbėjimo ir kalbos sutrikimų – 509, 

kompleksinių sutrikimų – 80. 
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2014 m. vertintas ir 22 penkiamečių pasirengimas ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo 

programą ir 37 šešiamečių pasirengimas mokyklai (2013 m. atitinkamai 32 ir 29).  

Jau kelinti metai auga psichologinės pagalbos poreikis. 2014 m. suteikta daugiau individualių 

psichologo konsultacijų – 1657 (pernai – 1142) ir konsultuota 270 vaikų (pernai – 211). Dažniausiai 

pasitaikantys sunkumai, dėl kurių į Tarnybą buvo kreiptasi psichologo pagalbos: elgesio ir emocijų – 609, 

bendravimo – 276, klinikinės (hiperaktyvumas, neurozės, autizmas, valgymo sutrikimai, priklausomybė 

nuo kompiuterinių žaidimų) - 171, krizės (savižalojimas, netektis, tėvų skyrybos, adaptacija) – 161 

konsultacija.  

2014 m. Tarnyboje toliau buvo teikiama ir surdopedagogo pagalba – 15 sutrikusios klausos vaikų 

pravestos 392 pratybos bei konsultuoti vaikų tėvai. 

 Kaip ir praėjusiais metais Tarnyba nemažai dėmesio skyrė švietimo įstaigų pedagogų metodinei ir 

dalykinei pagalbai - organizuoti 544 renginiai. 
 

Kam skirta 
Pasitarimų 

skaičius 

Seminarų 

skaičius 

Konsultacijų 

skaičius 

Paskaitų 

skaičius 

Socialiniams pedagogams 3 – 52 – 

Logopedams 6 1 41 – 

Specialiesiems pedagogams 4 – 306 1 

Vaiko gerovės komisijų nariams 5 – 18 – 

Ikimokyklinių įstaigų vadovams ir 

pedagogams 

– – 29 – 

Mokyklų pedagogams – – 14 21 

Psichologams  – – 27 8 

Iš viso 7 – 1 – 
 

 

Kelinti metai didelio mokyklų dėmesio sulaukia Tarnybos specialistų vedami edukaciniai 

renginiai. Specialistai skaitė paskaitas tėvams, pedagogams trijose gimnazijose, septyniose 

progimnazijose, vienoje vidurinėje ir pradinėje, dviejose specialiosiose mokyklose, Profesinio rengimo 

centre, keturiolikoje ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Apie 30 paskaitų skaityta mokiniams. 

2014 m. Tarnybos specialistai suorganizavo tris respublikines mokslines praktines konferencijas: 

„Sutrikusios klausos asmenų ugdymo realijos“, „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymas: 

realybė ir siekiamybė“, „Mokinių įtraukimas į saugios aplinkos kūrimą mokykloje“. 

2014 m. Tarnyba kartu su Simono Daukanto gimnazija parengė ir įgyvendino projektą „Padėk 

draugui, kai jam reikia pagalbos“. Projekto idėja – skatinti atsakingą gimnazijos bendruomenės narių 

elgesį, kuris sąlygotų konstruktyvų konfliktinių mokyklinių situacijų valdymą bei geresnę 

bendradarbiavimo atmosferą tarp bendruomenėje. 

Veiklą tęsė popamokinio užimtumo grupė, kurią lankė 15 blogai mokyklą lankančių, specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių mokinių. Su mokiniais kiekvieną darbo dieną dirbo socialinis ir specialusis 

pedagogai, kartą per savaitę psichologas vesdavo vaikams psichologinio atsparumo įgūdžių ugdymo 

užsiėmimus. 

2014 m. Tarnyboje lankėsi Uzbekistano delegacija, kuri viešėjo Lietuvoje pagal Europos 

Komisijos finansuojamą projektą „Inkliuzinio ugdymo sistemos kūrimas Uzbekistane“. Svečiai siekė 

susipažinti su vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo ir identifikavimo sistema Lietuvoje. 

Tarnybos specialistai pristatė specialiosios pedagoginės ir psichologinės pagalbos organizavimo Šiaulių 

miesto savivaldybėje sistemą. 

 

  Švietimo centras. 

 2014 m. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro (toliau – Švietimo centras) pagrindinė 

veikla buvo organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius. 2014 m. suorganizuotas 321 kvalifikacijos 

tobulinimo renginys (2013 m. – 265). 
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 Kaip ir praėjusiais metais daugiausia organizuota seminarų, įvairių kursų ir konferencijų. 

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

mokinių dalyvavimą šalies etapuose. 2014 m. kartu su Skyriumi suorganizuota 40 (2013 m. – 35) 

olimpiadų ir konkursų, kuriuose dalyvavo 1493 mokiniai (2013 m. – 1308). Į dalykinių olimpiadų ir 

konkursų šalies etapus vyko 75 mokiniai. Net vienuolikoje olimpiadų respublikiniuose etapuose 

šiauliečiai tapo 1-3 vietų laimėtojais, o už laimėjimus trijose iš eilės olimpiadų vienam miesto mokiniui 

suteiktas laureato vardas. 

Švietimo centras, kaip ir ankstesniaisiais metais, koordinavo mieste veikiančių 32 įvairių 

mokomųjų dalykų ir kitokių švietimo veiklų metodinių būrelių veiklas. Visi metodiniai būreliai planavo ir 

gyvendino savo veiklą bendraudami su Skyriumi ir Švietimo centru. 

 Švietimo centras organizavo ar atliko inžinerinių tinklų avarijų lokalizavimo, šalinimo ir remonto 

darbus švietimo įstaigose. Inžinerinių tinklų remonto brigada atliko hidraulinius šilumos punktų ir 

šildymo sistemų bandymus 19-oje ikimokyklinių įstaigų. 

 Švietimo centras teikė transporto, sandėliavimo, mokinių pavėžėjimo paslaugas miesto 

mokykloms ir kitoms biudžetinėms įstaigoms. Centro autobusais mokiniai ir pedagogai vežti į dalykines 

olimpiadas, sporto renginius, seminarus ir kitus renginius. 

 Centro buhalteriai vykdė penkių biudžetinių įstaigų apskaitą. Darbui naudoja VSAKIS ir 

PROGRA buhalterinės apskaitos programas. Glaudžiai bendradarbiaujama su Savivaldybės 

administracijos Finansų skyriaus specialistais. 

Švietimo centras koordinuoja Jaunimo centro veiklą, kur 2014 m. vyko 15 nuolatinių užsiėmimų 

(muzikos, šokio, dailės, užsienio kalbų mokymo ir kt.), veikė Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija 

„Apskritasis stalas“, Eurodesk Lietuva atstovybė, vyko Lietuvos moksleivių sąjungos Šiaulių miesto 

skyriaus susirinkimai ir kt. Iš viso 2014 m. Jaunimo centre suorganizuoti daugiau nei 294 įvairūs 

renginiai. 

Švietimo centras nuo 2013 m. pradžios kartu su Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų 

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

išmokas atlieka įvairius mažiau kvalifikuotus darbus. Visuomenei naudingos veiklos organizavimo 

skyriaus specialistai 2014 m. priėmė 5793 gyventojus su Socialiniu paslaugų skyriaus siuntimais. 3455 

gyventojai buvo nukreipti atlikti visuomenei naudingą veiklą švietimo įstaigose, 1989 – tvarkė miestą, 

349 - dirbo ir kitose miesto įstaigose. 

2014 m. Švietimo centro specialistė- maisto technologė kartu su Skyriaus specialistais patikrino 22 

miesto bendrojo ugdymo mokyklas mokinių maitinimo organizavimo klausimais. Patikrinimų medžiaga 

aptarta su švietimo įstaigų vadovais. Atsižvelgiant į patikrinimų metu užfiksuotus trūkumus, mokyklų 

valgyklų vedėjams ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams organizuotos konsultacijos. 

Švietimo centras vykdė ir projektinę veiklą. 2014 m. kartu su partneriais iš Latvijos tęsė projekto 

„Competitive Entrepreneurship By Lifelong Learning And Business Cooperation“ („Konkurencingas 

verslas, pagrįstas mokymusi visą gyvenimą ir bendradarbiavimu tarp verslo subjektų“) vykdymą. Projekto 

metu atnaujinta dalis centro patalpų, įsigyta mokymams reikalinga įranga (interaktyvi lenta, aktyvaus 
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balsavimo sistema, konferencinė įranga), suorganizuoti praktiniai mokymai būsimiesiems ir 

pradedantiesiems verslininkams. 

Švietimo centras 2014-2016 metais kartu su partneriais iš Latvijos ir Suomijos vykdys tarptautinį 

projektą „Innostartup“ („Kitoks startas“) pagal Nordplus programą. Projekto metu planuojama 

suorganizuoti mokymus būsimiems verslininkams pagal parengtą kūrybiškumo ugdymo programą, 

organizuoti mentorių konsultacijas būsimiems verslininkams, plėtoti Latvijos, Suomijos ir Lietuvos 

suaugusiųjų švietimo įstaigų tarpinstitucinį bendradarbiavimą. 2014 m. rugsėjo mėn. suorganizuotas 

projekto partnerių susitikimas Šiauliuose. 

2014 m. Švietimo centras kaip partneris dalyvavo nacionaliniuose projektuose „Lyderių laikas 2“ 

ir „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas 

(II etapas)“. Centras suorganizavo stažuotes Šiaulių miesto mokyklose Vilniaus, Kėdainių ir Ignalinos 

rajono pedagogams. Stažuotėse dalyvavo 19 pedagogų. Vykdė suaugusiųjų mokymus Šiaulių miesto 

savivaldybėje šiomis temomis: „Psichologinės pagalbos teikimas“, „Bendrinė anglų kalba“, „Laisvalaikio 

formos ir saviraiškos“. Mokymuose dalyvavo 68 suaugusieji.  

 

Pasiekimai ir laimėjimai švietimo srityje 2014 metais. 

1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Lietuvos savivaldybių asociacija Šiaulių 

miesto savivaldybei skyrė „Auksinės krivūlės“ apdovanojimą už lygių galimybių užtikrinimą, siekiant 

švietimo kokybės. 

2. Atidaryta Sporto vidurinė mokykla – regioninė mokykla, kurioje nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. 6-12 

klasėse mokosi 197 perspektyvūs sportininkai. 

3. Ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir Specialiojo ugdymo centre įsteigtos 7 naujos grupės, į kurias 

priimta per 100 vaikų. 

4. Už Europos Sąjungos ir Savivaldybės biudžeto lėšas (virš 1 mln. Lt) baigta lopšelio-darželio 

„Sigutė“ pastato rekonstrukcija, lopšelyje-darželyje „Pupų pėdas“ įrengtas metodinis kabinetas. 

5. Savivaldybės biudžeto lėšomis (apie 2 mln. Lt) pakeisti Sporto ir „Santarvės“ vidurinių, 

Ragainės, „Rasos“, Rėkyvos progimnazijų, Dainų muzikos mokyklos langai. 

6. Įdiegtas Elektroninis mokinio pažymėjimas, kurį nemokamai gavo apie 13 tūkst. mokinių. 

7. Koordinuojant projektą „Lyderių laikas 2“ parengtas ir pristatytas Socialinių kompetencijų 

ugdymo sistemos Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose modelio aprašo projektas, 

suburtas socialinių partnerių tinklas, vienijantis 35 organizacijas. 

8. Bendradarbiaujant su Šiaulių universitetu, atliktas tyrimas „Geros mokyklos ypatumų analizė“, 

pastatyta V.A. Mocarto opera „Užburtoji fleita“, kurioje vaidino mokiniai ir studentai. 

9. Aukšti miesto mokinių akademiniai pasiekimai: 

9.1. devynių mokomųjų dalykų valstybinių brandos egzaminų (iš vienuolikos laikytų) išlaikymo 

vidurkis 2014 m. aukštesnis už šalies išlaikymo vidurkį; 

9.2. gauti 63 (2013 m. – 111) 100 balų valstybinių brandos egzaminų įvertinimai; 

9.3. 19 mokinių tapo vienuolikos Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų šalies etapų 

nugalėtojais. Laimėta viena pirmoji vieta; aštuonios – antrosios; dešimt – trečiųjų. Dar 12 mokinių gavo 

Švietimo ir mokslo ministerijos pagyrimo raštus. Vienas mokinys pripažintas fizikos olimpiados laureatu; 

9.4. 45-ojoje tarptautinėje fizikos olimpiadoje Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos abiturientas Justinas 

Rumbutis iškovojo sidabro medalį. 

10. Ryškūs pasiekimai ir neformaliojo vaikų ugdymo srityje: 

10.1. kasmet mūsų švietimo įstaigų ugdytiniai dailės, muzikos, šokio, sporto, techninės kūrybos 

konkursuose, festivaliuose, varžybose laimi prizines vietas, tampa laureatais; 

10.2. berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“ XII Kinijos tarptautiniame chorų konkurse-

festivalyje, jaunimo chorų kategorijoje (varžėsi 20 chorų), laimėjo pirmąją vietą ir aukso apdovanojimą 

bei „Taikos ir draugystės“ specialųjį prizą; 

10.3. respublikinio konkurso „Dainų dainelė“ laureatais tapo 9 mokiniai; 

10.4. respublikinėje dainų šventėje „Čia mano namai“ dalyvavo daugiau nei 700 dalyvių iš 10 

švietimo įstaigų; 
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10.5. bendradarbiaujant su Kūno kultūros ir sporto skyriumi, Šiaulių arenoje suorganizuota 

popamokinės veiklos, kūrybiškumo ir aktyvaus laisvalaikio užimtumo pristatymas-paroda „Ką veiki?“, 

kurioje savo veiklą pristatė virš 60 įvairių įstaigų, organizacijų, klubų. 

11. Be kasmet skiriamų lėšų socialiai remiamų šeimų vaikų vasaros poilsiui organizuoti, iš 

Privatizavimo fondo papildomai buvo skirta 30 tūkst. Lt, todėl vasaros užimtumo programose galėjo 

dalyvauti dar 678 vaikai. 

 

Aktualiausia švietimo problema 2014 metais – nepakanka lėšų švietimo įstaigų pastatų ir ugdymo 

aplinkos atnaujinimui ir modernizavimui. 

 

Kultūros plėtra. 
2014 m. Savivaldybės administracijos Kultūros skyrius vykdė Kultūros plėtros programą 

vadovaudamasis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T-1 „Dėl 

Šiaulių miesto savivaldybės 2013–2015 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus Kultūros plėtros programos Nr. 02 2014 m. veiklos planu, 

patvirtintu Savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. A-231. 

Vykdydamas 2014 m. Kultūros plėtros programą, Kultūros skyrius planavo lėšas, reikalingas 

programai įgyvendinti, ir koordinavo šios programos vykdymą.  

2014 m. lėšų poreikis Kultūros plėtros programai – 759,2 tūkst. Lt.  

Savivaldybės tarybos patvirtinti asignavimai – 514,4 tūkst. Lt. 

Kultūros plėtros programos lėšos skirtos šioms priemonėms vykdyti: 

 

Kultūros plėtros programos priemonės pavadinimas 2014 m. asignavimai, 

tūkst. Lt 

Finansuoti kultūros projektus 170,0 

Skatinti meno kūrėjus 43,2 

Koordinuoti miesto reprezentacijai svarbių renginių organizavimą 261,7 

Užtikrinti valstybinių švenčių organizavimą ir atmintinų datų 

paminėjimą, puoselėti tautines tradicijas 

39,5 

Viso Kultūros plėtros programai skirta 514,4 

 

  Kultūros projektų finansavimas. 

 Kultūros projektų finansavimo konkursas organizuotas vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2012 

m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-223 „Dėl kultūros projektų finansavimo konkurso nuostatų 

patvirtinimo“. 

 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.  

2014 metais finansavimas – 170 tūkst. Lt – skirtas šiems kultūros projektams: 

 

Eil. 

Nr.  
Projekto vykdytojas Projekto pavadinimas 

Skirtos 

lėšos, Lt 
1. Šiaulių kultūros centras Vandens šventė prie Rėkyvos ežero 3000,0 

2. Šiaulių kultūros centras Regioninis mėgėjų teatrų festivalis „Pulsas“ 1500,0 

3. Šiaulių kultūros centras 
II respublikinis vaikų ir jaunimo sakralinės muzikos 

festivalis-konkursas „Lakštingala 2014 “  
3000,0 

4. 
Šiaulių mokytojų pensininkų 

klubas „Šviesa“ 
Kristijono Donelaičio skaitymai „Sveiks, svieteli margs“ 500,0 

5. Asociacija „Ant rubežiaus“ 
XVII Lietuvos kaimo muzikantų ir kapelijų festivalis „Ant 

rubežiaus“ 
6000,0 

6. 
Šiaulių „Ringuvos“ specialioji 

mokykla 

III respublikinis specialiųjų ugdymo įstaigų mokinių teatrų 

festivalis „Saulės skraistė“ 
500,0 
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7. 
Šiaulių miesto kultūros centras 

„Laiptų galerija“ 
Renginių ciklas „Literatūrinis žiemkelis 2014“ 4000,0 

8. 
Šiaulių miesto kultūros centras 

„Laiptų galerija“ 
Renginių ciklas „Šiaulių Monmartro Respublika 2014“ 7000,0 

9. Šiaulių jaunųjų technikų centras 
Lietuvos mokinių fotografijos konkursas-paroda 

„Akimirka“ tema „Žmogaus portretas“ 
500,0 

10. Šiaulių jaunųjų turistų centras 
Vaikų kultūros edukacija „Jaunųjų kraštotyrininkų Mikelių 

mokykla“ 
1000,0 

11. 

Lietuvos dailininkų sąjungos 

skyrius „Šiaulių dailininkų 

organizacija“ 

53-ioji Šiaulių dailininkų paroda 1000,0 

12. 

Lietuvos dailininkų sąjungos 

skyrius „Šiaulių dailininkų 

organizacija“ 

Konkursinė dailės paroda „Vienas autorius − vienas 

kūrinys“ (vieno paveikslo paroda) 
1000,0 

13. Šiaulių kultūros centras 
Tarptautinis chorų festivalis-konkursas „Šiauliai Cantat 

2014“ 
3000,0 

14. Šiaulių „Aušros“ muziejus    
Pažintinis renginys, skirtas architekto Karolio Reisono 

120-osioms gimimo metinėms paminėti    
2000,0 

15. Šiaulių kultūros centras 
VIII tarptautinis šokio festivalis-konkursas „Aušrinė 

žvaigždė“ 
10000,0 

16. Šiaulių kultūros centras Gubernijos rajono šventė „Ir aš čia gyvenu“ 1000,0 

17. Šiaulių kultūros centras 
Šiaulių apskrities vokalinių ansamblių šventė „Dainos, 

akordai“ 
500,0 

18. Šiaulių dailės galerija Atvirų paskaitų ciklas „Meno eteris“ 2000,0 

19. Šiaulių dailės galerija Edukacinė programa vaikams ir jaunimui „Menopolis“ 2000,0 

20. Šiaulių dailės galerija Šiuolaikinio meno festivalis „Virus19“ 10000,0 

21. Šiaulių dailės galerija Tarptautinis medijų meno festivalis „Enter 12“ 9000,0 

22. Šiaulių dailės galerija 
Edukaciniai užsiėmimai, interaktyvios parodos 

organizavimas „Akademija. EU“ 
1000,0 

23. VšĮ Šiaulių universitetas 
Tarptautinė interdisciplininė konferencija „Kristijonas 

Donelaitis − lietuvių literatūros pamatinis akmuo“ 
3000,0 

24. Asociacija „Ars Vivo“ 
Koncertų-paskaitų ciklas „Šiaulių miesto muzikinė kultūra 

XVIII-XIX a.“ 
3000,0 

25. VšĮ Šiaulių universitetas VI Jaunimo festivalis „Pavasaris studentiškai“ 10000,0 

26. 

Koncertinė įstaiga Šiaulių 

valstybinis kamerinis choras 

„Polifonija “ 

XXXII Šiaulių tarptautinis velykinis muzikos festivalis 

„Resurrexit“ 
10000,0 

27. 
Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo 

mokykla 

VIII respublikinis vaikų meno festivalis „Aš − mažytė 

pasaulio dalis“ 
3000,0 

28. Šiaulių moksleivių namai 
X tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Baltoji 

varnelė“ 
10000,0 

29. 
Šiaulių Sauliaus Sondeckio 

menų gimnazija 

IV tarptautinis vaikų ir jaunimo tautinės muzikos festivalis 

„Tūto“ 
7000,0 

30. 
Šiaulių Sauliaus Sondeckio 

menų gimnazija 

X tarptautinis akordeono muzikos festivalis-konkursas 

„Linksmasis akordeonas“ 
10000,0 

31. 

Lietuvos dailininkų sąjungos 

skyrius „Šiaulių dailininkų 

organizacija“ 

Broniaus Rudžio personalinė paroda / tarpdisciplininio 

meno retrospektyvinis projektas „Inbox“ 
1000,0 

32. Šiaulių „Aušros“ muziejus        XI tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis 10000,0 

33. Šiaulių kultūros centras 
Respublikinės moksleivių folklorinių šokių varžytuvės 

„Patrepsynė 2014“ 
3000,0 

34. Šiaulių kultūros centras 
Mėgėjų meno kolektyvų ir atlikėjų festivalis „Rudens 

mozaika“ 
2000,0 

35. Šiaulių kultūros centras 
Šiaulių apskrities vokalinių ansamblių šventė-konkursas 

„Pavasario melodijos“ 
500,0 

36. 
Šiaulių miesto koncertinė 

įstaiga „Saulė“ 
Koncertų  ciklas „Muzikiniai rudenys 2014“ 3000,0 

37. 
Šiaulių miesto koncertinė 

įstaiga „Saulė“ 
Koncertų ciklas „Čia mano namai“ 7000,0 

38. 
Šiaulių miesto koncertinė 

įstaiga „Saulė“ 
Koncertų ciklas „Šiauliai gyvai 2014“ 2000,0 
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39. VšĮ „Maisara“ 
III tarptautinis grafikos pleneras „Šiauliai, Saulės miestas − 

visada geras oras“ 
7000,0 

40. VšĮ „Istartas“ Edukacinės teatro dirbtuvės „Hot dok“ 3000,0 

41. VšĮ „Istartas“ Kassavaitiniai kino vakarai „MT ekranas“ 3000,0 

42. Šiaulių dramos teatras 
Tarptautinės teatro dienos minėjimas-koncertas, skirtas 

Teatro metams − 2014 
2000,0 

43. 
Asociacija Šiaulių kino meno 

klubas 
Šiaulietiškų filmų festivalis „Filmuoja Šiauliai 2014“ 1000,0 

  

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 – skyrimo procesą: 

 Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės premijų Šiaulių dramos teatrui skyrimo nuostatais, 

patvirtintais Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-387 „Dėl 

Šiaulių miesto savivaldybės premijų Šiaulių dramos teatrui skyrimo nuostatų patvirtinimo“, 2014 metų  

Šiaulių miesto savivaldybės premijos po 2 tūkst. Lt skirtos Šiaulių dramos teatro aktoriams: Sigitui 

Jakubauskui už Duonkepio vaidmenį Marselio Panjolio spektaklyje „Duonkepio žmona“ (rež. Arvydas 

Lebeliūnas) ir Danguolei Petraitytei-Burbienei už Dėdienės vaidmenį spektaklyje „Nebylys“ pagal Juozą 

Tumą-Vaižgantą (rež. Jonas Vaitkus). 

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“, 2014 metų Šiaulių miesto savivaldybės premijos po 5 

tūkst. Lt skirtos: kaimiškos muzikos ansambliui „Jonis“ už  kantri muzikos sostinės įkūrimą Šiauliuose, 

už nepalaužiamą optimizmą modernizuojant liaudies muziką ir plėtojant festivalinę veiklą; Virginijui 

Kinčinaičiui, menotyrininkui, už reikšmingą menotyrinę veiklą, publikacijas ir naują knygą „Fotoregos 

pratimai“; tautodailininkės Leonijos Malakauskienės šeimai už etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą, 

ilgametę aktyvią kūrybinę veiklą bei patirties perdavimą iš kartos į kartą; Aleksandrui Ostašenkovui, 

fotomenininkui, už savitą fotografinį gyvenimo filosofijos perteikimą bei meniškai brandų indėlį kuriant 

fotografijos vaizdą. 

 Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-222 

„Dėl Šiaulių miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams konkurso nuostatų 

patvirtinimo“, 2014 m. Šiaulių miesto savivaldybės stipendijos skirtos: Simonai Bagdonaitei, dailininkei, 

Antanui Šeronui, dailininkui, Andrej Gultiajev, elektroninės muzikos kūrėjui,  Eglei Narbutaitei, medijų 

meno atstovei. 

 

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 2014 m. balandžio 3 d. sutarties Nr. SŽ-498 „Dėl Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo 

priemonei „Miesto šventė „Šiaulių dienos“ įgyvendinti“ vykdymas, spręsti organizaciniai klausimai, 

teikta informacija tarnyboms. 

2014 m. šventė „Šiaulių dienos“ vyko 2014 m. rugsėjo 12 ir 13 d., šventės organizatorius – Šiaulių 

kultūros centras.  

Iš Savivaldybės biudžeto šventei skirta 100 tūkst. Lt. 

2014 m. liepos 1– 6 d. vyko Lietuvos dainų šventė „Čia – mano namai“. Kultūros skyriaus 

darbuotojai vykdė 2014 m. birželio 13 d. sutartį Nr. SŽ-796 „Dėl Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo 

priemonei „Lietuvos dainų šventė „Čia – mano namai“ įgyvendinti“, koordinavo Šiaulių miesto meno 

kolektyvų delegacijos (1319 dalyvių) pasirengimą 2014 metų Lietuvos dainų šventei „Čia – mano namai“ 

bei dalyvavo organizacinio komiteto darbe Vilniuje 2014 m. birželio 28–liepos 7 d.: atliko Šiaulių miesto 

koordinatoriaus užduotis, sprendė organizacinius maitinimo, apgyvendinimo, transporto klausimus, teikė 

informaciją delegacijos nariams. Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja, Šiaulių miesto koordinatorė, 
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apdovanota Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Lietuvos liaudies kultūros centro 2014 m. 

Lietuvos dainų šventės „Čia – mano namai“ medaliu, jai pareikšta Savivaldybės mero, o kitam 

darbuotojui –  Administracijos direktoriaus padėkos už pareigingumą ir atsakingą darbą, užtikrinant 

sėkmingą Šiaulių miesto delegacijos dalyvavimą 2014 metų dainų šventėje „Čia – mano namai“. Iš 

Savivaldybės biudžeto šiai šventei skirta 75,0  tūkst. Lt. 

 2014 m. gegužės mėn. Kultūros skyrius kuravo meninių akcentų viešosiose miesto erdvėse  

kūrimo plenerą. Plenero organizatorius – Šiaulių dailės galerija. Plenero tikslas – kurti unikalų miesto 

įvaizdį ir jaukią gyvenamąją aplinką. Vertinimo komisija iš 17 pateiktų kūrybinių pasiūlymų atrinko tris: 

Gintauto Lukošaičio skulptūrinę kompoziciją „Stipruolis Nosys“ (pastatyta Šiaulių geležinkelio stoties 

perone), Martyno Gaubo skulptūrą „Mano batai“ (pastatyta prie Šiaulių dailės galerijos) ir Redos 

Uogintienės skulptūrinę kompoziciją „Angelų lietus“ (įrengta ant Šiaulių dailės galerijos fasado). 

Meniniai akcentai pristatyti visuomenei 2014 m. rugsėjo 13 d. miesto šventės „Šiaulių dienos“ metu. 

Plenerui skirta 40 tūkst. Lt iš Savivaldybės privatizavimo fondo. 

 Kultūros skyrius kuravo Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ organizuotą Kultūros ir 

meno bendruomenės pagerbimo vakarą  2014 m. gruodžio 4 d. koncerų salėje „Saulė“. Administruotas 

kalėdinių ir naujamečių renginių ciklo organizavimas. Jam iš Kultūros plėtros programos skirta 20 tūkst. 

Lt. 

 2014 m. Kultūros skyrius koordinavo renginių ciklo „Bulvaro vasaros mozaika“ organizavimą. 

Ciklo metu Vilniaus g. pėsčiųjų bulvare renginiai vyko 25 dienas nuo gegužės 15 d. iki rugpjūčio 28 d. 

Buvo organizuota per 40 įvairaus pobūdžio renginių, skirtų įvairaus amžiaus žmonių grupėms: Šiaulių 

miesto kultūros įstaigų kolektyvų koncertai, XVII Lietuvos kaimo muzikantų ir kapelijų festivalis „Ant 

rubežiaus“, knygų mugė, dviračių lenktynės, Gatvės muzikos diena,  keisto folko naktis,  renginys „Aš – 

mažasis šiaulietis“ , teatro stovyklos „Hot dok“ pristatymas, jaunimo meninės iniciatyvos, 

nevyriausybinių organizacijų kolektyvų pasirodymai ir pan. 

 Lėšų neplanuotoms kultūros priemonėms skyrimas organizuotas vadovaujantis 2012 m. 

rugpjūčio 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-224 „Dėl lėšų skyrimo neplanuotoms kultūros 

priemonėms įgyvendinti tvarkos aprašo patvirtinimo“: inicijuoti ir organizuoti Šiaulių miesto 

savivaldybės Kultūros tarybos posėdžiai, parengti posėdžių protokolai, parengta,  suderinta 19 

finansavimo sutarčių projektų bei kuruotas jų vykdymas, suderinta ir išanalizuota po 19 finansinių bei 

veiklos ataskaitų.  

  2014 metais finansavimas – 36,3 tūkst. Lt. – skirtas šioms neplanuotoms kultūros priemonėms: 

  

Eil. 

Nr. 

Lėšų gavėjas Priemonės pavadinimas Skirtos 

lėšos, Lt 

1. 

Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo 

mokykla 

Berniukų ir jaunuolių choro dalyvavimui tarptautinių konkursų 

laureatų ir jų pedagogų pagerbimo iškilmėse Lietuvos 

Respublikos Prezidento rūmuose ir soliniame koncerte Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės rūmuose iš dalies finansuoti 

1800,0 

2. 
Šiaulių moksleivių namai 

Vaikų ir jaunimo teatro studijos „Kompanija šauni“ 21-ojo 

kolektyvo gimtadienio šventei iš dalies finansuoti 
1100,0 

3. 
Šiaulių dailės galerija 

Tapytojos Patricijos Jurkšaitytės kūrybos parodai „Olandiškos 

istorijos“ iš dalies finansuoti 
2500,0 

4. 

Šiaulių miesto koncertinė įstaiga 

„Saulė“ 

Pučiamųjų orkestro ir choreografijos studijos „Aušrelė“ šokėjų 

išvykai į III-iąjį tarptautinį pučiamųjų muzikos festivalį 

„Baltarusiškos fanfaros 2014“ draugaujančiame mieste 

Baranovičiuose (Baltarusijos Respublika) iš dalies finansuoti 

4000,0 

Priemonė 

neįvyko, 

grąžinta 4000 

5. 
Literatūros almanachas „Varpai“ 

Knygų „Varpai-2014 (30)“ ir „Varpai-2014 (31)“ leidybai iš 

dalies finansuoti 
2000,0 

6. 

Šiaulių moksleivių namai 

Šiaulių moksleivių namų vaikų ir jaunimo teatro studijos 

„Kompanija šauni“ dalyvavimui 2014 m. Dainų šventės Teatro 

dienos finalo repeticijoje iš dalies finansuoti 

360,0 

7. Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ dalyvavimui XII 5000,0 
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mokykla tarptautiniame chorų konkurse-festivalyje Kinijoje iš dalies 

finansuoti 

8. 
Asociacija „Ars Vivo“ 

Koncertų ciklui „XVI-XIX a. Hanzos sąjungos miestų muzika“ iš 

dalies finansuoti 
2400,0 

9. Viešoji įstaiga „Remigijaus 

akcija“ 

Menų festivaliui-akcijai miesto centrui gaivinti „Šiaulių kultūros 

naktys 3/778“ iš dalies finansuoti 
3000,0 

10. 
Koncertinė įstaiga Šiaulių 

valstybinis kamerinis choras 

„Polifonija“ 

Šiaulių valstybiniam kameriniam chorui „Polifonija“ 

dalyvavimui Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų 

kieme Vilniuje vyksiančiame koncerte – Carlo Orffo oratorijoje 

„Carmina Burana“ – iš dalies finansuoti 

1500,0 

11. 
Lietuvos politinių kalinių ir 

tremtinių sąjungos Šiaulių 

filialas 

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šiaulių filialui 

dalyvavimui XII Respublikinėje buvusių politinių kalinių ir 

tremtinių Dainų ir poezijos šventėje „Leiskit į Tėvynę“ Kaune, 

Dainų slėnyje, iš dalies finansuoti 

1400,0 

12. 
Lietuvos tautodailininkų 

sąjungos Šiaulių skyrius 

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriui dalyvavimui 

Respublikinėje liaudies meno parodoje „Pasaulis – namuose“ 

Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, iš dalies finansuoti 

1100,0 

13. 

Asociacija „Baltų centras“ 

Tarptautinio folkloro konkurso-festivalio „Saulės žiedas“ 

direktoriaus pavaduotojo Zenono Ripinskio dalyvavimo 

išlaidoms tarptautinės šokių festivalių federacijos FIDAF 

kongrese Cheonane (Pietų Korėja) iš dalies finansuoti 

1500,0 

14. Šiaulių apskrities Povilo 

Višinskio viešoji biblioteka 

Viešų paskaitų ciklo „Meno visuomenė“ organizavimo išlaidoms 

iš dalies finansuoti 
1650,0 

15. 
VšĮ „Remigijaus akcija“ 

XIII tarptautiniam džiazo festivaliui „Šiauliai jazz 2014“ iš dalies 

finansuoti 
2900,0 

16. Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo 

mokykla 

Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ dalyvavimui 

soliniuose koncertuose Vilniuje “ iš dalies finansuoti 
1500,0 

17. Šiaulių miesto koncertinė įstaiga 

„Saulė“ 

Koncertui, skirtam Šiaulių kamerinio orkestro 25-erių metų 

jubiliejui paminėti“,  iš dalies finansuoti 
4000,0 

18. Šiaulių miesto kultūros centras 

„Laiptų galerija“ 

Renginiui „Mes turtingi tik vienu šioj žemėj - gerumu, dovanotu 

kitiems“ 
1100,0 

19. Koncertinė įstaiga Šiaulių 

valstybinis kamerinis choras 

„Polifonija“ 

Johaneso Bramso koncertui „Vokiškasis Requiem“ iš dalies 

finansuoti 
1500,0 

 

 Valstybinių švenčių organizavimas ir atmintinų datų minėjimas, tautinių tradicijų puoselėjimas. 

 2014 m. Kultūros skyrius koordinavo ir administravo šių valstybinių švenčių ir atmintinų datų 

organizavimą (rengė sutarčių projektus, derino išlaidų sąmatas, programas, parengė raštus tarnyboms, 

konsultavo švenčių organizatorius): sausio 13-osios, Laisvės gynėjų dienos; vasario 16-osios, Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienos; kovo 11-osios, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos; balandžio 15-

osios, Kultūros dienos; birželio 1-osios, Tarptautinės vaikų gynimo dienos; birželio 14-osios, Gedulo ir 

vilties dienos, minėjimą; liepos 6-osios, Valstybės – Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo – dienos; 

rugpjūčio 23-iosios, Juodojo kaspino dienos, minėjimą; spalio 1-osios, 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 39,5 tūkst. Lt. 

  

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 
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„Saulė“, Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos – bendrosios veiklos priežiūrą. Kuruojamos 

įstaigos veiklą vykdė pagal suderintus su Kultūros skyriumi 2014 m. veiklos planus. 

Vykdant Savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų priežiūrą, 2014 m. surengta 13 posėdžių su 

kuruojamų įstaigų vadovais, kuriuose buvo aptariamos ir sprendžiamos iškilusios problemos, analizuota 

įstaigų veikla, derinamas renginių organizavimas. 

2014 m. Kultūros skyriaus specialistai aktyviai bendradarbiavo su valstybinio pavaldumo kultūros 

įstaigomis: Šiaulių „Aušros“ muziejumi, 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, mieste kultūrinę veiklą 

vykdančiomis kūrybinėmis sąjungomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis, iniciatyviu jaunimu. 

2014 m. skyriaus specialistai dalyvavo daugelio Savivaldybės darbo grupių veikloje, 

bendradarbiavo su Savivaldybės skyriais, sprendė iškilusias problemos.  

 

Savivaldybės kultūros tarybos ir ekspertų komisijos veiklos koordinavimas. 

2014 m. Kultūros skyrius inicijavo ir organizavo 11 Šiaulių miesto savivaldybės Kultūros tarybos 

posėdžių, kuriuose buvo svarstytos 2013 m. stipendijų gavėjų ataskaitos, kandidatų teikimai 2014 m. 

Šiaulių miesto kultūros ir meno kūrėjų premijoms gauti, 2015 m. kultūros projektų finansavimo konkurso 

prioritetai, svarstytas lėšų skyrimas neplanuotoms kultūros priemonėms, aptarti kiti klausimai. 

Kultūros skyrius, vykdydamas 2014 metų kultūros projektų finansavimo konkursą, inicijavo ir 

suorganizavo 1 Šiaulių miesto savivaldybės Kultūros ekspertų komisijos posėdį: svarstytos 63 2014 metų 

kultūros projektų finansavimo konkursui pateiktos kultūros projektų paraiškos, parengtas posėdžio 

protokolas. 

  

Informacijos viešinimas. 

Kiekvieną savaitę Savivaldybės interneto tinklalapyje buvo teikiama informacija rubrikoje 

„Kultūros naujienos“ (pagal poreikį – rubrikose „Naujienos“ ir „Skelbimai“) – per 2014 metus 

Savivaldybės interneto svetainėje publikuoti 363 straipsniai 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 2014 metų renginių 

kalendorių Savivaldybės interneto svetainėje.  

  
KULTŪROS SKYRIAUS 2013–2014 M. VEIKLOS PALYGINIMAS 

   

Sprendimų projektai Potvarkių projektai Įsakymų projektai 

2013 m. 2014 m. 2013 m. 2014 m. 2013 m. 2014 m. 

6 14 26 46 40 31 

 

Kultūros projektų sutartys Reprezentacinių renginių sutartys Vietos bendruomenių sutartys 

2013 m. 2014 m. 2013 m. 2014 m. 2013 m. 2014 m. 

38 43 23 19 7 14 

  
KULTŪROS PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠOS IR JŲ PASKIRSTYMAS (tūkst. Lt) 

 

Kultūros plėtros programos priemonės pavadinimas 2013 m. asignavimai, 

tūkst. Lt 

2014 m. asignavimai, 

tūkst. Lt 

Finansuoti kultūros projektus 150 170,0 

Skatinti meno kūrėjus 43,2 43,2 

Koordinuoti miesto reprezentacijai svarbių renginių 284,2 261,7 
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organizavimą 

Užtikrinti valstybinių švenčių organizavimą ir 

atmintinų datų paminėjimą, puoselėti tautines 

tradicijas 

45,4 39,5 

Viso Kultūros plėtros programai skirta 522,8 514,4 

  
ĮGYVENDINTOS PRIEMONĖS 

 

Priemonės pavadinimas 2013 m. 2014 m. 

Kultūros projektų skaičius 38 43 

Premijų, stipendijų skaičius 10 10 

Neplanuotų kultūros priemonių skaičius 16 19 

Valstybinių, miesto ir kt. švenčių / atmintinų datų skaičius 14 19 

 

Kultūros skyriaus vykdomos Kultūros plėtros programos finansavimas: 

 
Metai Lėšos (tūkst. Lt) 

1999 392 

2000 280  

2001 221  

2002 301  

2003 250 

2004 442 

2005 514 

2006 1025,7 

2007 1056 

2008 1022 

2009 699,9  

2010 320,9  

2011 511,3 

2012 322,8 

2013 522,8 

2014 514,4 

 

Problemos. 

Nepakankamas Kultūros plėtros programos finansavimas: trūksta lėšų Valstybinėms šventėms, 

kultūros projektams, menininkų iniciatyvoms finansuoti. 

Neskiriamos lėšos miesto biudžetinių kultūros įstaigų veiklai. 

Kultūros centrui, Koncertinei įstaigai „Saulė“ būtina renovacija. 

Mieste neišspręsta informacinių stendų problema. 

Kultūros skyriuje būtinas bent vienas papildomas specialisto etatas (nuo 2010 m. iš 5 skyriuje 

dirba 3 darbuotojai, darbo krūvis padidėjo). 

 

  Kultūros plėtros programos įgyvendinimo sėkmė didžiąja dalimi priklauso nuo šiai programai 

skiriamų lėšų.  

 Pasekmės, susijusios su nepakankamu Kultūros plėtros programos finansavimu yra ilgalaikės: 

padidėjusi kūrybingų miesto žmonių emigracija, ypač – jaunimo, kultūrinio gyvenimo sąstingis, veiklos 

uždarumas, stiprėjantis provincijos sindromas. Prarandamos miesto kultūros tradicijos, kurias atkurti 

ateityje bus nepalyginamai brangiau ir sudėtingiau. 

            Kultūros skyriaus MISIJA – sudaryti kuo palankesnes sąlygas kultūros kūrėjams kurti Šiauliuose, 

o visoms socialinėms žmonių grupėms suteikti galimybę aktyviai ne tik vartoti kultūros ir meninės 
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kūrybos rezultatus, bet ir dalyvauti kultūriniame miesto gyvenime, kuriant savo ir miesto kultūrinį 

identitetą bei tenkinant savo estetinius poreikius.  

  Tik kokybiškos ir profesionalios kultūrinės paslaugos formuoja pilnavertę ir palankią miesto 

atmosferą bei garantuoja kokybišką miestiečių gyvenimą, poilsį ir pramogas.  

 

Kūno kultūra ir sportas. 

Programą kuruoja Kūno kultūros ir sporto skyrius. 

Šiaulių mieste  2014 m. sausio 1 d. sportinę veiklą vykdė 7 biudžetinės sporto mokymo įstaigos, 1 

viešoji sporto mokymo įstaiga.  Kultivuojamos 26 sporto šakos, tarifikuota 247 mokomosios grupės (iš jų: 

8 neįgaliųjų sporto grupės), sportuoja 2953 sportininkai (iš jų: 56 neįgalieji sportininkai), kuriuos ugdo 

134 treneriai. Remiantis pateiktomis statistinėmis ataskaitomis, 2014 metais mieste veiklą vykdė 38 

sporto klubai (viešosios įstaigos), kuriuose sportavo 2919 šiauliečiai, 1130 miestiečių užsiiminėjo 

sveikatingumo grupėse.  

  

Renginių organizavimas. 

2014 metais sporto organizacijos surengė 1044 sporto renginius, kuriuose dalyvavo 38198 

dalyviai. 

Mūsų miestui buvo patikėta rengti šiuos tarptautinius ir išskirtinius šalies bei miesto sporto 

renginius, kurie pareikalavo visų sporto darbuotojų pastangų ir kompetencijos: 

 Pasaulio moterų žolės riedulio čempionato atrankos varžybos Baltarusija – Lenkija; 

 CSI2-W Pasaulio taurės etapo tarptautines žirgų konkūrų varžybas; 

 Europos moterų žolės riedulio uždarų patalpų čempionatą-2; 

 Europos moterų žolės riedulio klubų uždarų patalpų „Trophy“ taurės čempionatą; 

 Europos teniso asociacijos (TE) jaunių 14 m. turnyrą „Toyota Cup 2014“; 

 Europos teniso asociacijos (TE) jaunių 16 m. turnyrą „Toyota Cup 2014“; 

 Tarptautinės teniso federacijos jaunių 18 metų ir jaunesnių turnyrą „Aivaras Balzekas 

Memorial Cup 2014“; 

 Federacijos taurės (FedCup) Europos–Afrikos zonos antros grupės teniso varžybas; 

 Europos teniso asociacijos (TE) 12U turnyrą „Siauliai Tennis School Cup by Toyota“; 

 Europos teniso asociacijos (TE) 16U turnyrą „Siauliai Tennis School Cup by Toyota“; 

 Tarptautinės teniso federacijos (ITF) 18U turnyrą „Siauliai Mayor‘s Cup 2014“; 

 Tarpautinės teniso federacijos (ITF) senjorų turnyrą „Lithuanian Open Championships by 

Toyota 2014“; 

 Europos regbio Nacijų taurės 2 A diviziono rungtynes; 

 Europos regbio čempionato Nacijų Taurės turnyro rungtynes; 

 UEFA moterų čempionų lygos atrankos šešioliktfinalio ir aštunfinalio rungtynes; 

 Europos vyrų rankinio čempionato atrankos rungtynes; 

 FIBA vyrų krepšinio iššūkio taurės rungtynes; 

 Baltijos vyrų regbio 7 čempionatą; 

 Moterų futbolo nacionalinių rinktinių Baltijos taurės varžybas; 

 Merginų U-15 futbolo Baltijos taurės varžybas; 

 Petankės „Baltic cup 2014“ antrojo etapo varžybas; 

 Tarptautinio regbio projekto „Baltijos štormas“ varžybas; 

 Baltijos vyrų krepšinio lygos varžybas; 

 Baltijos šalių jaunių lengvosios atletikos mačą; 

 Tarptautinį ralį „Aplink Lietuvą – 2014“ Lietuvos Respublikos prezidentės taurei laimėti; 

 Tarptautinio projekto „Bandyk, žaisk, pasilik“ finalines TAG regbio varžybas; 

 Mieste kultivuojamų sporto šakų tarptautinius sporto šakų turnyrus; 

 Daugelio sporto šakų Lietuvos čempionatus; 

 Sporto varžybų ciklą, skirtą neįgaliųjų dienai paminėti; 

 Šiaulių pėsčiųjų maratoną „Kiek noriu, tiek einu“; 

 Olimpinės dienos sporto renginius. 
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Šiaulių miesto sporto mokyklos ir sporto klubai rengė naujus ir tradicinius, visuomenės 

susidomėjimą keliančius, sporto renginius, tokius kaip: 

 Vaikų šachmatų turnyrą „Meškiukas rudnosiukas“, kuris savo populiarumu ir skaitlingumu 

peraugo į tarptautinį turnyrą (dalyvavo 220 sportininkų iš 4 valstybių); 

 Šiaulių miesto mero taurės konkursą „Šiaulių sveikuolis – 2014“; 

 Mankštas, skirtas įvairaus amžiaus žmonėms „Sveikatos salos“; 

 Vaikų vasaros užimtumo renginius „Vasaros žaidimų salos“; 

 Teniso mokyklos tradicinė šventę, skirta sporto mokyklos auklėtiniams ir jų tėveliams „Teniso 

diena“; 

 Sporto žaidynes 1-4 klasių moksleiviams „Jaunasis olimpietis“ ir renginį ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų vaikams „Mažasis olimpietis“; 

 Sukarintų padalinių sporto žaidynes; 

 Kalėdinį renginį „Naujus metus – sutik žvalus“; 

 Žiemos šventę; 

 Šiaulių m. irklavimo 60-mečiui skirtą regatta; 

 Šiaulių sveikos gyvensenos klubo „Šviesuoliai“ veiklos 20-ties metų sukakčiai paminėti „20 metų 

Vidūno keliu“. 

 

Organizuoti kiti renginiai, seminarai, parodos, vydyti projektai: 

 Netradicinių valčių regata, skirta miesto gimtadieniui paminėti. 

 Netradicinių valčių regata, skirta stipriausiai Šiaulių apskrities gimnazijos komandai išaiškinti. 

 Šiaulių darželių krepšinio čempionatas. 

 Šiaulių miesto tarpmokyklinės (5-6 klasių) regbio „TAG“ varžybos. 

 Šventiniai ir įsimintini sporto mokymo įstaigas baigusių sportininkų atsisveikinimai. 

 Tarptautinės dviračių lenktynes „Šiaulių dviračių maratonas 2014“ (500 dalyvių). 

 Pilietinė akcija „Laisvė dviračiui“ (300 dalyvių). 

 Vienintelės Lietuvoje trijų dienų dviračių varžybos „MTB-Šiauliai“. 

 Trenerių mokymo kursai pagal Tarptautinės teniso federacijos, Europos teniso asociacijos ir 

Lietuvos teniso sąjungos projektą „12U&Under National Development Project 2011-2014“, 

kuriuos vedė du Tarptautinės teniso federacijos ekspertai Nikolas Kelaidis (Graikija) ir Hrvojus 

Zmajic (Kroatija). 

 Teorinis–praktinis seminaras kūno kultūros mokytojams „Tinklinio kamuolio valdymo metodika 

kūno kultūros pamokose“. 

 Išvažiuojamasis posėdis Šiaulių universitete „Dėl sportininkų testavimo ir tyrimų galimybių 

pristatymo“. 

 Lietuvos teniso sąjungos ir tarptautinės teniso federacijos stovyklą; 

 „Regbis TAG mokykloje“. 

 Tęstinis projektas „Žolės riedulys mokykloje“. 

 Tarptautinės teniso federacijos ir Europos teniso asociacijos teniso vystymo programos 

„Development“ 12 m. ir jaunesnių vaikams keturias stovyklas. 

 Projektas Šiaulių miesto darželių vaikams „Išmok žaisti krepšinį“ (surengti šio projekto 4 

renginiai skirtingose miesto darželiuose). 

 Tarptautinis regbio projektas „Baltiskij štorm-2014“. 

 Vykdyta mokymo plaukti programa. 

 

Kvalifikacijos suteikimas. 

48 miesto treneriams suteiktos kvalifikacinės kategorijos: tarptautinė trenerio kategorija – 1; 

nacionalinio sporto trenerio – 6, Lietuvos sporto trenerio – 38, Sporto trenerio – 3. 

35 treneriai paskirti rengti Lietuvos įvairių amžiaus grupių atskirų sporto šakų rinktines. 
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Sportininkų pasiekimai. 

 9 miesto sportininkai yra įrašyti į sportininkų, besirengiančių 2016 m. Rio de Žaneiro olimpinėms 

žaidynėms kandidatų sąrašą:Aurimas Lankas ir Edvinas Ramanauskas (baidarių irklavimas), Rasa 

Drazdauskaitė (lengvoji atletika), Dovilė Dzindzaletaitė (lengvoji atletika), Remalda Kergytė (lengvoji 

atletika), Santa Pakenytė (dziudo imtynės), Vilma Rimšaitė (BMX), Eglė Balčiūnaitė (lengvoji 

atletika), Indrė Bubelytė (moterų imtynės). 

 

3 sportininkai pretenduoja į šalies parolimpinę rinktinę: Mindaugas Bilius (lengvoji atletika, 

judėjimo negalia), Simonas Kurutis (lengvoji atletika, judėjimo negalia), Jonas Spudis (lengvoji 

atletika, judėjimo negalia). 

 

Puikius sporto pasiekimus demonstruoja miesto žaidimų sporto komandos: 

 MOTERŲ FUTBOLO KOMANDA „GINTRA –– UNIVERSITETAS“ –UEFA moterų futbolo 

čempionių lygos turnyro aštuntfinalio dalyvė, Lietuvos moterų futbolo A lygos čempionato – 1 

vietos, Lietuvos moterų futbolo taurės varžybų – 1 vietos, Lietuvos moterų futbolo uždarų patalpų 

pirmenybių – 1 vietos laimėtoja, tarptautinių varžybų nugalėtoja ir prizininkė. 

 VYRŲ REGBIO KOMANDA „BALTREX-ŠIAULIAI“ – Baltijos regbio–7 čempionato – 1 

vietos, Lietuvos regbio–7 čempionato – 1 vietos, Lietuvos regbio čempionato – 1 vietos laimėtoja. 

 MOTERŲ ŽOLĖS RIEDULIO KOMANDA „GINTRA – STREKTĖ – UNIVERSITETAS“ – 

Europos uždarų patalpų klubų čempionų „Trophy“ taurės – 1 vietos, Europos klubų čempionų 

„Challenge II“ taurės – 5 vietos, Lietuvos čempionato – 1 vietos, Lietuvos uždarų patalpų 

čempionato – 1 vietos laimėtoja. 

 

Parengta sportininkų 

 

Rinktinės nariai / čempionai 2013 m. 2014 m. 

Olimpinės rinktinės kandidatai (nariai) 10 9 

Parolimpinės rinktinės kandidatai  1 4 

Pasaulio čempionatų 1-10 vietų laimėtojai 32 20 

Europos čempionatų 1-6 vietų laimėtojai   54 40 

Baltijos šalių čempionatų, lygos varžybų 1-3 vietų laimėtojai 33 58 

Lietuvos Respublikos visų amžiaus grupių čempionai 357 326 

Nacionalinės rinktinės nariai 114 96 

Jaunimo rinktinės nariai 73 72 

Jaunių rinktinės nariai 151 107 

 

Programos finansavimas. 

  Kūno kultūros ir sporto plėtros programos vykdymui skirta 367,1 tūkst. litų (116 tūkst. litų 

daugiau nei 2013 metais): 

Priemonės pavadinimas 2013 m. 

tūkst. Lt 

2014 m. 

tūkst. Lt 

Miesto, apskrities, šalies renginių vykdymui 22 57,3 

Pasirengimui ir dalyvavimui šalies čempionatuose, žaidynėse, 

pirmenybėse, taurės varžybose 

86,5 77,7 

Pasirengimui ir dalyvavimui pasaulio ir Europos čempionatuose, taurės 

varžybose, Europos olimpinių dienų festivalyje, tarptautiniuose 

turnyruose 

60,8 96,2 
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Metinių premijų skyrimui 76,8 76,8 

Skatinti sportininkus ir trenerius laimėjusius aukštas vietas tarptautinėse 

varžybose 

- 54,1 

Sporto visiems ir sveikatingumo renginių organizavimui (masinės sporto 

šventės, žaidynės, akcijos) 

5 5 

Iš viso: 251,1 367,1 

  

Šiaulių miesto sporto klubų žaidimų komandų plėtros programai skirta 2014 m. – 837,9  tūkst. Lt  

(325  tūkst. litų daugiau nei 2013 metais): 

 

Priemonės pavadinimas 2013 m. 

tūkst. Lt 

2014 m. 

tūkst. Lt 

Klubinių komandų pasirengimui ir dalyvavimui Lietuvos čempionatuose ir 

sporto šakų federacijų taurės varžybose 

452,9 259,9 

Klubinių komandų pasirengimui ir dalyvavimui Europos taurės varžybose, 

Europos šalių čempionų taurės varžybose 

55 46 

Klubinių komandų pasirengimui ir dalyvavimui Baltijos taurės varžybose  7 

Įgyvendinti krepšinio plėtros programą  525 

Iš viso: 512,9 837,9 

 

Savivaldybės biudžetinių sporto mokymo įstaigų lėšos 

 

Lėšų šaltinis 2013 m. 

tūkst. litų 

2014 m. 

tūkst. litų 

Savivaldybės biudžeto lėšos 10000,7 10360,8 

Surinkta iš moksleivių 674,8 698,3 

Rėmėjų, bazių nuomos ir kitų šaltinių 854,5 961,9 

Neformaliojo ugdymo krepšelio lėšos 393,4 341,4 

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas - 42,0 

Miesto nevyriausybinių organizacijų paramos programa - - 

Bendruomenės sveikatinimo programos 6,0 7,2 

Iš viso: 11929,4 12411,6 

 

Miesto sporto klubai, sporto federacijos, sąjungos ir asociacijos, bei sporto viešosios įstaigos iš 

rėmėjų gavo: 2013 m. - 4100,9 tūkst. Lt., o 2014 m. - 4504,2 tūkst. Lt.  

Miesto sporto klubai bei sporto viešosios įstaigos iš valstybės gavo: 2013 m. - 53,2 tūkst. Lt., o 

2014 m. - 144,4 tūkst. Lt. 

  

 Sporto bazės. 
 Sporto bazių renovavimui ir remontui skirta 1424,5 tūkst. litų (iš jų: Valstybės investicijų 

programos – 932,1 tūkst. litų, Savivaldybės biudžeto lėšos – 384,1 tūkst. litų, paskola – 41,3 tūkst. litų, 

privatizavimo fondo lėšos – 67,0 tūkst. litų): 

 Dalinai įrengta 2000 m irklavimo trasa. 

 Įrengta pantoninė prieplauka prie skulptūros „Geležinė lapė“. 

 Įrengtas pantoninis tiltas irklavimo sporto bazėje. 
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 Įrengti lauko treniruokliai prie skulptūros „Geležinė lapė“. 

 Įsigytas modulinis namelis. 

 Įsigyta tvora regbio stadionui Gardino g.14 aptverti. 

 Įsigytas žolės riedulio inventorius. 

 Suremontuotos tribūnos žiūrovams žolės riedulio stadione Pumpučių g. 19. 

 Suremontuota laistymo sistema žolės riedulio stadione Pumpučių g. 19. 

 Pakeistos apšvietimo lempos žolės riedulio stadione Pumpučių g. 19. 

 Įsigytos spintelės rūbams plaukimo baseinuose Ežero g. 11A ir Dainų g. 33A. 

 Apšiltintas fasadas, stogas ir cokolis plaukimo baseine Ežero 11A. 

 Pakeisti langai, vidaus ir lauko durys plaukimo baseine Ežero 11A. 

 Įrengta nuogranda plaukimo baseine Ežero 11A. 

 

Sporto mokymo įstaigos savo lėšomis sporto objektuose atliko šiuos darbus: 

 Užtaisytos stogo dangos siūlės ir įrengtas stogo lietaus vandens surinkimo lovys imtynių sporto 

salėje. 

 Pastatytas finišo namelis ir atnaujinti mediniai nameliai irklavimo sporto bazėje. 

 Įrengtos čiuožyklos pakrantėje ir ant vandens telkinio „Prūdelis“. 

 Įrengta patalpa treniruoklių salei irkluotojams. 

 Įrengti vėliavų stiebai prie plaukimo baseinų Ežero g. 11A ir Dainų g. 33A. 

 Sutvarkyti pagrindinio įėjimo laiptai į plaukimo baseino Ežero g. 11A pastatą. 37.7. Suremontuota 

administracijos patalpa ir pakeistos pagrindinio įėjimo lauko durys plaukimo baseine Dainų g. 

33A. 

 Pakeisti šviestuvai ir lempos sporto mokyklos „Dubysa“ sporto salėje ir šaškių ir šachmatų 

patalpose. 

 Papildomai atvežtas smėlis į paplūdimio tinklinio aikšteles prie vandens telkinio „Prūdelis“. 

 Suremontuotas starto paleidėjas, apšvietimas ir tribūnos BMX trasoje. 

 Įsigyti šuolio su kartimi ir šuolio į aukštį rungčių sektoriai (dalinis apmokėjimas). 

 Atnaujinta vasaros kortų danga. 

 Atliktas poilsio patalpos bei vyrų ir moterų rūbinių einamasis remontas, pakeisti dušinių ir 

santechnikos prietaisai, prausyklos teniso kortuose. 

 Pakeisti teniso kortų pusrūsio likusieji mediniai langai plastikiniais. 

 Įsigytos žaliuzės teniso salėje ir sumontuoti papildomi šviestuvai. 

 Pakeistos elektros skydinės durys teniso kortuose. 

 Įrengtas regbio aikštės nuolydis regbio stadione Gardino g. 14. 

 Pakeista dalis medinių langų konstrukcijų plastikinėmis, suremontuotos atletinės gimnastikos 

patalpos, perdažyta dalis administracinių patalų ir žaidimų salės sienų VšĮ Šiaulių krepšinio 

akademijos „Saulė“ patalpose. 

 Atjungta VšĮ Šiaulių krepšinio akademijos „Saulė“ patalpų šildymo sistema nuo šaudyklos. 

 

Sporto mokymo įstaigos savo lėšomis sporto objektuose atliko šiuos darbus: 

 Imtynių sporto salėje atliktas vidaus patalpų kosmetinis remontas; 

 Irklavimo bazėje įrengtas katerių ant vandens garažas, renovuotos teisėjų ir posėdžių salės 

patalpos; 

 Plaukimo baseine (Dainų g. 33A) (moterų persirengimo kambaryje apšiltintos grindys, atnaujinti 

pagrindinio įėjimo į baseiną betoniniai laiptai; 

 Plaukimo baseine (Ežero g. 11A) vyrų persirengimo kambaryje apšiltintos grindys, atliktas įėjimo 

į WC remontas; 

 Specializuotame žolės riedulio stadione (Pumpučių g. 19) suremontuota laistymo sistema ir 

aptvėrimas; 

 Miesto stadione suremontuoti disko metimo ir šuolio į tolį sektoriai, paaukštinti vandens nuotekų 

šuliniai, lengvosios atletikos manieže – pakeisti vandens nuotekų vamzdžiai, suremontuoti ir 

naujai sudėti suolai žiūrovams; 
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 Atliktas VšĮ Šiaulių krepšinio akademijos „Saulė“ administracinių patalpų einamasis remontas. 

 

 

1.6. SVEIKATOS APSAUGA, SOCIALINĖ RŪPYBA, VAIKO TEISIŲ APSAUGA 

 

Sveikatos apsauga. 

2013 metais Savivaldybės gydytojas vykdė pirminės sveikatos priežiūros organizavimą, 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimą, visuomenės sveikatos stebėsenos 

organizavimą, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų veiklos koordinavimą ir įstaigų 

kuravimą. 

 

Sveikatos priežiūros įstaigų kuravimas ir veiklos koordinavimas. 

Sveikatos skyrius kuruoja Savivaldybės kontroliuojamas 5 viešąsias ir 2 biudžetines Sveikatos 

priežiūros įstaigas: 

 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 2014 m. pagrindiniai darbai: 

1. parengti Šiaulių miesto savivaldybės Bendruomenės sveikatos programos 2014-2016 ir 2015-

2017 metų veiklos planai, 2014 metų Bendruomenės sveikatos programos veiklos planai ir ataskaitos; 

2. paskelbtas sveikatinimo projektų konkursas, organizuotas Sveikatinimo projektų vertinimo 

komisijos darbas, sudarytos 74 sveikatinimo projektų įgyvendinimo sutartys ir koordinuotas projektų 

įgyvendinimas; 

3. koordinuotas Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų sutarčių vykdymas: ataskaitų 

teikimas kas ketvirtį, pusmetį; 

4. organizuotas visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymas ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose ir profesinio mokymosi įstaigose; 

5. gauti ir išnagrinėti 6 fizinių asmenų skundai dėl medicininės reabilitacijos skyrimo, sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo, sveikatinimo projekto vykdymo. 

6. organizuoti 3 būtinoji hospitalizavimo atvejai asmenims, sergantiems atvira plaučių tuberkulioze 

ir vengiantiems gydytis. 

7. organizuoti 2 sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pasitarimai. Nuolat susirašinėjama su  

kuruojamomis įstaigomis dėl veiklos vykdymo, informacijos teikimo ir kt. klausimais; 

8. organizuotas viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų veiklos finansinių rezultatų kiekybinių ir 

kokybinių rodiklių vertinimo komisijos posėdis; 

9. parengti 22 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektai; 

10. parengta 15 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų; 

11. koordinuota veikla, atliktas 30 ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų būklės 

įvertinimas, organizuoti pasitarimai dėl paraiškos 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo 

programos Nr. LT11 ,,Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonei ,,Sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos gerinimas“ įgyvendinti teikimo. 

12. intensyvus informacijos, ataskaitų teikimas suinteresuotoms institucijoms; 

13. dalyvavimas įvairiose darbo grupėse, komisijose ir pasitarimuose.   

 

Bendruomenės sveikatinimo programos įgyvendinimas:  
 2014 m. pradėti įgyvendinti VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro ir VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir 

geriatrijos centro investiciniai projektai.  
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 2014 m. atidarytas Psichikos (psichiatrijos) dienos stacionaras, adresu Varpo g. 9, Šiauliai, 

kuriame teikiama kompleksinė pagalba įvairių psichikos ir elgesio sutrikimų turintiems asmenims, 

taikoma 21 rūšis terapijų, įrengta multisensorinė terapija – vienintelė iš Lietuvoje veikiančių 

psichikos dienos centrų. Psichikos dienos stacionaro paslaugomis gali naudotis Šiaulių miesto ir 

rajono, Kelmės bei Radviliškio rajonų gyventojai. 

 Nuo 2014 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė perėmė valstybės nuosavybėn BĮ 

Šiaulių priklausomybės ligų centrą. 

 Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namuose (toliau – Kūdikių namai) yra 

patvirtinta 60 vietų, vaikams netekusiems tėvų globos, tačiau 2014 m. Kūdikių namuose nuolat 

gyveno vidutiniškai 62,7 vaikai (įvykdymo procentas 104,5 proc.). Į Kūdikių namus per 2014 

metus iš viso atvyko 34 vaikai, išvyko 29 vaikai. Per 2014 m. Kūdikių namuose pabuvojo 94 

vaikai, vienai lovai per metus teko 1,56 vaiko. 2014 m. 10 vaikų grįžo į biologines šeimas, 8 

vaikai buvo įvaikinti, 8 vaikai išvyko globai į šeimas, 3 vaikai išvyko globai į šeimynas ir nė 

vienas vaikas nebuvo perkeltas į kitas globos institucijas. Ankstyvosios reabilitacijos taikymas 

Kūdikių namuose augantiems vaikams įvykdymo procentas – 100, skiepų planas – 101 proc. 

 2014 m. Kūdikių namuose įsteigtas Socialinės globos skyrius, kurio veiklos tikslas – teikti dienos 

ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas vaikams su negalia bei turintiems psichologinės raidos 

sutrikimų nuo gimimo iki 6-erių metų amžiaus.  

 Siekiant sukurti ir gerinti sąlygas miesto bendruomenei sveikatinti, 2014 m. finansuoti 67 

sveikatinimo projektai iš visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų.  

 2014 m. vykdyta maudyklų vandens kokybės stebėsena 4 Šiaulių miesto maudyklose (Prūdelio 

tvenkinys, Rėkyvos maudykla, Talšos ežeras prie Salduvės parko maudyklos, Rėkyvos ežeras prie 

Bačiūnų maudyklos). Iš viso atlikta 68 tyrimai dėl įvairių mikrobiologinių ir fizikinių užterštumo 

rodiklių (įvykdymo procentas – 100 proc.). Paruošta ir viešinama duomenų rinkmena apie Šiaulių 

miesto maudyklų vandens charakteristikas. Viso sezono metu gyventojai informuoti apie saugų 

elgesį vandens telkiniuose ir paplūdimiuose. 

 Siekiant užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūrą kitų steigėjų mokyklose, 2014 m. sudaryta 

visuomenės sveikatos priežiūros vykdymo sutartis su Šiaulių profesinio rengimo centru. 

 Siekiant gerinti gyvenimo kokybę pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms 2014 m. vykdyti 

Šiaulių miesto gyventojų dantų protezavimo, fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugų 

kompensavimo, sveikatos stiprinimo bendruomenėje, vaikų ir jaunuolių, sergančiųjų cukriniu 

diabetu, aprūpinimo insulino pompomis finansavimo projektai. Iš viso paslaugas gavo 2150 

Šiaulių miesto gyventojų. 

 Vykdant Žalos mažinimo programą žemo slenksčio kabinete, siekiama mažinti narkotikų 

vartojimą bei su švirkščiamųjų narkotikų vartojimu susijusią neigiamą įtaką atskiriems asmenims, 

jų šeimoms, bendruomenei ir visuomenei. Asmenims, patyrusiems prekyba žmonėmis prievartą, 

sudarytos sąlygos gauti būtinąsias medicinines, socialines, psichologines konsultacijos ir tyrimus. 

2014 m. Žemo slenksčio paslaugomis pasinaudojo 300 asmenų. Suteikta 80 specialistų 

konsultacijų, organizuota po 12 individualių ir grupinių dienos užimtumo užsiėmimų, skaityta 10 

paskaitų, atliktas 51 tyrimas. Švirkštų, adatų keitimas vykdytas kartotinai pastoviems 125 

asmenims, naujų asmenų skaičius 50. 

 2014 m. vykdant privalomąjį profilaktinį aplinkos kenksmingumo pašalinimą, 18 Šiaulių miesto 

probleminių šeimų gyvenamosiose patalpose išnaikinti buitiniai kenkėjai. 

 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyrius 2014 m. skelbė sveikatinimo 

projektų konkursą. 2014 m. finansuoti 74 projektai siekiant įgyvendinti 2014-2016 m. Šiaulių 

miesto savivaldybės strateginio veiklos plano Bendruomenės sveikatos programos tikslus. 

 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T-297 „Dėl Šiaulių 

miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios  programos rengimo ir 

įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios  programos rengimo ir įgyvendinimo taisyklės, kurios 

reglamentuoja Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

(toliau – Programa) rengimo ir tvirtinimo tvarką, finansavimo šaltinius, lėšų naudojimą, apskaitą ir 
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kontrolę, Programos priemonių projektų teikimą, vertinimą ir finansavimo tvarką, atskaitomybę ir 

atsakomybę. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-386 

„Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios  programos 

patvirtinimo“ patvirtinta Programa. 

  

 Visuomenės sveikatos biuras  - savivaldybės biudžetinė įstaiga, skirtas pagal programą lėšas 

panaudoja: 

 Visuomenės sveikatos specialistų darbo užmokesčio apmokėjimui;  

 Visuomenės sveikatos biuro funkcijų vykdymui ir veiklai.  

 

2014 m. Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro pagrindinė vykdyta veikla ir 

pagrindinės veiklos kryptys: 

Pagrindinės Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – Biuras) veiklos 

sritys: vaikų ir mokinių sveikatos priežiūra; visuomenės sveikatos stebėsena ir jos pokyčių analizė; 

sveikatos mokymas, žinių apie sveiką gyvenseną skleidimas, sveikos gyvensenos propagavimas, 

informacijos apie sveikatinimo priemones ir renginius gyventojams teikimas. 

Nuo 2014 metų sausio 1 dienos visuomenės sveikatos priežiūros funkcijos (mokinių sveikatos 

priežiūra, visuomenės sveikatos stiprinimas bei stebėsena) savivaldybėje buvo įtvirtintos kaip valstybinės 

(valstybės perduotos savivaldybei). 

Mokinių sveikatos priežiūra buvo vykdoma 29 bendrojo ugdymo mokyklose ir 30 ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose. Per 2014 metus suorganizuota 1329 renginių, kuriuose dalyvavo 59774 dalyviai.  

Vykdant visuomenės sveikatos stebėseną surinkti 2013 m. demografiniai, socialiniai, gyventojų 

mirtingumo ir sergamumo, sveikatos priežiūros įstaigų veiklos, fizinės aplinkos rodikliai ir parengta 

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2013 metų ataskaita. 

Parengtos kuprinių svėrimo akcijos ,,Kiek sveria 9 – 13 m. vaikų kuprinės?“, ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų ir bendrojo ugdymo mokyklų vaikų profilaktinių sveikatos patikrinimų ataskaitos. 2014 

m. trečią kartą atliktas Šiaulių miesto suaugusių žmonių gyvensenos tyrimas, kurio metu apklausti 1 166 

gyventojai, ir parengta ataskaita. Parengtos internetinės publikacijos bei išleisti stendai užkrečiamųjų ligų, 

demografinės, socialinės situacijos, aplinkos stebėsenos tematika.  

Vykdant visuomenės sveikatos stiprinimą 2014 metais Šiaulių miesto gyventojams suorganizuoti 

170 sveikatinimo renginiai, kuriuose dalyvavo 26291 dalyvių. 

2014 m. geroji patirtis: išrinktos sveikiausios Šiaulių miesto maitinimo įstaigos; organizuotos 

šventės „Švaresnė aplinka, sveikesnė širdis. Mink kartu!“, „Sveikatingumo miestelis“;  koordinuotas 

regioninis konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“; 2014 metais - Vaikų sveikatingumo metais, siekiant 

atkreipti dėmesį į vaikų sveikatos problemas ir laisvalaikio leidimo ypatumus, organizuoti trijų mėnesių 

nemokami plaukimo kursai Šiaulių miesto ketvirtokams. 

 

 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 fondo intervencinių atsargų, išduodamos pažymos apie gautas 

išmokas, priimami dokumentai specialiųjų poreikių lygio nustatymui, keičiami Neįgaliojo pažymėjimai. 

2014 m. kasdien konsultacija buvo teikta 274–286 asmenims. 2013 metais vidutiniškai per dieną 

konsultacija buvo teikta 283 asmenims. 

2014 metais stacionariose globos įstaigose asmenims su psichine negalia apgyvendinta 24 

asmenys. 2013 m. tokiose įstaigose apgyvendinti  8 asmenys. 

2014 m. Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose pagyvenusiems bei neįgaliems asmenims 

apgyvendinti 9 asmenys, 2013 m. – 12 asmenų. 

2014 m. Šiaulių vaikų globos namuose apgyvendinta 30 be tėvų globos likę vaikai. 2013 m. 

apgyvendinta 21 be tėvų likę vaikai. 
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2014 metais 662 asmenims paskirtas nemokamas maitinimas, 2013 m. tokių gavėjų buvo 729. 

2014 m. trumpalaikėmis socialinės globos paslaugomis Šiaulių miesto savivaldybės globos 

namuose pasinaudojo 180 asmenų (4683 lovadieniai), VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos 

klinikoje – 271 asmuo (7538 lovadieniai). 2013 m. trumpalaikės socialinės globos paslaugomis Globos 

namuose pasinaudojo 100 asmenų (2316 lovadienių), VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos 

klinikoje – 329 asmenys (9101 lovadieniai).   

2014 m. socialinės priežiūros paslaugomis Šiaulių globos namų filiale Rėkyvos savarankiško 

gyvenimo namuose pasinaudojo 86 asmenys, 2013 m. – 78 asmenys. 

Išrašyta ir išduota pažymų apie gautas pajamas: 2014 metais – 4045 pažymų, 2013 m. – 5711 

pažymų. 

2014 metais specialiųjų poreikių lygis nustatytas 1259 asmenims, 2013 m. specialiųjų poreikių 

lygis nustatytas 1629 asmenims.  

2014 m. išduoti 1363 Neįgaliojo pažymėjimas, 2013 m. išduoti 1701 Neįgaliojo pažymėjimas. 

2014 metais priimti 5771 prašymai greitai negendančių maisto produktų paketams, kurie 

išduodami bendradarbiaujant su Raudonojo kryžiaus draugija. 2013 metais priimti 8629 prašymai.  

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. 2014 m. buvo administruota 16 socialinės reabilitacijos neįgaliesiems 

projektų. 2015 m. finansavimui gauti buvo pateikta 19 projektų, kuriuos įvertinus, finansavimas 

numatomas skirti 18 projektų. 

2014 m. buvo organizuoti  4  Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdžiai, 2013 m. – 4 posėdžiai. 

2014 m. dalyvauta 28 teismo posėdžiuose nagrinėjant bylas dėl rūpybos veiksniam asmeniui 

nustatymo ir rūpintojo paskyrimo bei kitas ypatingos teisenos bylas. Atsiliepimai ar išvados rašytos 32    

byloms. 

Socialinių paslaugų poskyris kuruoja 3 įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, veiklą. 

 

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai. 

Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė): 

 – Teikti visumą kompleksinių paslaugų, patenkinti senyvo amžiaus ir neįgalių žmonių 

gyvybinius poreikius, skatinti sugebėjimą pasirūpinti savimi, kasdieniniame gyvenime plėtoti savo 

socialinius ir tarpasmeninius santykius ir pasitikėjimą, kad žmogus jaustųsi orus ir saugus dėl savo 

kultūrinės, tautinės ir religinės tapatybės, kad jaustųsi visaverte ir atsakinga už savo poelgius asmenybe, 

padėti jam įveikti socialinę atskirtį, bei pagal galimybes integruotis į bendruomenę. Asmeniui sudaryti 

galimybes gauti socialinę globą, atitinkančią jo poreikius ir savarankiškumo lygį. 

Socialinė priežiūra savarankiško gyvenimo namuose: 

 – Teikti kokybiškas ir efektyvias apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose socialines 

paslaugas. Sugrąžinti senyvo amžiaus žmonėms ir asmenims turintiems psichikos sutrikimų, 

savarankiškumą, įtvirtinti jų buitinius ir socialinius įgūdžius, stiprinant jų psichologinį atsparumą bei 

motyvaciją pokyčiams. Sudaryti jiems sąlygas savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą, 

skatinanti ir ugdyti jų saviraišką pagal turimus gebėjimus ir (ar) teikti nežymią pagalbą, kad būtų 

kompensuojami prarasti (neturimi) savarankiško gyvenimo gebėjimai.  

Dienos socialinė globa: 

 – Teikti dienos socialinės globos paslaugas Šiaulių miesto gyventojams su proto negalia.  

Socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose : 

 – Siekti kokybiškos integralios pagalbos namuose senyvo amžiaus asmenims ar asmenims su 

negalia  bei  konsultacinės pagalbos šeimos nariams, prižiūrintiems šiuos asmenis. 
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Vykdyta veikla: 

 1. Individualus darbas su gyventojais. 

Globos namuose, vadovaujantis patvirtintomis socialinės globos normomis (dienos socialinės 

globos, ilgalaikės (trumpalaikės) institucinės socialinės globos, socialinės globos suaugusiems asmenims 

su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose), paslaugų gavėjams ir/arba gyventojams suteikiamos jų 

poreikius atitinkančios paslaugos, gyvenamasis plotas, reikiamas inventorius,  įskaitant ir kompensacinę 

techniką, maitinimas, sveikatos priežiūra bei kitos paslaugos. 

Socialinių paslaugų kokybės gerinimui, tikslingumui ir efektyvumui skatinti, daug dėmesio 

skiriama gyventojų poreikių tenkinimui, užimtumui, laisvalaikio organizavimui, kasdieninių įgūdžių 

ugdymui, kūrybiniam lavinimui, darbuotojų kvalifikacijos kėlimui. 

2014 m. į globos namus atvykę gyventi nauji gyventojai ar asmenys, kuriems pradėta teikti 

dienos socialinė globa ar paslaugos į namus, buvo supažindinti su Vidaus tvarkos taisyklėmis, paslaugų 

teikimo sutartimi bei kita jiems aktualia dokumentacija, aptarnaujančiu personalu, patalpų išsidėstymu, 

papasakota apie globos namuose susiklosčiusias tradicijas, organizuojamą veiklą, užimtumą, teikiamų 

paslaugų specifiką. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas naujų  gyventojų ar dienos socialinės globos 

paslaugų gavėjų adaptacijai, nuolat buvo stebima jų psichologinė - emocinė būsena, nuolat bendraujama, 

išklausomi ir fiksuojami nusiskundimai, stengiamasi įgyti  pasitikėjimą, kuo daugiau sužinoti apie 

pomėgius, darbinę veiklą, gyvenimo istoriją,  santykius su artimaisiais, draugais, kaimynais. Mėnesį laiko 

nuo paslaugų teikimo pradžios, įstaigoje naujiems gyventojams/klientams buvo pildomos adaptacijos 

formos, kurių tikslas palengvinti gyventojų/klientų adaptaciją. Surinkus reikiamą informaciją, susipažinus 

su gyventojais ir dienos socialinės globos bei paslaugų į namus gavėjais, per mėnesį laiko, 

bendradarbiaujant su specialistais, šeimos nariais ir artimaisiais, buvo parengti individualūs socialinės 

globos planai (ISGP). Globos namuose nuolat  vertinamas socialinės globos tikslingumas, paremtas 

išsamiu ir visapusišku asmens poreikių vertinimu. Parengtas nustatytos formos individualus socialinės 

globos planas (ISGP), kuriame išsamiai fiksuojama vertinama socialinių poreikių ir jų pokyčių dinamika. 

Jį sudaro socialinės globos namų specialistai, dalyvaujant pačiam gyventojui ir/ ar jo artimiesiems. 

Gyventojai gavo integruotas socialines  slaugos paslaugas, atitinkančias kiekvieno sveikatos 

būklę. Kasdieninės veiklos organizavimas, darbinė veikla, užimtumas ugdė apsitarnavimo, darbo 

įgūdžius, išlaikė gyventojų ir kitų paslaugų gavėjų fizinį aktyvumą, palaikė ir skatino jų motyvaciją būti 

kuo savarankiškesniais. Tenkinant buitines, socialines, psichologines, kultūrines ir dvasines gyventojų 

reikmes buvo garantuojamos jų teisės  ir gavo pagal jų poreikius atitinkančias paslaugas. Gyventojų 

įtraukimas į bendruomenės veiklą, skatino jų socialinį aktyvumą, kilo jų savivertė, pasitikėjimas savimi. 

Dalyvaudami įvairioje veikloje, sudarė gyventojams sąlygas gyventi pilnavertį gyvenimą, jaustis 

reikšmingais ir reikalingais, naudingais bendruomenės nariais. 

2. Grupinis darbas su gyventojais. 

Grupinio darbo su paslaugų gavėjais metu, nuolat yra gerinama teikiamų paslaugų kokybė.  

Teikiant dienos socialinės globos paslaugas buvo sudaryta galimybė ugdyti socialinius ir kasdienio 

gyvenimo įgūdžius, kūrybinius gebėjimus: dailės, keramikos ir muzikos studijose, užsiimti jiems 

patinkančia darbine veikla grupėse.  

Globos namuose organizuota grupinė veikla, atsižvelgiant į paslaugų gavėjų religinį bendrumą. 

Kadangi globos namai katalikiškos pakraipos, tai išryškėja katalikiška veikla: gyventojai meldžiasi, gieda 

giesmes, klausosi mišių transliuojamų per radiją.  Šv. Mišias  , aukoja šv. Jurgio bažnyčios kunigai, 

Pakapės parapijos klebonas   Organizuotos išvykos į Ginkūnų ir Donelaičio kapines.  

Socialinis darbas buvo vykdomas ne tik su centro klientais bet ir jų šeimomis. Buvo  

organizuotos bendros šventės su šeimos nariais ir/ar artimaisiais (mamos diena, Kalėdos, Naujieji metai, 

Kaziuko mugė) . Organizuoti bendri susirinkimai, kurių metu buvo aptariami aktualiausi klausimai, 

ieškoma geriausių sprendimo būdų. Spendžiant pačias aktualiausias problemas buvo atliekamos 

klientų/gyventojų ir globėjų/artimųjų bei socialinių darbuotojų apklausos.  

Dienos centre kas mėnesį buvo leidžiamas vietinis laikraštis, kuriame aprašoma visa įstaigos 

veikla, aktualijos ir naujienos.  

Įstaigoje vyko daugiau nei 50 įvairių renginių, kuriuose dalyvavo klientai, gyventojai, 

darbuotojai ir  jų artimieji. 
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3. Gyventojų sveikatinimas. 

Ypatingas dėmesys buvo skiriamas mažai judančių žmonių fizinei mankštai. Kasdien 

individualiai ir grupinių užsiėmimų metu mankštinami gyventojai ir klientai (atsižvelgiant į sveikatos 

būklę, pritaikius jiems tinkamą programą).  

Paslaugų gavėjams tinkamai ir laiku suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos, aprūpinimas 

techninėnis pagalbos priemonėmis. 

Bendraujant individualiai ir grupėje, buvo diskutuojama apie sveiką mitybą, judėjimo naudą. 

Gyventojams ir klientams užtikrinamas maitinimas, atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę ir poreikius. 

Organizuojami renginiai susiję su sveika gyvensena,  kviečiami žmonės iš sveikos gyvensenos klubų, 

kurie dalinasi savo patirtimi, išgyvenimais ir pasiekimais.  

Esant poreikiui buvo kviečiamos kirpėjos iš darbo rinkos centro į globos namus, kurios apkerpa 

visus gyventojus. 

Globos namuose veikia savipagalbos grupės, organizuojami užsiėmimai, filmo taikymo terapija, 

keramikos taikymo terapija, muzikos taikymo terapija, dailės taikymo terapija.  

4. Visuomeninis - kultūrinis darbas   

Įstaigoje vyko renginiai: 

Trijų karalių dienai paminėti; Laisvės gynėjų dienos paminėjimas; pusiaužiemio popietė;   

lipdymas iš molio; rytmetys prie arbatos puodelio Meilės dienai paminėti; Velykinių kompozicijų 

darymas; S. Šalkauskio gimnazijos gimnazistų koncertas;  Dainų progimnazijos mokinių koncertas; 

šašlykų kepimas; popietė “Žolinės – proga pabūti kartu“ klubo „Artis“ koncertas; eglutės įžiebimas; 

Ragainės progimnazijos mokinių koncertas; Šiaulių kolegijos sveikatos fakulteto studentų socialinė akcija 

“Šv. Kalėdų belaukiant“; Dainų progimnazijos mokinių koncertas; specialiojo ugdymo centro vaikų 

apsilankymas; S. Šalkauskio gimnazijos gimnazistų koncertas; Šv. Kūčių vakarienė; senųjų metų palydos, 

vasaros išlydėjimas, Kaziuko mugė, rudeninių puokščių paroda, dalyvavimas šventėje „Tau Vilniau“, 

dalyvavimas tarptautiniame neįgaliųjų renginyje Lenkijoje (Katovicų mieste), Sėkminės, Rasos šventė, 

pasaulinė sveikatos diena, Šv. Velykos, pagyvenusių žmonių diena, neįgaliųjų diena, helovynas,  

Visi globos namų gyventojai sveikinami jų gimtadienio dienos proga.    

Pagal poreikį parnešamos knygos iš bibliotekos „Šaltinėlis“.  

Organizuojamos gyventojų laidotuvės (pagal gyventojų prašymus). 

5. Bendradarbiavimas su NVO ir kitomis organizacijomis.  

Buvo bendradarbiauta su Šiaulių kolegija ir Šiaulių universitetu; Aukštelkės socialinės 

globos namais; Ventos socialinės globos namais; Šiaulių profesinio rengimo centru; Jotainių 

socialinės globos namais; Šaltinėlio biblioteka; Širdininkų klubu;  Draugija „Artis“; Pagyvenusių žmonių 

asociacija; Vaikų lopšeliais - darželiais „Varpelis“ „Bangelė“, „Ežerėlis“, „Salduvė“, „Trys nykštukai“, 

„Klevelis“;S. Šalkauskio  gimnazija; „Romuvos“ gimnazija“; Palaikomojo gydymo ir geriatrijos centru, 

„Laiptų“ galerija; Moksleivių namais; Botanikos sodu; Rėkyvos progimnazija, Šiaulių universiteto 

gimnazija; Palaikomojo gydymo ir geriatrijos centru, „Laiptų“ galerija, Dailės galerija; Moksleivių 

namai; Botanikos sodu. 

Praktiniai įgūdžiai perteikiami Šiaulių Kolegijos ir Šiaulių Universiteto studentams.  

Informacinė sklaida: sieninis stendas atnaujinamas 1 kartą savaitėje, el. svetainė atnaujinamas 

kaskart, esant pasikeitimams ar naujienoms, pradėtas ruošti įstaigos lankstinukas.  

6. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas 

2014 visi įstaigoje dirbantys socialiniai darbuotojai ir socialinių darbuotojų padėjėjai išklausė 16 

valandų periodinius kvalifikacijos kėlimo kursus. Nauji socialinių darbuotojų padėjėjai - 40 valandų 

socialinių darbuotojų padėjėjų įžanginius mokymus, kurie buvo organizuojami Globos namuose.  

 

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 
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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; 

- 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. 

 

Gyventojų socialinių paslaugų poreikius lemiantys veiksniai. 

 Socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai analizuojami pagal sąlyginai išskirtas 3-jas 

žmonių socialines grupes: 

 1) vaikai ir šeimos, t.y. likę be tėvų globos, socialinės rizikos vaikai bei vaikai iš socialinės rizikos 

šeimų ir socialinių įgūdžių stokojančių šeimų (toliau – socialinės rizikos šeimos); 

 2)  senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys; 

 3) socialinės rizikos asmenys. 

 

 Vaikai ir šeimos. 

 Šeimos priskyrimą socialinės rizikos grupei paprastai lemia keletas tarpusavyje susijusių veiksnių: 

piktnaudžiavimas alkoholiu, narkotinėmis medžiagomis ir pan., socialinių įgūdžių stoka prižiūrėti vaikus, 

nedalyvavimas vaikų ugdyme, tinkamų gyvenimo sąlygų neužtikrinimas, gaunamos valstybinės paramos 

naudojimas ne šeimos ar vaikų interesams, psichologinis, fizinis, seksualinis smurtas, nedarbas, 

finansiniai sunkumai, sveikatos, psichologinės problemos ir pan. Šiuo požiūriu labai svarbi veikla yra 

socialinių darbuotojų, teikiančių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms.  

 

 Senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys. 

 Senyvo amžiaus žmonių socialinę grupę veikia įvairūs amžiaus sąlygoti faktoriai: pasitraukimas iš 

darbinės veiklos, sąlyginai žemas pragyvenimo lygis, sumažėję gebėjimai savarankiškai rūpintis 

asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomeninėje veikloje, sveikatos problemos, negalia, našlystė. 

 Spartūs visuomenės senėjimo procesai, ilgėjanti vidutinė gyvenimo trukmė, neįgaliųjų asmenų, 

vyresnių kaip 18 metų amžiaus, skaičiaus didėjimas lemia augantį poreikį bendrosioms socialinėms 

paslaugoms (transporto organizavimo, sociokultūrinėms paslaugoms), pagalbai į namus, socialinei globai 

ir slaugai pačių asmenų namuose. 

  Siekiant sudaryti kuo palankesnes socialinės integracijos neįgaliesiems sąlygas, asmenims, 

turintiems judėjimo problemų, apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, būtina ir toliau organizuoti būsto ir 

aplinkos pritaikymo darbus, t.y. gyvenamųjų patalpų pritaikymą neįgaliesiems. 

 

 Socialinės rizikos asmenys. 

 Remiantis LR Socialinių paslaugų įstatymu, socialinės rizikos suaugusiems asmenims  priskiriami 

elgetaujantys, valkataujantys, piktnaudžiaujantys alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis 

medžiagomis, linkę įsitraukti į nusikalstamą veiklą, patyrę psichologinę, fizinę ar kitokią prievartą, 

smurtą bei asmenys iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir 

dalyvauti visuomenės gyvenime. 
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 Siekiat padėti socialinės rizikos asmenims, būtina sudaryti kuo palankiausias sąlygas jų socialinei 

integracijai, kompleksiškai teikiant asmens higienos, maitinimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais, 

sveikatos priežiūros, apgyvendinimo, įdarbinimo ir kitas priemones. 

 Socialinių paslaugų centras būtent ir teikia bendrąsias bei specialiąsias socialines paslaugas 

išvardintų 3 socialinių grupių asmenims. 

 

Informacija apie valdomą turtą patikėjimo teise  2015-01-01 

 
 

Eil. 

Nr. 

 

Įstaigos 

pavadinimas 

 

Patalpų, pastatų, 

statinių adresas ir 

plotas (kv. m.) 

 

Turto 

sąskaita 

 

Pavadinimas 

Įsigijimo vertė, 

įskaitant 

pasikeitimus 

(remontas, 

rekonstrukcija), Lt 

Likutinė 

vertė  

2015 m. 

sausio 1 d. 

būklei, Lt 

1. 

Šiaulių miesto 

savivaldybės 

socialinių 

paslaugų centras 

Tilžės g. 63 b, 

Šiauliai 

885,93 kv. m 
 

1202201 

Šiaulių miesto 

savivaldybės 

socialinių 

paslaugų centro 

pastatas 

 

860459 

 

624680 

2. Pakruojo g. 41 

3003,03 kv. m 
1202101 

Gyvenamasis 

pastatas  

3774065 2337506 

3. Dubijos g. 22 

115,51 kv. m 
1202201 Slėptuvė 

276763 103162 

4. Stoties g. 9c, 

Šiauliai 

274,62 kv. m 
1202201 

Garažas 

mūrinis, 4-rių 

įvažiavimų 

 

251400 

 

204170 

5. Stoties g. 9c, 

Šiauliai 

1425,0 kv. m 

1202201 

Pastatas 

mūrinis,  2-jų 

aukštų 

 

785513 

 

336220 

Iš viso: 3605738 

 

Finansavimas                                                                

                                                                                                                       tūkst. Lt 

 2014 m.  

planas 

Faktiškai gauta 

asignavimų 2014 m. 

Biudžeto lėšos 1917,0 1916,9 

Valstybės deleguotos lėšos 405,1 405,1 

Specialioji programa 90,0 154,0 

Gauta lėšų už teikiamas socialines paslaugas  154,0 

Numatoma gauti lėšų už teikiamas paslaugas 2014 

m. 

 100,0 

Kreditorinis įsiskolinimas  107,6 

Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis  1297,8 

 

Personalas 

Etatai ir darbuotojų skaičius: 

 

Eil. 

Nr. 
Darbuotojų  kategorijos pavadinimas 

Etatų 

skaičius 

Darbuotojų 

skaičius 

 1. Vadovaujantys darbuotojai 2 2 

 2.   Socialiniai darbuotojai, t. sk.: 52 57 

  1.  Socialinio darbo organizatorius 4 4 

  2.  Socialinis darbuotojas 10 10 

  3.  Socialinio darbuotojo padėjėjas        6,5 7 

  4.  Lankomosios priežiūros darbuotojas 18,5 23 

  5.  Socialinis darbuotojas, teikiantis socialinę priežiūrą  13 13 
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       socialinės rizikos šeimoms  (dotuojama iš Valstybės 

lėšų) 

3. Specialistai 5,5 6 

4. Darbininkai 16 17 

                                                                            Iš viso: 75,5 82 

            
 Kėlė kvalifikaciją 51 darbuotojas 

 

Paslaugų teikimo rodikliai 

Bendrosios socialinės paslaugos: 

 

Eil. 

Nr. 

Paslaugų rūšys 

 

Paslaugų 

 gavėjų  

skaičius 

Suteiktų 

 paslaugų 

 skaičius 

Įgyvendinimo apibūdinimas 

1. Informavimas 600 965 Reikalingos informacijos 

suteikimas. 

2. Konsultavimas 414 815 Klientų probleminių situacijų 

sprendimas. 

 

3. 

 

Maitinimo organizavimas 

(su Socialinės paramos skyriaus 

nukreipimais) 

 

665 

 

14442 

Suteikta pagalba asmenims 

(šeimoms), kurie dėl nepakankamo 

savarankiškumo ar pajamų 

nepajėgia tinkamai maitintis 

namuose. 

 

4. 

Aprūpinimas būtiniausiais 

drabužiais ir avalyne 

1949 2105 Būtiniausių drabužių, avalynės  ir 

kitų reikmenų skurstantiems 

teikimas. 

 

5. 

 

Transporto organizavimas 

 

210 

 

1928 

Teikta paslauga pagal poreikius 

asmenims, kurie dėl negalios, ligos 

ar senatvės turi judėjimo problemų 

ir dėl to ar nepakan-kamų pajamų 

negali naudotis visuomeniniu 

transportu. 

 

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. 

 

 

196 

 

8892 

Paslaugos teiktos siekiant išvengti 

socialinių problemų  (prevencijos 

tikslais), mažinant socialinę atskirtį 

ir, kurias teikiant asmenys gali 

bendrauti, dalyvauti grupinio 

socialinio darbo užsiėmimuose, 

užsiimti mėgstama veikla, gauti 

psichologo konsultacijas.  

 

7. 

Asmeninės higienos ir sveikatos 

priežiūros paslaugų 

organizavimas  

 

769 

 

2486 

Teikta pagalba asmenims 

(šeimoms), kurie dėl nepakan-kamų 

pajamų ar skurdo ir kt. priežasčių 

neturi galimybės pasirūpinti savo 

higiena. Socialinės darbuotojos 

suteikta pirmoji pagalba socialinės 

rizikos grupės bei socialiai 

remtiniems asmenims.  

 

8. 

Neįgaliųjų aprūpinimas techninės 

pagalbos priemonėmis  

 

948 

 

2501 

Neįgaliųjų  aprūpinimas 

techninėmis pagalbos priemonėmis, 

leidžiančiomis lengviau įveikti 
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Eil. 

Nr. 

Paslaugų rūšys 

 

Paslaugų 

 gavėjų  

skaičius 

Suteiktų 

 paslaugų 

 skaičius 

Įgyvendinimo apibūdinimas 

negalią, traumas, ligą ir kt. 

 Iš viso: 5751 34134  

 

9. 

Kitos bendrosios socialinės  

paslaugos 

 

 

 

1090 

 

25997 

Teikiamos psichologo paslaugos, 

 maitinimo organizavimas, studentų 

praktika, vedami renginiai, vaikų 

dienos užimtumo grupė ir kt. 

 Iš viso bendrosios paslaugos: 6841 60131  

 

Specialiosios socialinės paslaugos: 

Eil. 

Nr. 

Paslaugos 

 

Paslaugų 

 gavėjų  

skaičius 

Suteiktų 

 paslaugų 

 skaičius 

Įgyvendinimo apibūdinimas 

1. Pagalba į namus  

207 

 

30851 

Teikiamos paslaugos asmens 

namuose, padedančios asmeniui 

(šeimai) tvarkytis buityje, tuo pat 

metu išvengti stacionarios globos. 

2. Socialinių įgūdžių ugdymas ir 

palaikymas (socialinė priežiūra 

socialinės rizikos šeimoms) 

 

257 

 šeimos 

 

20669 

Paslaugos teikiamos socialinės 

rizikos asmenims (šeimoms), 

siekiant palaikyti ir atstatyti 

savarankiškumą, padėti tose 

šeimose augantiems vaikams. 

3. Dienos socialinė globa asmens 

namuose 

 

45 

 

76909 

Visuma paslaugų, kuriomis 

asmeniui teikiama nuolatinės  

priežiūros reikalaujanti pagalba 

dienos metu asmens namuose. 

4. Trumpalaikė socialinė globa 

 

 

175 

 

11687 

Visuma paslaugų, kuriomis 

asmeniui (šeimai) teikiama kom-

pleksinė, specialistų nuolatinės 

priežiūros reikalaujanti pagalba, 

benamystės ar krizių atvejais, taip 

pat socialinės rizikos asme-nims 

(šeimoms) ir jų  vaikams. 

5. Krizių centro paslauga 36 73 Pagalba krizių atvejais. 

6. Laikinas apnakvindinimas  

290 

 

1792 

Nakvynės ir minimalaus būtinųjų 

asmens higienos paslaugų teiki-mas 

benamiams, asmenims, 

piktnaudžiaujantiems  alkoholiu ir 

pan., esant krizinei situacijai, kai 

nesuteikus paslaugų, iškyla grėsmė 

asmens sveikatai ir gyvybei. 

                                                   Iš viso: 1010 141981  

Iš viso: 

 (bendrosios ir specialiosios paslaugos) 
7851 202112  

 

Per 2014 metus vykdytos programos su partneriais 

 

Eil. 

Nr.  

Programos Lėšos ir kt. rodikliai 

 

1. 

Tęsiamas bendradarbiavimas su paramos ir labdaros fondu 

„Laisvės vartai“ programos „Socialiai remtinų, nedraustų, 

benamių ir iš įkalinimo vietų grįžusių asmenų nemokamo 

maitinimo bei aprūpinimo būtiniausiais daiktais (rūbais, 

avalyne)“ organizavimo srityje. 

Maitinimui  - 19200,0 Lt. 

 

Daiktais – 3526 kg, kurių vertė 

523,61 Lt 
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2. Projektas „Dienos užimtumo grupė vaikams iš probleminių 

šeimų“ . 

11400,0 Lt (valstybės lėšos) 

3. Projektas „Globėjų ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, 

konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo Šiaulių mieste ir 

rajone“.  

37747,0 Lt (valstybės lėšos). 

Paruošti tapti globėjais 27 

asmenų, iš jų -18 šeimų. 

Įtėviais tapti paruošti 12 asmenų, 

iš jų - 6 šeimos. 

1 asmuo įvaikino sutuoktinės 

vaiką. 

4. Projektas „Kompleksinių paslaugų teikimas krizinėse situacijose 

esantiems tėvams, auginantiems vaikus.“ 

4058,00 Lt (valstybės lėšos). 

5. Projektas „Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios 

pagalbos plėtra“ Nr. VP1-1.1-SADM-14-V-01-013. 

 

179420,94 Lt 

(Europos Sąjungos lėšos) 

60888,73 Lt  

(nemokamai gautas turtas) 

6. Bendradarbiavimo sutartys su: 

1. Vakarų Lietuvos verslo kolegija. 

2. Šiaulių Universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų 

fakultetu. 

3. Šiaulių Valstybine kolegija. 

4. Šiaulių profesinio rengimo centru. 

 

Atliko praktiką 203 studentai. 

7. Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems 

programa. 

Pritaikyti būstai ir gyvenamoji 

aplinka 8 neįgaliems  asmenims.  

 

2014 m. organizuoti  renginiai. 

  Per 2014 m. Socialinių paslaugų centre buvo organizuoti renginiai, skirti įvairioms metų 

šventėms, organizuojamos išvykos į muziejus, kino teatrus. Dienos užimtumo klientai su socialiniais 

darbuotojais apsilankė Kurtuvėnų regioniniame  parke, Šiaulių universiteto botanikos sode, Kretingos 

botanikos sode, Gubojoje. Su savo rankdarbiais klientai dalyvavo neįgaliųjų mugėje „Tau, Vilniau!“ bei 

kitose Šiaulių mieste organizuojamose neįgaliųjų mugėse. Rinkti gamtinės medžiagos darbeliams Centro 

socialiniai darbuotojai su užimtumo grupių klientais vyko į Kuzavinės kaimą, Šiaulių raj. 

  Socialinių paslaugų centras pasirašė sutartį su Valstybine vaistų kontrolės tarnyba prie LR 

Sveikatos apsaugos ministerijos. Centro mezgimo būrelio lankytojos įsipareigojo numegzti 60 porų 

kumštinių pirštinių, kurios buvo dovanojamos Europos tarybos Europos direktorato vaistų kokybės ir 

Bendrijos vaistinių preparatų metinio susirinkimo dalyviams. Pirštinės taip pat megztos LR ambasadai 

Vengrijoje. 

  2014 m. spalio-gruodžio mėn. Socialinių paslaugų centras kartu su Labdaros ir paramos fondas 

"Laisvės vartai" vykdė projektą "Sveikam kūne, sveika siela“, kurio tikslas – formuoti sveikos 

gyvensenos įgūdžius, gerinti fizinę klientų būklę. Praktinių seminarų metu įstaigos klientai gamino 

maistą, lavino savo įgūdžius, mokėsi naujų valgių gaminimo receptų bei gerino savo fizinę būklę Šiaulių 

plaukimo mokykloje „Delfinas.“ 

  

2014 metų rezultatų apibendrinimas. 

1. Dienos užimtumo tarnybos grupėse suteiktos 8892 sociokultūrinės paslaugos. Dauguma 

Centro klientų džiaugiasi dailės terapija, dainavimo užsiėmimais, rankdarbių, mezgimo, pynimo iš vytelių, 

karoliukų vėrimo būrelių veikla. Nuo rugsėjo mėn. socialinė darbuotoja kartu su psichologe organizuoja 

dailės terapijos užsiėmimus. Lankydami užsiėmimus, klientai tapo savarankiškesni, labiau bendraujantys, 

pagerėjo fizinė ir psichinė būsena. 

  2. Pagalbos į namus tarnybos klientams lankomosios priežiūros darbuotojos suteikė  30851 

paslaugų 207 klientams. 

  Padaugėjo klientų, kuriems teikiama dienos socialinė globa ir slauga asmens namuose – 45 

asmenys. 
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Jiems darbuotojai, dirbantys pagal projektą „Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios 

pagalbos plėtra“, suteikė 76909 paslaugas. 

 3. Paramos tarnybos veikla nukreipta padėti sunkiai materialiai gyvenantiems, socialiai remtiniems 

Šiaulių miesto bendruomenės nariams. Jiems suteiktos 38648 paslaugos: maitinimo, aprūpinimo 

būtiniausiais daiktais (drabužiais, avalyne), asmens higienos, pirmos pagalbos paslaugos.  

 Buvo įgyvendinamas projektas „Dienos užimtumo grupė vaikams iš probleminių šeimų“, t. y. 10-

čiai vaikų po pamokų buvo organizuojamas dienos užimtumas, popamokinė veikla, maitinimas. 

 4. Laikino apgyvendinimo tarnyboje per metus suteiktos 11687 trumpalaikės socialinės globos 

paslaugos ir 1792 laikino apnakvindinimo paslaugos. Šaltuoju metų laikotarpiu kasdien buvo 

apnakvindinama vidutiniškai po 15-20 benamių. 

         5. Socialinės priežiūros socialinės rizikos šeimoms tarnyba  2014 m. pradžioje dirbo su 212 

socialinės rizikos šeimų, o metų gale - su 257 šeimomis, kuriose auga 479 vaikai iki 18 metų. 

Vidutiniškai per mėnesį vienas socialinis darbuotojas teikė paslaugas 18 šeimų. Pasiekti teigiami 

rezultatai:  47 šeimoms suteikta nemokama teisinė pagalba; 65 asmenys įsiregistravo darbo biržoje; 52 

asmenys gavo nuolatinį darbą, įsidarbino; 10  šeimų asmenys prisiteisė išlaikymą vaikams; 17 šeimų 

įtrauktos į sąrašus socialiniam būstui gauti; 9 šeimos gavo socialinį būstą; 14 vaikų sugrįžo į biologinę 

šeimą; 27 rizikos šeimų asmenų gydėsi nuo priklausomybės alkoholiui; 62 asmenys buvo nukreipti 

psichologų, psichiatrų konsultacijoms, gydymui. 

 6. Ūkio tarnyba sėkmingai organizavo vairuotojų, darbininkų, valytojų darbus bei aprūpino Centro 

darbuotojus visomis darbui reikalingomis kanceliarinėmis priemonėmis ir ūkinėmis prekėmis, prižiūrėjo 

Centrui priklausančias patalpas, atliko jų remonto darbus, organizavo  viešuosius pirkimus. 

 

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai. 

Veiklos prioritetas:  Auginti ir ugdyti vaikus, ruošiant juos pilnaverčiam savarankiškam 

gyvenimui ir  gebančius integruotis visuomenėje. 

2014 m. veiklos tikslas: Vaikų, netekusių tėvų globos, laikina ir nuolatinė globa bei rengimas 

savarankiškam gyvenimui. Užtikrinti globojamam (rūpinamam) vaikui kokybiškas socialines paslaugas. 

Sukurti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti bei tapti pilnaverčiu visuomenės nariu. 

2014 m. uždaviniai: 

1. Rengti ir vykdyti socializacijos programas (prevencinio darbo, vaikų ir paauglių rengimo 

šeimai, vaikų ir paauglių socialinių kompetencijų ugdymo) tikslinėms vaikų grupėms. 

 2. Gerinti personalo darbo kokybę, keliant savo kvalifikaciją. 

 

Vaikų skaičiaus ir struktūros analizė, kaitos duomenys 

Informacija (šių metų sausio 1 d. duomenimis) apie vaikų skaičių, jų kaitą: 

 
Globo

jamų 

vaikų 

skaiči

us 

Pasiskirstymas pagal amžių Pasiskirstymas 

pagal globos 

rūšį 

Apgyvendinti VGN 

užpildomu-mas 

0-3     4-6 7-9 
10-

14 

15-

17 
18+ 

Laiki-

noji 

Nuola-

tinė 

Uždaro 

tipo 

šeimynoje 

(bute) 

Šeimy-

nose 

(grupės) 

Gyvena 

skyrium 

Plani-

nis 

vietų 

sk. 

Užpil-

dymas 

% 

65 1 8 10 20 23 3 14 51 0 65 - 60 108 

 

Vaikų pasiskirstymas pagal savivaldybes 

 

 Iš viso Iš Šiaulių rajono 

savivaldybės 

Iš Šiaulių miesto 

savivaldybės 

Kitų savivaldybių 

Gyvena vaikų 65 7 58 0 
Per ataskaitinius metus 

atvyko 
28 0 28 0 

Išvyko 32 0 32 0 
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 Trumpa vaikų kontingento struktūros analizė. (Vidutinis vaikų skaičius per praėjusius metus; šeimynų skaičius, vidutinis 

šeimynos užpildomumas, pasiskirstymas pagal specialiuosius poreikius, sveikatą ir t. t. ) 

Vidutinis vaikų skaičius 2014 metais – 72 

Šeimynų skaičius – 7. 

Šeimynos užpildymas – 10 vaikų 

 

Duomenys apie vaikų specialiuosius poreikius 
 

Vaikų, turinčių raidos sutrikimų skaičius  Vaikų 

skaičius 

Procentas nuo 

visų vaikų 

skaičiaus 

Su raidos sutrikimais,   

 iš jų (esant kompleksiniam sutrikimui, nurodyti vyraujantį):: 

35 53 

Kalbos ir komunikacijos 5 6 

Intelekto sutrikimai 8 13 

Elgesio ir emocijų, socialinės raidos 17 27 

Lėtiniai somatiniai ir neurologiniai sutrikimai (cer. paralyžius, 

epilepsija ir kt.) 

- - 

Kita: ribotas intelektas 5 7 

   

Vaikų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, iš jų dėl   

Fizinės negalios 1 2 

Psichinės negalios 0 0 

Proto negalios 10 15 

Iš jų pagal  neįgalumo lygį (išskirti) – lengvo, vidutinio, sunkaus 1 - sunkus, 1-

vidutinis 

9-lengvas 

 

 

 

Duomenys apie darbuotojus ( per praėjusius metus): 

Patvirtinta  etatų – 53,5, iš jų buvo užimta – 53,5. 
Faktinis darbuotojų skaičius -55. Iš jų tiesiogiai su vaikais dirbantys – 33.5 etato (procentas nuo etatų skaičiaus – 63), 41 

darbuotojas (procentas nuo darbuotojų skaičiaus – 74); Personalo ir  vaikų skaičiaus santykis (darbuotojų sk., tenkantis vienam 

gyventojui) dieną – 0,4  ir naktį – 0,11 darbuotojo (dieną tiesiogiai su vaikais  dirbančiam darbuotojui tenka 4,9 vaiko, naktį -

14,5 vaiko). 

 

           Personalo skaičiaus, struktūros, kvalifikacijos duomenys. 

Duomenys apie darbuotojus (per praėjusius metus) – patvirtinta etatų: 53,5, iš jų buvo užimta – 

53,5. Faktinis darbuotojų skaičius -52. Iš jų tiesiogiai su vaikais dirbantys – 33,5 etato (procentas nuo 

etatų skaičiaus – 63), 34 darbuotojai (procentas nuo darbuotojų skaičiaus – 65); personalo ir vaikų 

skaičiaus santykis (darbuotojų sk., tenkantis vienam gyventojui) dieną - 0,4  ir naktį – 0,12 darbuotojo 

(dieną tiesiogiai su vaikais  dirbančiam darbuotojui tenka 4 vaikai, naktį - 9 vaikai). 

 

Įstaigos finansavimas 
Pagrindiniai duomenys: 

Rodiklio pavadinimas 

Tūkst. Lt, 

dešimtosios 

dalies 

tikslumu 

Pajamos (lėšos), iš viso 1924,4 

iš 

jų 

iš valstybės biudžeto (įskaitant lėšas, gautas vykdant valstybės institucijų organizuojamus 

projektus ir kt.) 

756,0 

specialiosios tikslinės dotacijos socialinei globai asmenims su sunkia negalia teikti  

Europos Sąjungos fondų lėšos  

iš savivaldybės biudžeto (įskaitant lėšas, gautas vykdant projektus, finansuojamus savivaldybės 

lėšomis bei lėšas, gautas iš kitų savivaldybių) 

785,7 

 

iš valstybės pinigų fondo 

(Privatizavimo, Ignalinos atominės elektrinės (AE) eksploatavimo nutraukimo ir kt.) (nurodykite) 
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iš savivaldybės pinigų fondo 

(Savivaldybės privatizavimo, Sveikatos ir kt.)  (nurodykite) 

 

steigėjo lėšos (nurodo tik visuomeninės organizacijos, religinės bendruomenės, privatūs steigėjai)  

gyventojų mokėjimas už gyvenimą globos įstaigoje (mokamas pagal Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 68-2510) 44 punktą) 

 

parama 21,6 

        iš jos iš užsienio  

fizinių asmenų savanoriškos įmokos (dovanos, aukos, paramai skirti 2 procentai gyventojų pajamų 

mokesčio) 

1,7 

pajamos už prekes ir paslaugas (patalpų nuoma ir kt.) 64,5 

turto pajamos (palūkanos, dividendai)  

kita  294,9 

        darbo birža 2,6 

        globos (rūpybos) išmoka        292,2 

        ilgalaikio turto pardavimo pajamos     0,1 

Išlaidos, iš viso  1915,9 

einamiesiems tikslams  

(išlaidos, susijusios su įstaigos funkcionavimu, nedidinant šios įstaigos ilgalaikio turto vertės) 
1915,9 

iš 

jų 

darbo užmokestis (įskaitant šeimynos dalyvių išlaikymo išlaidas) 

(per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota pinigų suma, įskaitant privalomuosius atskaitymus 

(gyventojų pajamų mokestį ir darbuotojų privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas); 

taip pat autorinis atlyginimas asmenims, sudariusiems autorines sutartis. Darbdavio socialinio 

draudimo įmokos) 

 

 

998,2 

socialinio draudimo įmokos 308,0 

prekių ir paslaugų naudojimas  609,7 

mityba 260,7 

medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas) 11,8 

ryšių paslaugos 3,5 

transporto išlaikymas 23,9 

apranga ir patalynė 24,7 

spaudiniai 1,2 

kitos prekės 51,3 

komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)  

ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 2,4 

kvalifikacijos kėlimas 1,2 

komunalinės paslaugos 155,6 

kitos paslaugos 73,4 

darbdavių socialinė parama (ligos, nelaimingo atsitikimo atveju ir pan.)  

palūkanos  

turto mokesčiai (žemės, nekilnojamojo, paveldimo, dovanojamo turto)  

kapitalui formuoti (išlaidos, skirtos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti bei 

sukurti) 

 

iš jų ilgalaikiam materialiam turtui įsigyti  

 

Piniginė socialinė parama. 

Piniginė socialinė parama yra viena iš priemonių, turinčių įtakos mažinant skurdą ir socialinę 

atskirtį, švelninant nepritekliaus pasekmes labiausiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms bei pagerinant 

vaikus auginančių šeimų finansinę padėtį. Ši parama turi padėti žmogui tuo metu, kai jam tokia pagalba 

yra būtina, tačiau neturi skatinti žmonių neieškoti galimybių patiems užsidirbti pragyvenimui. Valstybės 

garantuojama piniginė socialinė parama yra teikiama nuosekliai, atsižvelgiant į šalies socialinę ir 

ekonominę raidą bei valstybės finansines galimybes.  

Šiame skyriuje pateikti 2013 ir 2014 metų pokyčiai piniginės socialinės paramos, teikiamos vaikus 

auginančioms šeimoms ir nepasiturintiems gyventojams. sistemoje bei tendencijos nuo 2013 metų 

birželio 1 d. įgyvendinant piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams pertvarką. 

Pateikiama statistinė informacija apie išmokas vaikams, socialinę paramą mokiniams ir kitą paramą 

gyventojams. Nuo 2014-01-01 buvo teikiama vykdant savarankiškąją savivaldybių funkciją 

(finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų), o Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir 
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išlaidų karštam vandeniui kompensacijų teikimo nepasiturintiems buvo finansuojamos iš valstybės 

biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams. 

 

Išmokos šeimoms ir vaikams. 

Atsižvelgiant į valstybės finansines galimybes, valstybės išmokų vaikams teikimo sąlygos ir 

išmokų dydžiai 2014 metais nesikeitė.  

Vaikus auginantiems ar globojantiems asmenims iš valstybės biudžeto buvo teikiamos šios 

išmokos:  

 11 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI) dydžio (1430,0 litų) vienkartinė išmoka vaikui gimus 

ar įvaikinus vaiką; 

 0,75 BSI (97,5 lito) dydžio ar 0,4 BSI dydžio (52,0 litų) išmoka vaikui (dydis priklauso nuo 

vaiko amžiaus); 

 4 BSI dydžio (520,0 litų) globos (rūpybos) išmoka;  

 4 BSI (520,0 litų) dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas;  

 75 BSI dydžio (9750,0 litų) vienkartinė išmoka įsikurti;  

 2 BSI dydžio (260,0 litų) vienkartinė išmoka nėščiai moteriai;  

 1,5 BSI dydžio (195,0 litų) išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui. 

2013 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 (525,0 litai), vaikams nuo gimimo 

iki 2 metų buvo mokama 0,75 BSI (97,5 lito) dydžio išmoka per mėnesį, vaikams nuo 2 iki 7 metų  ir 

gausių šeimų vaikams iki 18 metų 0,4 BSI dydžio (52,0 litų) 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 (520,0 

litų)globos (rūpybos) išmoka per mėnesį, o šeimynos vykdomai vaiko globai (rūpybai) užtikrinti už vaiką, 

kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimynoje, buvo mokamas 4 BSI (520,0 litų) dydžio globos (rūpybos) 

išmokos tikslinis priedas. 

Pasibaigus vaiko globai (rūpybai), 4 BSI dydžio (520,0 litų) 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 (9750,0 litų). 

Padidėjus gyventojų emigracijai ir pagerėjus šalies ekonominei situacijai, šių išmokų skaičius 

palyginus su 2013 metais, sumažėjo. 

 

Išmokų vaikams gavėjų skaičiaus palyginimas  2013 ir 2014 m. 

Metai Asmenų skaičius 

2013 5832 

2014 5465 

 

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 
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kompensacijos skiriamos nepasiturintiems gyventojams, kurių turimo turto vertė neviršija jų gyvenamajai 

vietovei nustatytos vidutinės turto vertės. 

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. 

Siekiant didesnio teikiamos paramos taiklumo ir veiksmingumo, didinti nepasiturinčių gyventojų 

integraciją į darbo rinką, mažinti galimybes piktnaudžiauti parama bei užtikrinti socialinį teisingumą, nuo 

2014 m. priimtas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams 

įstatymo pakeitimas. Keitėsi socialinės pašalpos teikimo vykdymas ir finansavimas: socialinę pašalpą 

savivaldybės teikia vykdydamos savarankiškąją savivaldybių funkcija, kuri yra finansuojama iš 

savivaldybių biudžetų lėšų. 

 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.  

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo nuostatų pakeitimai, didina 

savivaldos vaidmenį teikiant paramą nepasiturintiems gyventojams, sudaro sąlygas efektyviau ir socialiai 

teisingiau teikti šią paramą, mažina piktnaudžiavimo pinigine socialine parama galimybes bei užtikrina 

socialinę ir finansinę naudą. Dėl šių priežasčių 2014 m., palyginus su 2013 m., sumažėjo piniginės 

socialinės paramos gavėjų skaičius. 

 

Socialinių pašalpų gavėjų skaičiaus palyginimas  2013 ir 2014 m. 

Metai Asmenų skaičius 

2013 9844 

2014 6741 

 

Kompensacijų už būsto šildymo, šalto ir karšto vandens išlaidas gavėjų skaičiaus palyginimas 

2013 ir 2014 m. 

Metai Asmenų skaičius 

2013 13964 

2014 9839 

 

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. Mokiniai, patyrę socialinę riziką ir mokiniai, 

kuriuos, atsižvelgusį gyvenimo sąlygas, nemokamai gavo ir pusryčius. 

Mokiniams nemokamas maitinimas teikiamas toje mokykloje, kurioje mokiniai mokosi, 

neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą.  

Paramai mokinio reikmenims įsigyti vienam mokiniui skiriama 156 litų suma. Parama mokinio 

reikmenims įsigyti skiriama pagal gyvenamąją vietą, neatsižvelgiant į tai, kurioje mokykloje vaikas 

mokosi.  2014 m. mokinių buvo maitinama mažiau nei 2013 m., matomai dėl didelės jaunų šeimų 

emigracijos. 

 

Nemokamą maitinimą  gavusių mokinių skaičiaus palyginimas 2013 ir 2014 m. 

Metai Mokinių skaičius 

2013 4213 

2014 2894 
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Mokinio reikmenimis aprūpintų mokinių skaičiaus 2013 ir 2014 m. 

Metai Asmenų skaičius 

2013 2393 

2014 2024 

 

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  2013 ir 2014 m. 

Metai Asmenų skaičius 

2013 6023 

2014 6179 

 

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. 

Be aukščiau nurodytų išmokų ir kompensacijų, skyriuje mokama laidojimo pašalpa mirusį 

laidojančiam asmeniui, kurios dydis 8 MGL (1040 litų). 2014 m. iš savivaldybės biudžeto lėšų pradėta 

mokėti vienkartinės pašalpos benamių asmenų laidojimui.  

Taip pat buvo tęsiamas 25 proc. BSI 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 pradėtos mokėti antrojo laipsnio valstybinės pensijos motinoms, 

pagimdžiusioms (įvaikinusioms) 5 ir daugiau vaikų, išauginusių juos iki 8 metų ir gerai išauklėjusioms. 
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Šioms motinoms dokumentus ir savivaldybės teikimus I ir II laipsnių valstybinių pensijų kmisijai 

poskyris paruošė apie apie 111 motinų. 

 

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, o darbuotojams dėl to nuolat girdėti gyventojų 

nepasitenkinimą. Labai apsunkina socialinių išmokų poskyrio darbą prastos darbo sąlygos.  

 

Socialinių išmokų struktūra Šiaulių miesto savivaldybėje 

 

Eil. 

Nr. 

Išmokos pavadinimas 2013 m.  

(tūkst. Lt) 

2014 m.  

(tūkst. Lt) 

Skirtumas 

(tūkst. Lt) 

1. Išmokos pagal LR įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, išmokamos iš valstybės biudžeto 

funkcijoms, perduotoms Savivaldybei  vykdyti: 

1.1. Socialinė pašalpa  13310,9 8428,5 -4882,4 

1.2. Laidojimo pašalpa 1417,5 1375,9 -41,6 

1.3. Kompensacija vykdant LR Vyriausybės 1995 10 31 

nutarimą Nr. 1-1079 (nukentėjusiems nuo 1991 01 

11-13 d. vykdytos agresijos) 

2,6 1,8 -0,8 

1.4. Kompensacijos už būsto šildymą, karštą, šaltą 

vandenį ir kt kuro rūšimis 

6634,9 3703,5 -2931,4 

1.5. Nemokamas moksleivių maitinimas 2084,7 1967,1 -117,6 

1.6. Mokinio reikmenys 391,2 329,2 -62,0 

1.8. Socialinės globos teikimas asmenims su sunkia 

negalia 

716,4 1578,2 861,8 

  Iš viso:    24558,2 17384,2 -7174,0 

2. Išmokos, mokamos iš Savivaldybės biudžeto: 

2.1. Žalos atlyginimas nukentėjusiems dėl sveikatos 

sužalojimo  darbe ar susirgimo profesine liga 

15,8 13,9 -1,9 

2.2. Ilgalaikė(trumpalaikė) socialinė globa asmenims su 

sunkia negalia išlaikomiems socialinės globos 

namuose 

395,1 475,0 79,9 

2.3. Ilgalaikė(trumpalaikė) globa be tėvų globos 

likusiems vaikams, išlaikomiems globos namuose. 

31,5 19,1 -12,4 

2.4. Trumpalaikė socialinė globa 390,4 355,3 -35,1 

  Iš viso: 832,8 863,3 30,5 

3. Išmokos, kurios skiriamos per LR Finansų ministeriją: 

3.1. Šalpos išmokos 28979,3 32992,7 4013,4 

3.2. Transporto išlaidų bei specialiųjų lengvųjų 

automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijos 

80,5 112,8 32,3 
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Eil. 

Nr. 

Išmokos pavadinimas 2013 m.  

(tūkst. Lt) 

2014 m.  

(tūkst. Lt) 

Skirtumas 

(tūkst. Lt) 

3.3. Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams 

– kariams savanoriams 

25,0 0 -25,0 

3.4. Administravimo išlaidos (šalpos išmokoms) 579,9 655,3 75,4 

3.5. Išmoka vaikui 1997,6 1772,5 -225,1 

3.6. Vienkartinė išmoka gimus vaikui 1777,5 1853,3 75,8 

3.7. Vienkartinė išmoka įsikurti 471,5 534,7 63,2 

3.8. Globos (rūpybos) išmoka 2507 2413,5 -93,5 

3.9. Globos (rūpybos) tikslinis priedas 214,5 175,2 -39,3 

3.10. Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai 98,2 103,7 5,5 

3.11. Administravimo išlaidos (išmokoms vaikams) 
234,6 223,3 

-11,3 

  Iš viso: 36965,6 40837,0 3871,4 

4. Vienkartinė parama iš Savivaldybės biudžeto: 

4.2. Nemokamas maitinimas 65,0 85,0 20,0 

4.3. Vienkartinė piniginė parama 70,3 57,7 -12,6 

.4 Dušo paslaugos 5,0 5,0 0,0 

  Iš viso: 140,3 147,7 7,4 

                                                     Kitos    

5.1 Neįgaliųjų socialinės  integracijos projektams 

finansuoti 

572,7 562,9 -9,8 

5.2 Būsto pritaikymo neįgaliesiems programai 

finansuoti 

53,0 74,8 21,8 

5.3 Šeimynos 53,0 54,1 1,1 

5.4. Maisto iš ES intervencinių atsargų tiekimas 

labiausiai nepasiturintiems asmenims /Lietuvos 

Raudonojo Kryžiaus draugija/ 

70,9 48,0 -22,9 

  Iš viso: 749,6 739,8 -9,8 

 

 

Paramos teikimo komisija.  

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta 13 narių Paramos 

teikimo komisija, komisijos nariai yra iš įvairių savivaldybės skyrių ir įstaigų. Komisijos posėdžiai vyksta 

kiekvieną ketvirtadienį. 2014 metais įvyko 51 komisijos posėdžių, kuriuose buvo apsvarstyti 2732 

gyventojų prašymai dėl laikino apgyvendinimo paslaugų teikimo, nemokamo maitinimo, patalpinimo į 

Šiaulių globos namus bei VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikas, vienkartinės 

finansinės paramos teikimo ir dėl kitų aktualių socialinių problemų bei socialinės paramos gavimo. 2014 

metais Paramos teikimo komisijos sprendimu 33 asmenims apmokėtos asmens dokumentų išdavimo 

išlaidos (2013 metais apmokėta 6 asmenims), 662 asmenims skirtas nemokamas maitinimas (2013 metais 

skirta 729  asmenims), 1 asmeniui skirta finansinė parama nukentėjus nuo gaisro, 12 asmenų skirta 

finansinė parama artimųjų palaikų iš užsienio parvežimui, 11 asmenų apmokėtos laidojimo išlaidos, 

pasveikinta 14 šimtamečių, 5 asmenims apmokėta už transporto paslaugas, 53 asmenims apmokėta už 

vaistus ir 1 – už akinius. 

               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 deklaravęs savo gyvenamą vietą Šiaulių mieste, į prašymo 
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priežastį, prašytojo ir jo šeimos pajamas, turimą nekilnojamą turtą, šeimyninę padėtį, skirtas savivaldybės 

lėšas paramai teikti.  

 

 Vaiko teisių apsauga. 

            Šiaulių mieste 2014 m. pradžioje gyveno 18 645 vaikai (2012-01-01 - 19 422; 2013-01-01 -18 

888) (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. 

          

2014 metais dalyvauta pasitarimuose: 

1. su policijos nuovadų nepilnamečių reikalų inspektoriais - 12, 

2. su policijos komisariatų, nuovadų viršininkais ir Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros 

darbuotojais - 3, 

3. su vaikų globos įstaigų administracijos atstovais – 4 ir kt. 

      

Skyriaus specialistai aktyviai dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe. 2014 m. dalyvauta: 

1. Paramos teikimo komisijoje –  38 posėdžiai; 

2. Darbo su socialinės rizikos šeimomis komisijoje – 9 posėdžiai; 

3. Vaiko gerovės komisijoje  – 8 posėdžiai; 

4. Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijoje – 11 posėdžių;  

5. Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisijoje – 3 posėdžiai; 

6. Narkotikų kontrolės komisijoje – 4 posėdžiai; 

7. Tarpinstitucinėje komandoje kompleksinei pagalbai teikti - 5 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: 

             -   5 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. 2014 metais išaiškinti 62 vaikai, netekę tėvų globos (2011 m.- 62; 2012 m.- 75; 2013 m. 

– 73). 

          Globos netekimo priežastys (iš viso - 62): 

 tapo našlaičiais (mirė ar žuvo abu tėvai) –  1 (2013 m. - 3) 

 tėvų valdžios apribojimas/ atskyrimas –  2 (2013 m. – 0) 

 tėvų liga, suėmimas, bausmės atlikimas – 17 (2013 m. - 15) 

 nenustatyta tėvų buvimo vieta –  0 (2013 m. - 2) 

 socialinės rizikos šeimos, smurtas tėvų šeimoje ir kt. - 38 (2013 m. - 50) 

 tėvai ar vienas turėtas yra nepilnamečiai – 4 (2013 m. – 2) 

 kitos – 0 (2013 m. - 1).             

  

Vaikai, netekę tėvų globos, nukreipti: 

1. į Kūdikių namus -  17  (2013 m. - 9) 

2. į Vaikų globos namus - 19 (2013 m. - 20) 

3. į šeimynas - 4 (2013 m. - 8)  

4. šeimų ir atskirų asmenų globai -  22 (2013 m. - 36).           

           

2014 metais buvo įvaikinti 6 vaikai (2013 m. - 6): 

            6 įvaikino Lietuvos Respublikos piliečiai (2013 m. - 2): 

 iš vaikų globos įstaigų – 2 (2013 m. - 1) 

 iš šeimos – 1 (iš pirmos santuokos arba ikisantuokinis) (2013 m. - 0) 

 iš globėjų šeimos – 3 (2013 m. - 1).                                                                   

          Užsienio piliečiai 2014 m. neįvaikino nė vieno Šiaulių miesto vaiko (2013 m. - 4).      

         

27 vaikai grąžinti tėvams (2013 m. – 26; 2012 m. – 24): 11 - iš globėjų šeimų, 16 – iš vaikų 

globos įstaigų.  

            

Mieste yra 176 (2013 m. - 193) globėjų (rūpintojų) šeimos. Jose 212 (2012 m. – 212; 2013 m. – 

234) globojamų (rūpinamų) vaikų. 28 Šiaulių miesto vaikai globojami (rūpinami) šeimynose (2013 m. - 

25). Vaikų globos įstaigose globojami (rūpinami) 109 (2012 m. – 107; 2013 m. – 121) 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 galioja iki 2015 m. gruodžio 31 d. Per šiuos metus Socialinių paslaugų centre 

mokymus baigė ir gavo įvertinimus (išvadas) 14 asmenų, 8 šeimos (2013 m. – 9) 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). 2014 m. Skyriaus teikimu 31 (2012 m. – 55; 2013 m. – 46) vaikui, kurio tėvai 

išvykę į užsienį, buvo nustatyta laikinoji globa/ rūpyba tėvų prašymu. Skyriaus apskaitoje iš viso yra 86 

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 
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savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Vaiko teisių apsaugos skyriaus teikimu. Su socialinės 

rizikos šeimomis dirba 14 Socialinių paslaugų centro socialinių darbuotojų, su kuriais nuolat 

bendradarbiaujama, kad būtų užtikrinta ir suteikta efektyvi ir savalaikė pagalba bei socialinės paslaugos 

šeimai, auginančiai vaikus.          

 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 

 Socialinės rizikos šeimų 169 187 218 209 

Jose vaikų 238 231 298 289 

               

           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 2014 metus aplankytos 1663 (2012 m. – 1739; 

2013 m. -1742) šeimos. 

         2013 metais drauge su policijos nuovadų nepilnamečių, Pataisos inspekcijos inspektoriais 

suorganizuota 13 (2012 m. – 4; 2013 m. – 16) 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.      

 2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Laikinai arba 

neterminuotai 

apribota tėvų valdžia 

24 asmenims       

26 vaikų atžvilgiu 

24 asmenims       

32 vaikų atžvilgiu 

45 asmenims       

51 vaiko atžvilgiu 

Teismo sprendimu 

vaikai atskirti nuo 

tėvų 

2 vaikai nuo 4 tėvų 1 vaikas nuo  1 iš tėvų 5 vaikai nuo  5 tėvų 

             

       Skyrius, bendradarbiaudamas su Darbo birža, rūpinasi vaikų įdarbinimu. 2014 m. Moksleivių vasaros 

atostogų metu nebuvo įdarbintas nė vienas (2013 m. - 11) vaikas iš daugiavaikių bei socialiai remtinų 

šeimų, kadangi Lietuvos darbo birža neskyrė lėšų.     

       Skyrius, bendradarbiaudamas su nevyriausybinėmis bei kitomis organizacijomis, koordinuoja vaikų 

dienos centrų, esančių Šiaulių mieste, veiklą, jų finansavimą. Mieste 2014 m. buvo 5 Vaikų dienos 

centrai, kuriuos lankė 130 (2012 m.-125; 2013 m.-130) socialinės rizikos, mažas pajamas gaunančių 

šeimų vaikų: Viešosios įstaigos „Mūsų draugas“ vaikų dienos centrą (20 vaikų), Šiaulių miesto 

savivaldybės biudžetinės įstaigos Socialinių paslaugų centro „Dienos užimtumo grupė“ vaikų dienos 

centrą (10 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. 2014 

metais Šiaulių miesto savivaldybė vaikų dienos centrams kurti bei stiprinti skyrė 40 000 Lt. (2013 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. 2014 metais iš  savivaldybės biudžeto buvo 

skirta 60 000 Lt. (15000 – dieninio tipo stovykloms, 45 000 – užmiesčio stovykloms), už kuriuos 

stovyklose vasarą ilsėjosi 499 vaikai (371 – dieninio tipo stovyklose, 128 – užmiesčio stovykloje)  iš 

socialiai remtinų, socialinės rizikos ir kitų šeimų.  
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2014 metais gauta 12 pranešimų (2012 m. – 24; 2013 – 18), kai nuo suaugusiųjų ar bendraamžių 

smurto nukentėjo vaikai. Visus atvejus tyrė teisėsaugos institucijos. 

2014 metais Skyriaus specialistai tėvams, netinkamai prižiūrintiems vaikus, pažeidžiantiems 

savo vaikų teises, surašė 17 (2012 m. – 11; 2013 m. – 10) administracinio teisės pažeidimo protokolų 

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.      

 2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Priimta interesantų (neskaičiuojant 

besikreipiančiųjų dėl pažymų teismams, notarų 

biurams  išdavimo) 

4232 4322 4512 

Išspręsta įvairaus pobūdžio gyventojų, įstaigų 

prašymų (neskaičiuojant pažymų teismams, 

notarų biurams  išdavimo)  

2775 3200 3084 

Išspręsta ir išduota pažymų teismams, notarų 

biurams, tvirtinantiems sandorius dėl 

nekilnojamojo ir kito turto, kuriam būtina 

valstybinė registracija, įkeitimo, pardavimo, 

dovanojimo 

 

398 

 

342 

 

457 

Skyriaus specialistai, gindami vaikų teises ir 

interesus, dalyvavo teismo posėdžiuose 

1265 1272 1100 

Skyriaus specialistai, gindami vaikų teises ir 

interesus, dalyvavo nepilnamečių apklausose 

380 395 256 

     

           Gindamas vaikų teises ir teisėtus interesus, Skyrius teismui pateikė 49 (2012 m. -16; 2013 m. -36) 

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 (2012 m. – 16; 2013 m. – 16) teismo posėdžių ir vaiko 

apklausų.  Teismui pateikta 266 (2012 m. – 339; 2013 m. –255) išvados, atsiliepimai ir kt. 

         Skyrius per metus gavo 5477 (2012  m. – 4702; 2013 m. –5270) įvairaus pobūdžio raštų, kuriuos 

teko spręsti bei į juos atsakyti. 

          Per metus, Skyriui tarpininkaujant, 22 (2012 m. – 49; 2013 m. – 38) vaikams išimti asmens 

dokumentai (pasai, gimimo liudijimai).   

Sprendžiant vaikų problemas, paruošti 255 (2012 m. – 283; 2013 m. – 287) miesto 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. 
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           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.  

            4. Ne visi tėvai, išvykdami į užsienio valstybes dirbti, tinkamai pasirūpina paliekamais savo 

vaikais, jų priežiūra, globa/ rūpyba. 

          

 

1.7. MIESTO BENDRUOMENĖ, ADMINISTRAVIMAS IR VIEŠOSIOS TVARKOS 

ORGANIZAVIMAS 
 

Civilinė metrikacija. 

Civilinės metrikacijos įrašus atlieka Savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius. 

Per 2014 metus sudaryti 5268 gimimo, mirties, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo, papildymo, 

pakeitimo, ištaisymo įrašai, iš jų:   

      

2014 m. užregistruota gimusių kūdikių – 1407,    2013 m. –  1371  (34 daugiau),   

 iš jų: įtraukta į apskaitą             –   289,    2013 m. –   317.   

2014 m. gimė 710 berniukų ir 697 mergaičių. Pripažintos 256 tėvystės kūdikiams, 22 kūdikiams 

nustatytos tėvystės, įvaikinti 4 vaikai, įregistruota 21 dvynukų pora,. 57 motinų kūdikio gimimą 

įregistravo būdamos vienišos, 2 įregistruoti negyvi gimę vaikai. 

 

2014 m. mirė     –  1395,    2013 m. – 1424 (29 mažiau), 

 iš jų: įtraukta į apskaitą        –      42,    2013 m. –  30. 

2014 m. mirė 664 vyrai ir 731 moterys. 34 asmenys nusižudė, 33 žuvo dėl nelaimingų atsitikimų, 

nužudyti 2 žmonės, apsinuodiję alkoholiu mirė – 14. 

 

2014 m. susituokė    –   787,     2013 m. –  795  (8 mažiau), 

 iš jų: įtraukta į apskaitą         –   226,     2013 m. – 232.   

  2014 m. įregistruota 19 santuokų kitoje nei civilinės metrikacijos skyrius vietoje, 14 - Šiaulių 

tardymo izoliatoriuje. Susituokė 4 nepilnamečiai asmenys, 52 porų santuoka įregistruota, kai vienas iš 

sutuoktinių užsienio šalies pilietis. 

 

2014 m. išsituokė   –   456,     2013 m. –  485 (29 mažiau), 

iš jų: įtraukta į apskaitą         –     13,    2013 m. –   14. 

 

  

2014 m. liko 297 nepilnamečiai vaikai gyventi su vienu iš tėvų po santuokos nutraukimo. 

 

2014 metais sudarytos 275 ištaisymo, papildymo, pakeitimo, atkūrimo ir anuliavimo bylos, 2013 m. – 

218, (57 daugiau ), iš jų: 268 ištaisymo, papildymo, pakeitimo, 3 atkūrimo ir 3 anuliavimo. 2014 m. 

sudarytos 40 vardo, pavardės pakeitimo bylų, 2013 m. – 36 (4 daugiau), iš jų: 11 vardo pakeitimo, 24 

pavardės pakeitimo ir 5 vardo ir pavardės pakeitimo.  

Per 2014 metus išduota: 1383 pakartotiniai civilinės būklės aktų liudijimai, 582 civilinės būklės 

aktų įrašų kopijos, 98 pažymos dėl santuokos sudarymo užsienyje, išduotos 34 įvairaus turinio pažymos,  

atsakyta į 1117 raštų. 

      

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

vietoje.  

„Vieno kontakto“ principu Savivaldybės tarybos ir administracijos priimamajame 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 dirba pagal slenkantį darbo laiko grafiką, dirba be pietų pertraukos,  

trečiadieniais  iki 19 val. 

2014 m.  Savivaldybės Tarybos ir Administracijos priimamajame  aptarnauti  33965 eilių 

reguliavimo sistemoje užregistruoti asmenys. Operacijų statistika pagal teikiamas paslaugas:  

Fizinių asmenų prašymai Savivaldybės vadovams – 1213 (2013 m. -931); 

Juridinių asmenų prašymai Savivaldybės vadovams –  (2013 m. -1485); 

Detalieji planai, statinių sąlygų sąvadai – 2386 (2013 m. -2599); 

Adresų suteikimas, statybos leidimai – 2088 (2013 m. -1934); 

Žemės grąžinimas, reklama, projektai –  1649 (2013 m. -1238); 

Miesto infrastruktūra, žemės ūkis – 2664 (2013 m. -3033); 

Transporto licencijos, eismo reguliavimas – 819 (2013 m. -965); 

Licencijos, leidimai, mokesčiai – 2044 (2013 m. -1520); 

Biudžetas, žemės mokesčio deklaravimas – 789 (2013 m. -977); 

Statyba, želdiniai, viešoji tvarka – 3495 (2013 m. -3770); 

Savivaldybės turtas, socialinis būstas – 2867 (2013 m. -3003); 

Privatizavimas, viešieji pirkimai – 872 (2013 m. -913); 

Daugiabučių namų savininkų bendrijos – 1301 (2013 m. -1400); 

Socialiniai klausimai, civilinė sauga – 2412 (2013 m. -1132); 

Registracija į Savivaldybės vadovų priėmimus, personalas – 590 (2013 m. -710); 

Savivaldybės kontrolieriai – 466 (2013 m. -367); 

Informacija, šeimos sudėties pažymos, tremtiniai – 1765 (2013 m. -1413). 

Atsakyta į 283 gyventojų paklausimų, gautų bendruoju elektroniniu paštu info@siauliai.lt (2013 

m. - 250). Kanceliarijos asmenų aptarnavimo poskyris administruoja el. skundų pateikimo modulį. 2014 

m. gauti 27 e. skundai, 99 elektroniniai paklausimai bendrais klausimais, 25 -  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. 

2014 m. LGGRTC Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijai pateikti  29 gyventojų dokumentai 

dėl  nukentėjusio asmens statuso pripažinimo (2013 m.- 43).  

Kanceliarijoje gauti 1046 prašymai išduoti šeimos sudėties pažymą (2013 m. - 1037), kurių 

pagrindu išduotos 1060 šeimos sudėties pažymų (2013 m. - 1040).  

Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje 2014 m. spalio - gruodžio mėn buvo atlikta 

anketinė gyventojų apklausa, siekiant išsiaiškinti asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybę.  

Tyrimo metu buvo apklausta 100 respondentų, kurie naudojosi skirtingomis viešosiomis paslaugomis 

(tyrimo rezultatai pridedami).  
 

 Interesantų priėmimas ir dokumentų apskaita.  

 Asmeniniam priėmimui pas Savivaldybės vadovus kreipėsi 485 asmenys (2013 m. - 466). 

Savivaldybės  vadovai interesantus priėmė taip:  

Meras Justinas Sartauskas –  244; 

Mero pavaduotoja Danguolė Martinkienė – 52; 

Mero pavaduotojas Juras Andriukaitis – 20; 

L. e. Administracijos direktoriaus pareigas Algimantas Beinoravičius  – 147;  

Administracijos direktoriaus pavaduotojas  Romanas Kančauskas – 22. 

mailto:info@siauliai.lt
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Metai 

 

Administracijos direktorius įsakymai Komisijų, sudarytų 

Administracijos 

direktoriaus įsakymu,  

posėdžių protokolai 

Išduota  leidimų 

organizuoti masinius 

renginius viešose 

vietose 

Veiklos 

kl. 

Perso-

nalo kl. 

Komandi-

ruočių ir 

atostogų kl. 

Iš 

viso 

  2014 1716 498 1161 3375 536 121 

  2014 145 -118 -124 -97 128 -12 

  2013 1571 616 1285 3472 408 133 

 

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

 

Metai Juridiniai asmenys Fiziniai asmenys  Sutartys,  

susitarimai Gauti  

dokumentai 

Siunčiami 

dokumentai 

Gauti  

Dokumentai 

Siunčiami 

dokumentai 

2014 6727 4058 900 935 1308 

2014 +417 +368 -45 +65 +50 

2013 6310 3690 945 870 1258 

 

Administracinės komisijos veikla.   

Administracinė komisija priima nutarimus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

administracinių teisės pažeidimų kodeksu. Administracinių teisės pažeidimų bylų teiseną Administracinė 

komisija vykdo griežtai 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).  

2014 m.  įvyko 20 Administracinės komisijos posėdžių, kurių metu išnagrinėtos 169 

administracinių teisės pažeidimų  bylos ir paskirtos 106 administracinės nuobaudos: 2 įspėjimai ir 104 

piniginės baudos, kurių suma sudarė 15610 Lt. 18 administracinio teisės pažeidimo bylų nutraukta 

nustačius aplinkybes, dėl kurių administracinio teisės pažeidimo bylos teisena negalima. 8 

administracinio teisės pažeidimo bylų teisena baigta, pažeidėjui įvykdžius administracinį nurodymą. 

  

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  - 25 

bylos; 

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

automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos                        

pažeidimas – 94 bylos; 

pagal 137 str. Naudojimosi automobilių ir elektros transportu tvarkos pažeidimas – 1 byla; 

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

važiavimą taksi  -  3 bylos; 

pagal 160-1 str. Gatvių, jų statinių ir įrenginių sugadinimas – 1 byla; 

pagal 161 str. Miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimas – 17 

bylų; 

pagal 161-1 str. Savivaldybių tarybų patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimas - 5 bylos; 

pagal 167 str. Prekybos viešosiose vietose taisyklių pažeidimas – 7 bylos; 

pagal 185-1 str. Rūkymas vietose, kuriose draudžiama tai daryti   - 5 bylos; 

pagal 188 str. Savavaldžiavimas  - 7 bylos. 

Administracinė komisija išnagrinėjo ir priėmė 1  nutarimą  dėl  baudos pakeitimo nemokamais 

viešaisiais darbais ir paskyrė 30 valandų nemokamų viešųjų darbų.  

Šiaulių apskrities VPK Viešosios tvarkos biuro Prevencijos poskyrio teikimu Administracinė 

komisija išnagrinėjo 4 administracinių teisės pažeidimų bylas dėl 53 valandų paskirtų nemokamų viešųjų 

darbų nuobaudos pakeitimo į ankstesniais  nutarimais  paskirtas  baudas, kadangi pažeidėjas vengia atlikti 

nemokamų viešųjų darbų nuobaudas.  

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 7 skundai dėl 

Administracinės komisijos nutarimų: 4 nutarimai administracinio teisės pažeidimo bylose palikti 

nepakeisti ir skundai nepatenkinti, 3 nutarimai pakeisti, paskiriant mažesnę nei kodekso numatytą 

nuobaudą.  

 

 Gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimas.  

2014  metais užregistruota: 

- gyvenamosios vietos  (atvykimo) deklaracijų  -  7019 (2013 m. - 6530); 

- gyvenamosios vietos  (išvykimo) deklaracijų - 1566 (2013 m. - 1824); 

- gauta  prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą -  1495 (2013 m. - 

1537); 

- išduota gyvenamosios vietos neturinčių asmenų pažymų  - 1448 (2013 m. - 1527); 

- išduota  gyvenamosios vietos deklaravimo pažymų – 6696 (2013 m. - 7091); 

- išduota pažymų patalpos savininkui - 574  (2013 m. - 1155); 

- išduota pažymų apie  mirusio žmogaus  paskutinę deklaruotą asmens vietą - 22 (2013 m. -  25); 

- gauti  789 prašymai dėl deklaravimo duomenų naikinimo, taisymo, keitimo (2013 m. - 709); 

- priimti 733  sprendimai dėl deklaravimo duomenų naikinimo, taisymo, keitimo (2013 m. - 

736). 

Atlikti ir surašyti 28 faktinių duomenų patikrinimo aktai.  
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Struktūrinių padalinių, aptarnaujamų „vieno kontakto“ principu dokumentų apskaita 

Padalinio 

pavadinimas 

Gauti dokumentai Siunčiami dokumentai Vidaus dokumentai 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Architektūros ir 

urbanistikos sk. 

3738 4812 785 1518 14 25 

Ekonomikos sk. 952 852 253 216 4 3 

Kultūros sk.  238 278 315 288 23 24 

Kanceliarija 340 308 1579 1626 13 16 

Statybos sk. 512 421 445 408 31 21 

Miesto 

infrastruktūros sk. 

2418 2853 1471 1528 262 315 

Turto valdymo sk. 1962 1943 2193 2012 1 - 

 
 

KANCELIARIJOS  ARCHYVO DOKUMENTŲ APSKAITA 

 

Metai Archyvas 

Gauta prašymų Išduota pažymų 

2014 3148 3877 

2014 +117 +260 

2013 3031 3617 

 

Kanceliarijos Archyve saugoma 4 344,1 tiesinių metrų dokumentų priimtų saugoti iš likviduotų 

Šiaulių miesto įmonių. 2014 metais į Archyvą priimta saugoti  12 285 (273 tiesiniai metrai)  bylų iš  84  

likviduotų įmonių. Atrinkta naikinti 9 405 bylų (209 tiesiniai metrai).  
 

Viešoji tvarka ir kontrolė.  

Viešosios tvarkos kontrolę vykdo Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius.  

Viešosios tvarkos skyrius vykdo: 

 Viešajai tvarkai  priskirtų administracinių teisės pažeidimų kontrolę. 

 Organizuoja civilinės saugos, priešgaisrinės saugos, mobilizacijos ir priimančios šalies paramos 

teikimą.  
 

 Viešajai tvarkai priskirtų administracinių teisės pažeidimų kontrolė. 
2014 metais Viešosios tvarkos ir civilinės saugos skyrius išnagrinėjo 3891 fizinių, juridinių 

asmenų prašymus. Tiesiogiai skyriui adresuota 1921 rašytinių prašymų, 363 prašymai registruoti 

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

pranešimai išnagrinėti, patikrinti nurodyti pažeidimų faktai.  

 

 2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Gauta prašymų 1160 7909 3891 

Pateikti tiesiogiai skyriui 1122 2376 1921 

Gauti per Kanceliariją  38 29 363 
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Iš UAB ,,Stova“ gauti pranešimai apie 

įvykdytus administracinius teisės 

Pažeidimus 

 

3348 

 

5562 
 

1607 

 
GYVENTOJŲ PRAŠYMŲ POBŪDIS 

 

Juridinių, fizinių asmenų prašymų pobūdis 

(pagal ATPK straipsnius) 

Raštu ir el. paštu pateiktų 

prašymų skaičius 

2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Dėl Gyvūnų laikymo Šiaulių mieste taisyklių vykdymo (110 ) 97 173 94 

Dėl Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisyklių vykdymo (161) 

(dėl buitinių nuotekų tvarkymo) 

65 256 87 

Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių vykdymo (161-1) 4 9 11 

Dėl Želdinių apsaugos Šiaulių mieste taisyklių vykdymo (162) 3 9 9 

Dėl neteisėto vejų, gėlynų žalojimas, naikinimo (78) 1 2 7 

Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose 

taisyklių vykdymo (167) 

2 ___ 2 

Dėl triukšmo prevencijos Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių 

vykdymo (42-4) 

2 3 4 

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

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

Dėl kasinėjimo darbų (160) 3 7 4 

Dėl kelio dangos užteršimo (160-1)  13 7 

Dėl išorinės reklamos įrengimo (214-1) 3 8 12 

Dėl stovėjimo tvarkos gyvenamosiose zonose ar kiemuose pažeidimo (124-

1) 

2 5 7 

Dėl vietinės rinkliavos už stovėjimą mokamose automobilių stovėjimo 

vietose mokėjimo tvarkos pažeidimo (124-5) 

97 173 94 

Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais-taksi taisyklių pažeidimas 

(142-3) Atsisakymas mokėti už važiavimą taksi 

65 256 87 

Kitais klausimais 4 9 11 

Iš viso: 3 9 9 

 

Prašymų, pranešimų nagrinėjimo, organizuotų reidų, sanitarinės kontrolės metu nustatyti 1798 

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. 

2014 m. UAB ,,Stova“, atliekanti Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų automobilių 

mokamų stovėjimo vietų Šiaulių mieste administravimą, pateikė per  1607 pranešimus 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“. 2014 m., lyginant su 2013 m., beveik 3,5 karto sumažėjo pagal 

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

tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-172 pakeisti Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių 

miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatai. Šis sprendimas 

priimtas atsižvelgus į gyventojų pasiūlymus. Sprendimu sudarytos sąlygos sumokėti rinkliavą per 10 
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minučių laikotarpį nuo automobilio pastatymo mokamoje aikštelėje momento, numatyta teisė, 

nesumokėjus rinkliavos iš karto ar pavėlavus, pratęsti mokėjimą, t. y. rinkliavą susimokėti iki tos 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, 2014 m. į Savivaldybės biudžetą buvo surinkta per 505890 Lt 

(146515 Eur) vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą, t. y. 2,5 karto daugiau, nei 

buvo planuota – 200000 Lt (57924 Eur) . 2014 metais suorganizuota per 30 reidų, kurių metu buvo 

patikrinti 178 reklaminės veiklos subjektai. 51 subjektas įsigijo leidimus išorinei reklamai įrengti, kiti 

išorinę reklamą pašalino per Administracijos direktoriaus įsakymu nustatytą terminą (per 10 darbo dienų 

nuo įspėjimo).  

 
2014 M. ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ POBŪDIS BEI SKIRTOS NUOBAUDOS 

 

Administracinių teisės pažeidimų protokolai, ATPK 

straipsniai 

Surašyta ATP 

protokolų 

Skirta 

baudų 

Baudų 

suma  Eur 

Gyvūnų laikymo Šiaulių mieste taisyklių pažeidimas,  ATPK 

110 str.  

63 63 1054 

Stovėjimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose 

pažeidimas,  ATPK  124-1 str. 4 dalis 

7 7 98 

Vietinė rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų 

nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose 

nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas, 

ATPK 124-5 str. 

 

1581 

 

1581 

 

~ 18315 

Naudojimosi automobilių  ir elektros transportu tvarkos 

pažeidimas, ATPK  137 str. 

4 4 8 

Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais- taksi taisyklių 

pažeidimas, ATPK  142-3 str. 

11 11 160 

Savavališkas kasinėjimas bendro naudojimo teritorijoje ir 

teritorijos nesutvarkymas baigus darbus, ATPK 160 str. 

1 1 28 

Gatvių, jų statinių ir įrenginių sugadinimas, ATPK 160-1 str. 2 2 28 

Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimas, 

ATPK  161 str.  

18 17 101 

Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose 

vietose taisyklių pažeidimas,  ATPK  167 str. 

96 96 317 

Išorinės reklamos įrengimo taisyklių nesilaikymas, ATPK 

214-1 str. 3 d. 

3 3 714 

Draudimo rūkyti Šiaulių miesto viešosiose vietose pažeidimas 

. ATPK 185-1 str. 

12 12 23 

Iš viso: 1798 1797 20846 
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2012 – 2014 M. ADMINISTRACINIŲ POVEIKIO PRIEMONIŲ STATISTIKA 

 
Administracinių teisės pažeidimų 

bylos 
2012 m. 2013 m. 2014 m.  

Surašyta ATP protokolų (vnt.) 1558 6327 1798 

Skirtos baudos   

(vnt.) 
1558 6327 1798 

Baudų suma Lt ~ 70695 Lt  

(20474 Eur) 

~ 257 379 Lt 

(74542 Eur) 

~ 71977 Lt 

(20846 Eur) 

 

Prevencinių priemonių viešajai tvarkai mieste palaikyti ir sanitarijos būklei gerinti taikymas. 

Atliktos Savivaldybės projekto ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra 

Šiauliuose“ įgyvendinimo priemonės Kalniuko, Pabalių, Šimšės mikrorajonuose, Centrinėje miesto 

dalyje. 2014 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. 205 valdų savininkams įteikti reikalavimai panaikinti 

pažeidimus: per nurodytą terminą sutvarkyti buitinių nuotekų kaupimo talpas (rezervuarus), pateikti 

buitinių nuotekų tvarkymo sutartis ir pan. 180 valdų savininkams sudaryti nuotekų tvarkymo grafikai bei 

jų laikymąsi įrodančių dokumentų pateikimo pareigūnams tvarka. Prie centralizuotų Šiaulių miesto 

nuotekų tinklų prisijungta 48 patikrintose valdose.  

 2014 m. pirmą kartą organizuota Šiaulių miesto nenaudojamų ir apleistų žemės sklypų, valdomų  

privačios nuosavybės teise ar nuomojamų iš valstybės,  nustatymo procedūra. Nustatytų nenaudojamų 

žemės sklypų savininkams, nuomininkams 2014 m. taikytas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

sprendimu nustatytas žemės mokesčio tarifas ir 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 speciallistai per 2 mėnesius patikrino miesto teritoriją ir nustatė per 120 

netvarkingų žemės sklypų. Per 59 proc. naudotojų  sklypus per nurodytą terminą susitvarkė. Savivaldybės 

administarcijos direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos siūlymu į Nenaudojamų privačios nuosavybės 

teise valdomų žemės sklypų patvirtintą sąrašą pateko 32 žemės sklypai, į Nenaudojamų iš valstybės 

nuomojamų ir naudojamų žemės sklypų sąrašą – 20 žemės sklypų. Nenaudojamų iš valstybės nuomojamų 

ir naudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste nuomininkai į Savivaldybės biudžetą sumokėjo per 408 000 Lt 

(118165 Eur) nuomos mokesčio daugiau, nei būtų sumokėję už prižiūrimą sklypą, nenaudojamų privačios 

nuosavybės teise valdomų žemės sklypų savininkai –22720 Lt  (6580 Eur) žemės mokesčio. 

  

Įgyvendintas Aplinkos apsaugos programos tikslas reguliuoti gyvūnų, laikomų Šiaulių miesto 

daugiabučiuose namuose, populiaciją ir kontroliuoti jų priežiūrą. 

Įvykdyti Šiaulių miesto strateginio veiklos plano Aplinkos apsaugos programoje  suplanuoti 

uždaviniai, atliktos numatytos priemonės. 

 2014 m.  į Savivaldybės biudžetą surinkta 29641 Eur (102344 Lt) vietinės rinkliavos už gyvūnų 

(šunų, kačių) laikymą daugiabučiuose namuose. 

 2014 metais Savivaldybės tarybos sprendimu skirtos rinkliavos lėšos 17377 Eur (60000 Lt) 

gyvūnų populiacijai mažinti bei priežiūrai kontroliuoti panaudotos: 
 19500 Lt (5647 Eur) skirta vietinei rinkliavai už gyvūnų laikymą daugiabučiuose namuose 

administruoti. 

 30600 Lt (8862 Eur) skirta gyvūnų įrangai įrengti ir jai prižiūrėti: 

 – 8 šunų išvedžiojimo aikštelėms, 10 kačių šėrimo vietų prižiūrėti bei perkėlimo ar remonto 

darbams atlikti, paslaugą atliko AB ,,Specializuotas transportas“; 

 – 2 šunų išvedžiojimo aikštelėms Rėkyvos seniūnijoje bei Zoknių mikrorajone prie Zoknių 

pagrindinės mokyklos įrengti, paslaugą atliko AB ,,Specializuotas transportas“; 
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 – 6 kačių šėrimo vietoms ir jas žymintiems ženklams įrengti, paslaugą atliko UAB ,,Eismo 

sauga“.  

 Paslaugų teikėjai parinkti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.  

 600 Lt (174 Eur) skirta šiai ataskaitai atspausdinti, paslaugą atliko UAB ,,INDIGOprint“. 

 9300 Lt (2693 Eur) skirta  tikslinių programų 2 tęstiniams projektams finansuoti: 

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

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

vietas); 

 – „Bešeimininkių gyvūnų skaičiaus mažinimo Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje programos 

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

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

Likusi rinkliavos dalis – 42345 Lt (12264 Eur) skirta Miesto infrastruktūros skyriui 

bepriežiūrių, bešeimininkių gyvūnų surinkimo paslaugai finansuoti. 

 

2014 m. įgyvendintos Vyriausybės nutarimu patvirtintos Saugios savivaldybės koncepcijos 

rekomendacijos.  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 18 d. 

įsakymu Nr. A-200 sudaryta Šiaulių miesto gyventojų saugumo stiprinimo ir saugios savivaldybės plėtros 

komisija (toliau – Komisija). Nustatytas Komisijos veiklos tikslas – Šiaulių miesto gyventojų saugumas ir 

jo būklės gerinimas: saugūs namai, saugi aplinka, saugus darbas ir mokykla, civilinė ir priešgaisrinė 

sauga, patvirtintas veiklos planas. Numatytas institucijų, nevyriausybinių organizacijų bendradabiavimas 

nusikaltimų prevencijai organizuoti, jų parengtiems projektams finansuoti.  

2014 m. Viešosios tvarkos ir civilinės saugos skyriui priskirta kuruoti Šiaulių miesto 

savivaldybės strateginio veiklos plano Šiaulių miesto savivaldybės veiklos programos tikslo plėtoti 

bendradarbiavimą su socialiniais partneriais: su miesto teisėtvarkos institucijomis, organizacijomis, 

priemonių įgyvendinimą.  Programos  uždaviniai – kompleksiškai planuoti ir koordinuoti nusikaltimų 

prevencijos priemones, susijusias su gyventojų saugumo stiprinimu ir saugios savivaldybės aplinkos 

kūrimu. 

Šiems programos uždaviniams įgyvendinti iš Savivaldybės biudžeto skirta 115000 Lt. (33306 

Eur). Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. A-

569 sudaryta Nusikaltimų prevencijos programos tikslinių projektų vertinimo komisija bei patvirtintos 

Nusikaltimų prevencijos programos tikslinių projektų įgyvendinimo taisyklės. Komisijos vertinimu 2014 

m. finansuoti atitinkamų institucijų projektai: 

– „Būk pilietiškas, būk saugus”, 100000 Lt (28962 Eur), Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos 

komisariatas. Lėšos panaudotos:  

1. Kelių eismo taisyklių pažeidimų kontrolei naudojamo greičio matuoklio nuomos išlaidoms 

apmokėti – 34 500 Lt ( ~ 9 900 Eur); 

 2. Konkursams, akcijoms, paskaitoms saugaus eismo srityje miesto ikimokyklinio ugdymo ir 

mokymo įstaigų moksleiviams  organizuoti – 12 500 Lt (~3 600 Eur); 

 3. Konkursams, diskusijoms, paskaitoms, akcijoms, stovykloms, turnyrams, skirtiems 

nepilnamečių teisiniam švietimui, jų daromų teisės pažeidimų prevencijai, užimtumui organizuoti – 20 

000 Lt (~ 5 700 Eur); 

 4. Priemonėms, skirtoms smurto artimoje aplinkoje prevencijai organizuoti, įgyvendinti – 7 000 

Lt (~ 2 000 Eur); 

 5. Priemonėms, skirtoms turtinių nusikalstamų veikų prevencijai organizuoti, gyventojams 

skatinti burtis į saugios kaimynystės grupes ir prevencinei veiklai jau įkurtose saugios kaimynystės 

grupėse organizuoti – 26 000 Lt ( ~ 7 500 Eur). 

– „Socialinės atskirties mažinimas per smurtinį elgesį keičiančių programų taikymą“, 5000 Lt 

(1448 Eur), Šiaulių apygardos probacijos tarnyba;  

– „Mažamečių vaikų sukeliamų gaisrų prevencija“, 2500 Lt (724 Eur), Šiaulių apskrities 

priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo valdyba; 

– „Priešgaisrinė prevencija socialiai remtinoms šeimoms“, 2500 Lt (724 Eur), Šiaulių apskrities 

priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo valdyba; 
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– „Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų viešosios tvarkos pažeidimų prevencija“,5000 

Lt (1448 Eur), VĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis. 

Projektai sėkmingai įgyvendinti, apie tai informuota visuomenė, pateiktos projektų įgyvendinimo 

ataskaitos. 

2014 m. organizuoti policijos ir Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos ir civilinės saugos 

skyriaus pareigūnų bendri reidai viešajai tvarkai mieste palaikyti, saugaus eismo akcijoms organizuoti. 

Organizuota akcija ,,Važiuokime saugiai“ skirta vairuotojo ir automobilio keleivio saugumui užtikrinti: 

tikrinta ar automobiliuose yra gesintuvas, vaistinėlė, avarinio sustojimo ženklas ir pan. kartu 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 ir kt.) taisyklių reikalavimų. Patikrinti 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. (Po įvykių Pegase). 

Suteikė pagalbą tikrinant neprižiūrimus, apleistus butus. Organizuoti reidai aprašyti spaudoje. Straipsniai: 

,,Rūkaliams išaušo atpildo valanda“, ,,Kaštonų alėjoje prekiauti naujais drabužiais ir batais nevalia“, 

,,Važiuokime saugiai“, ,,Patikrinę turgavietes, rado grubių pažeidimų“, Lieporių turgelio prekeiviai 

perspėjimų nepaiso“ ir pan. 

Bendradarbiauta su Vilniaus miesto, Panevėžio miesto, Klaipėdos rajono, Šiaulių rajono 

savivaldybėmis, Šiaulių apskrities valstybine mokesčių inspekcija, Šiaulių visuomenės sveikatos centru, 

Šiaulių valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, Šiaulių vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto 

policijos komisariatu, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių miesto agentūra. 

 

Civilinės saugos, priešgaisrinės saugos, mobilizacijos ir priimančios šalies paramos teikimo 

organizavimas. 

Civilinės saugos veikla savivaldybėje buvo vykdoma  vadovaujantis Savivaldybės civilinės 

saugos 2014 metų veiklos priemonių planu, patvirtintu  Savivaldybės administracijos direktoriaus  2014 

m. sausio 27 d. įsakymu Nr. A-102 (Savivaldybės administracijos direktoriaus  2014 m. spalio 29 d. 

įsakymo  Nr. A-1435, 2014 m. lapkričio 4 d. įsakymo  Nr. A-1466 redakcijomis). 

Suorganizuoti 4 suplanuoti Šiaulių miesto ekstremaliųjų situacijų komisijos(toliau – ESK)  

posėdžiai: 

2014 m. vasario 4 d. l –  ,,Dėl 2013 m. civilinės saugos prevencinės veiklos įvertinimo, saugios 

savivaldybės koncepcijos įgyvendinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planavimo 2014 

m.“; 

2014 m. balandžio 2 d. –  „Dėl gamtinio pobūdžio gaisrų ir jų prevencijos“; 

2014 m. gegužės 28 d. – „ Dėl saugus elgesio Šiaulių miesto vandens telkiniuose“; 

2014 m. lapkričio 27 d. – ,,Dėl pasirengimo šaltajam metų periodui“ 

Sušaukti 2 neplanuoti ESK posėdžiai: 

2014 m. liepos 22 d. –  neeilinis išvažiuojamasis posėdis dėl ekologinio įvykio, t.y.  išsiliejus 

teršalams Elnio gatvės teritorijoje. 

2014 m. rugsėjo 17 d. – neeilinis posėdis ,,Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 

direktoriaus - Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo, valstybinės 

ekstremaliųjų situacijų komisijos sprendimų ,,Dėl Afrikinio kiaulių maro“ vykdymo“.  

 

Pagrindinės Civilinės saugos organizavimo kryptys. 

Civilinės saugos pratybų, gyventojų mokymo ir švietimo organizavimas. 

Ataskaitiniais metais organizuotos savivaldybės lygio civilinės saugos  pratybos: 

            1. Stalo pratybos ,,Civilinės saugos subjektų, pajėgų veiksmai karinio orlaivio avarinio 

nusileidimo Šiaulių miesto gyvenamajame rajone metu“ – 2014 m. liepos 4 d., Šiaulių miesto 

savivaldybė, Vasario 16-osios g. 62. 

      2. Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė kartu su Savivaldybės administracija pirmą kartą 

suorganizavo funkcines pratybas ,,Griausmas 2014“ Šiaulių miesto savivaldybės gyvenamojoje 

teritorijoje prie daugiabučių namų Javų g. Pratybų data – 2014 m. rugpjūčio 20 d. 
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3. Institucinio  lygio civilinės saugos pratybos ,,Darbuotojų ir lankytojų evakavimas iš Šiaulių 

miesto savivaldybės pastato  Vasario 16-osios g. 62 kilus gaisro pavojui‘‘  – 2014 m. gruodžio 19 d. 10 

val., Šiaulių miesto savivaldybėje. Aptartos darbuotojų ir lankytojų evakavimosi sąlygos iš savivaldybės 

pastato gaisro metu. 

2014 m. civilinės saugos įvadiniai ir tęstiniai mokymai buvo organizuojami pagal patvirtintas 

programas vadovaujantis ŠAPGV pateiktu grafiku. Įvadiniuose mokymuose dalyvavo 50, tęstiniuose 

mokymuose 37 Šiaulių miesto ūkio subjektų bei kitų įstaigų atstovai. 

Dėl per mažo dalyvių skaičiaus neįvyko gamybinės paskirties ūkio subjektų vadovų arba jų 

įgaliotų asmenų įvadiniai civilinės saugos mokymai pagal kategoriją. Priežastys: 2014 m. tikrintų ūkio 

subjektų atsakingi asmenys apmokyti 2011-2013 metais, kita dalis gamybinės paskirties ūkio subjektų 

kategorijos klausytojų mokėsi kitų kategorijų įvadiniuose arba tęstiniuose mokymuose. 

PAGD prie VRM UGM CS mokymo centre organizuotose kursuose dalyvavo 4 Šiaulių miesto 

ūkio subjektų bei įstaigų atstovai. 

2014 m. buvo įgyvendintos 9 metiniame grafike numatytos gyventojų švietimo CS srityje 

priemonės: 

Švietimo ir ugdymo įstaigose, Savivaldybės priimamajame, tikrinamuose ūkio subjektuose bei 

kitose įstaigose, kuriose lankosi daug žmonių, išplatinta per 5000 GPIS įdiegimo ir vartojimo instrukcijų  

atmintinių, per 500 Savivaldybės administracijos parengtų civilinės ir priešgaisrinės saugos tema 

lankstinukų. 

Parengta 41 rekomendacija civilinės saugos prevencinės veiklos tema tikrintiems ūkio subjektams 

bei įstaigoms; 

Parengti 9 straipsniai žiniasklaidai bei dalyvauta 8 TV informacinėse laidose. 

Surengta 11 akcijų ir susitikimų su su įvairiomis miesto gyventojų atstovų grupėmis civilinės 

saugos prevencijos Šiaulių mieste  klausimais.  

Parengtos vaizdo reklamos apie Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos įdiegimą 

Šiauliuose, apie kolektyvinės apsaugos statinius ir demonstruotos judriosios reklamos stende  prie Tilžės 

g. ir Vytauto g. sankryžos. 

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 ir mokytojams organizuotos 6 civilinės saugos ir 

priešgaisrinės saugos tema paskaitos. 
 

Civilinės saugos sistemos parengtis.  

Kolektyvinės apsaugos, CS būklės patikrinimų, perspėjimo sirenomis sistemos priežiūros 

organizavimas. 

2013 m. gruodžio 9 d. SAD įsakymu Nr. A-1473 patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės 

kolektyvinės apsaugos statinių sąrašas. Pasikeitus kai kurių statinių nuosavybei, tikslinti adresai, pakeistas 

poreikio sąrašas. Visi sąraše esantys 34 statiniai buvo pažymėti kolektyvinės apsaugos statinio ženklu.  

Vadovaujantis SAD 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. A-102 ( SAD 2014 m. spalio 29 d. įsakymo 

Nr. A-1435 redakcija), Šiaulių miesto ūkio subjektuose ir kitose įstaigose atlikti 36 kompleksiniai ir 1 

tikslinis civilinės saugos būklės patikrinimai.  

Patikrinti 37 iš plane numatytų 41 ūkio subjektų ir kitų įstaigų. 30 subjektų civilinės saugos būklė 

įvertinta „gerai“ (aukščiausias įvertinimas), 7 subjektų – „patenkinamai“.  

Nepatikrintų ūkio subjekų sąrašas ir duomenys perduoti svarstyti SAD įsakymu sudarytai 

komisijai, kurios nutarimu numatyti tikrinti subjektai bus įtraukti į 2015 m. civilinės saugos būklės 

patikrinimų planą arba, esant neatitikimui civilinės saugos teisės aktų reikalavimams, nebus tikrinami. 

Atlikus tikslinį patikrinimą ūkio subjekte, kuriame 2013 m. atlikto kompleksinio civilinės saugos 

būklės patikrinimo metu buvo rasta daug pažeidimų ir būklė buvo įvertinta „nepatenkinamai“, būklė 2014 

m.  buvo įvertinta ,,gerai“.  

Pagrindinės tikrintų ūkio subjektų ir kitų įstaigų civilinės saugos būklės problemos: 
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1. Rizikos analizės atliktos nepakankamai įsigilinus į ūkio subjekto arba įstaigos vidinius arba 

išorinius veiksnius. 

2. Ne visuose tikrinamuose ūkio subjektuose ir kitose įstaigose civilinės saugos pratybos 

organizuotos einamaisiais metais. Pasirenkant pratybų temas, neatsižvelgiama į rizikos analizėje 

nustatytas grėsmes. Neparengta visa teisės aktais nustatyta dokumentacija. 

3. Ne visuose tikrinamuose ūkio subjektuose ir kitose įstaigose  organizuoti civilinės saugos 

kasmetiniai mokymai, parengti ne visi teisės aktais numatyti mokymų dokumentai. 

4. Kai kuriuose tikrinamuose ūkio subjektuose ir kitose įstaigose  nenumatytos kolektyvinės 

apsaugos patalpos darbuotojams arba lankytojams, esamos patalpos nepažymėtos specialiuoju 

kolektyvinės apsaugos statinio ženklu. 

5. Dalis ūkio subjektų ir kitų įstaigų dėl lėšų stygiaus neturi įsigiję pakankamo kiekio asmeninių 

apsaugos priemonių. 

Gyventojų perspėjimo sistemos priežiūros sutartis sudaryta su UAB ,,Fima‘‘, 2014-01-10  Nr. SŽ-

27. 

Šiaulių miesto gyventojams perspėti naudojamos nuotolinio centralizuoto valdymo 10 

elektromechaninių sirenos ir 14 elektroninio tono ir balso (akustinių) sirenų, kurios įrengtos ant 

valstybinių įstaigų, ūkio subjektų, visuomeninės paskirties pastatų, gyvenamųjų namų. Sirenomis 

perspėjama per 73,1 procentų šiauliečių. Informacija, rekomendacijos perduodamos per Lietuvos 

nacionalinį radiją ir televiziją, kitus transliuotojus, taip pat per mobiliuosius telefonus. 

 

Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano parengimas. 

Šiaulių miesto savivaldybės ESVP parengtas vadovaujantis Lietyvos 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 vyriausiaja gydytoja. 

Plano struktūra atitinka medodiniuose nurodymuose keliamiems reikalavimams. 

2014 m. kovo 19 d. atlikta Šiaulių miesto savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų 

rizikos analizė, kuri parengta vadovaujantis PAGD prie VRM direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymu 

Nr. 1-189 ,,Dėl galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atlikimo rekomendacijų 

patvirtinimo‘‘, Ekstremaliųjų įvykių kriterijais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. 

kovo 9 d. nutarimu Nr. 241, statistiniais duomenimis, specialistų ir ekspertų vertinimais.  

Atlikus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizębuvo atliekamas ESVP  ir jo priedų 

tikslinimas.  

 

Ekstremaliųjų situacijų prevencija, sutarčių sudarymas. 

2014 m. galiojo ir buvo naujai sudarytos šios ekstremaliųjų situacijų prevencijos sutartys.  

Šiaulių miesto ir  Šiaulių rajono savivaldybių civilinės saugos tarpusavio pagalbos sutartis 2011-

04-11 Nr. SRK-370. Sudarymo pagrindas – Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių administracijų 

ES valdymo planai (tarpusavio pagalbos teikimas). 

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‘‘. 

 

Ekologinių įvykių padarinių likvidavimas. 
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2014 m. spalio 17 d. atlikta radioaktyvios taršos išvalymo paslauga Aerouosto g. 11 Šiauliai 

teritorijoje. Šių ekologinių įvykių pasekmes likvidavo UAB ,,Ūrus ir Ko“.  

 

Priešgaisrinės saugos organizavimas. 

Vykdant priešgaisrinės saugos funkciją, VTCSS iniciatyva kovo, rugpjūčio mėnesiais  organizuoti 

du pasitarimai priešgaisrinės saugos klausimais.  

Pasitarimuose dalyvavo ŠAPGV, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos, VšĮ ,,Šiaulių 

Žalgirio jachtklubas‘‘ atstovai, Medelyno, Rėkyvos seniūnijų seniūnai, VVTCSS specialistai. Spręsti 

gaisrų prevencijos Šiaulių mieste ir rajone klausimai, sudarytas prevencinių priemonių įgyvendinimo 

planas,  suderinti bendri veiksmai organizuojant reidus rizikingose gaisrams kilti teritorijose sausringu 

periodu, aptrata gaisringumo situacija Šiaulių mieste ir rajone.  

Įgyvendintos gaisrų prevencinės priemonės  

1. Organizuotos paskaitos  švietimo įstaigose, esančiose šalia rizikingų gaisrams kilti teritorijų;  

2. Drausminti poilsiautojai, besilankantys miškuose, durpynuose, Rėkyvos ežero pakrantėse; 

4. gyventojams išplatinti lankstinukai dėl gaisrų prevencijos.  

5. Organizuotos bendros kelių tarnybų, dalyvaujančių prevenciniuose reiduose, pratybos; 

6. Parengta video medžiaga demonstruoti renginių metu; 

7. Pateikta visuomenei informacija apie žolės deginimo ar kilusių gaisrų atvejus. 

8. Kartu su ŠAPGV specialistais ir VšĮ ,,Šiaulių Žalgirio jachtklubas‘‘ darbuotojais organizuoti 2 

prevenciniai reidai Rėkyvos ir Zoknių Hidroparko teritorijoje, keletą kartų plaukiant kateriu apžiūrėtos 

Rėkyvos ežero pakrantės. Reidų metu bendrauta su žiniasklaida.  

Parengtos atmintinės ir išplatintos švietimo ir ugdymo įstaigose, susitikimų su sodininkų bendrijų 

pirmininkais metu, tikrinamuose miesto subjektuose.  

Organizuoti 5 renginiai miesto švietimo ir ugdymo įstaigose kartu su ŠAPGV specialistais: 

2014 m. balandžio 7 d. – Rėkyvos progimnazijoje; 

2014 m. balandžio 9 d. –  Zoknių progimnazijoje; 

2014 m. balandžio 11 d.  – Medelyno progimnazijoje; 

2014 m. balandžio 25 d. – Gytarių progimnazijoje; 

2014 m. balandžio 29 d. –  N. Valterio jaunimo mokykloje. 

Bendradarbiauta su nevyriausybinėmis organizacijomis. 

 

 

1.8. SAVIVALDYBĖS VIDAUS ADMINISTRAVIMAS IR VIEŠIEJI RYŠIAI  

 

Savivaldybės administracijos struktūros pokyčiai. 

Personalo skyriaus pagrindinis uždavinys yra padėti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

direktoriui formuoti personalo valdymo politiką bei valdyti personalą, o pagrindinė funkcija organizuoti 

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 skyriuje 2014 m. dirbo 3 karjeros valstybės 

tarnautojai. Tiesiogiai su personalo tvarkymui priskirtomis funkcijomis dirbo 2 karjeros valstybės 

tarnautojai. Vienam personalo tarnautojui teko administruoti apie 143 darbuotojus (Savivaldybės 

administracija – 246, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba – 10, Savivaldybės tarybos sekretoriatas – 

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

vadovai – 4, VšĮ Šiaulių turizmo informacijos centro vadovas, SĮ Šiaulių oro uosto vadovas, BĮ 

Municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos vadovas. Iš viso 287 darbuotojų).  

Personalo vadybos teoretikų nustatyta, kad optimaliausia, kai vienam personalo tarnautojui tenka 

administruoti nuo 50 iki 70 žmonių. 

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 
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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. 

2014 metais mokomąją praktiką Savivaldybės administracijoje atliko 35 studentai.  
 

Savivaldybės administracijos organizacinė struktūra.  

2014 metais Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūrą nebuvo keista. Ją kaip ir 2013 

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

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

skyrius, Finansų skyrius, Informatikos skyrius, Investicijų ir miesto plėtros skyrius, Kanceliarija, Kultūros 

skyrius, Kūno kultūros ir sporto skyrius, Miesto infrastruktūros skyrius, Personalo skyrius, Socialinės 

paramos skyrius, Statybos skyrius,  Sveikatos skyrius, Švietimo skyrius, Viešųjų ryšių skyrius, Teisės 

skyrius, Turto valdymo skyrius,  Vaiko teisių apsaugos skyrius, Viešosios tvarkos ir civilinės saugos 

skyrius; struktūriniai teritoriniai padaliniai (Savivaldybės administracijos filialai) – Medelyno ir Rėkyvos 

seniūnijos. 

 

Savivaldybės administracijos 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 nuo 25 iki 29 metų (3,5 procentai). 25 procentai darbuotojų amžius yra nuo 30 iki 39 

metų, 33 procentai – nuo 40 iki 49 metų, 36 procentai – nuo 50 iki 59 metų, 10 procentų – 60 metų ir 

daugiau. Savivaldybės administracijoje 2014 metais dirbo 80 procentų moterų ir 20 procentų vyrų.  

Savivaldybės administracijoje 2014 m. sausio 1 d. nustatytas didžiausias leistinas darbuotojų 

skaičius – 245. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-192 šis 

skaičius padidintas iki 246. Socialinės paramos skyriuje įsteigta projektų administratoriaus-finansininko 

(darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) pareigybė. Nuo 2014 m. gruodžio 19 d. didžiausias leistinas 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, skaičius – 247. Viešosios tvarkos skyriuje įsteigta vyriausiojo specialisto (karjeros 

valstybės tarnautojo, A lygio 10 kategorijos) pareigybė. 

Savivaldybės administracijoje 2014 metais pagal projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos 

struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų dirbo 27 

darbuotojai. 

2014 metais buvo įvykdyti 3 konkursai dėl karjeros valstybės tarnautojo pareigų ir 1 konkursas dėl 

įstaigos vadovo pareigų. Konkursuose į Savivaldybės administracijos karjeros valstybės tarnautojo 

pareigas dalyvavo 12 pretendentų, t. y. vidutiniškai po 3 pretendentus į vieną pareigybę.  

Į darbą savivaldybės administracijoje 2014 metais priimta: 3 karjeros valstybės tarnautojai,  2 

darbuotojai priimti į darbą pagal darbo kodekso 93 ir 95 straipsnį, 2 darbuotojams sudaryta terminuota 

darbo sutartis pagal darbo kodekso 109 straipsnį ir 7 darbuotojai priimti į projektus, finansuojamus iš 

Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės 

paramos lėšų. Per 2014 metus padaryti 77 darbo sutarties sąlygų pakeitimai (darbo užmokesčio didinimas, 

perkėlimas į kitas pareigas), 18 valstybės tarnautojų perkelta į kitas pareigas (po vertinimo ir tarnybinio 

kaitumo būdu). 

Į Savivaldybės administraciją 2014 metais buvo įdarbinta 17 darbuotojų pagal viešųjų darbų 

programą. Jie dirbo pagalbinius darbus Savivaldybės archyve ir kituose Savivaldybės administracijos 

padaliniuose. 

2014 metais buvo atleisti 27 darbuotojai, iš jų 3 karjeros valstybės tarnautojai, 1 darbuotojas,  

dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, 1 asmeninio politinio 

pasitikėjimo valstybės tarnautojas, 22 darbuotojai dirbę pagal terminuotas sutartis projektuose.   

2014 metais buvo atlikta 10 tarnybinių tyrimų dėl Savivaldybės administracijos darbuotojų 

tarnybinių nusižengimų. Savivaldybės administracijos direktorius, įvertinęs komisijų motyvuotas išvadas 

pripažino, kad 4 darbuotojai tarnybinio nusižengimo nepadarė, 6 skirtos drausminės nuobaudos: 2 
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papeikimai, 4 pastabos. 

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. Vertinimo komisija pasiūlė septyniolika 

karjeros valstybės tarnautojų perkelti į aukštesnes pareigas, vienas iš jų į vedėjo pavaduotojo pareigas, 

keturiems suteikta 1 kvalifikacinė klasė, šešiems suteikta 2 kvalifikacinė klasė ir trylikai sutekta 3 

kvalifikacinė klasė. 

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 (toliau – prašymų leisti dirbti kitą darbą nagrinėjimo komisija). Ši komisija 

2014 metais išnagrinėjo 20 karjeros valstybės tarnautojų prašymus leisti dirbti kitą darbą. 20 karjeros 

valstybės tarnautojų buvo išduoti ar pratęsti leidimai dirbti kitą darbą.  

   

  Kvalifikacijos kėlimas. 

 2014 metais Savivaldybės administracijos tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimui buvo 

skirti 23435 Lt., t. y. 0,32 procento nuo valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui nustatytų asignavimų. 

Vienam valstybės tarnautojui skirtos mokymo lėšos – 143,77 Lt. Kvalifikacijos kėlimui palyginus su 

2013 metais vienam valstybės tarnautojui buvo skirta 90,40 Lt 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. 

  2014 m. iki gegužės mėnesio buvo tęsiamas projekto „Šiaulių miesto savivaldybės darbuotojų 

administracinių gebėjimų stiprinimas“ vykdymas, kuris finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos lėšų. Baigiant įgyvendinti projektą suorganizuoti 3 

mokymai Šiaulių miesto savivaldybės administracijos darbuotojams pagal temas: 

  1.  Koncesijas reglamentuojantys teisės aktai ir jų taikymas Lietuvoje/Viešojo ir privataus 

sektoriaus bendradarbiavimas“ – 2 dienų mokymai, 15 dalyvių;  

  2. Viešųjų logistikos centrų ir pramoninių zonų vystymas bei investuotojų pritraukimas – 2 dienų 

mokymai, 10 dalyvių; 

  3. Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo aktualijos – 2 dienos mokymai, 25 dalyviai. 

 

Dokumentų personalo valdymo ir organizavimo klausimais administravimas.  

2014 m. Personalo skyrius parengė 8 Savivaldybės tarybos sprendimų projektų personalo 

organizavimo klausimais. 

Parengta 1585 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai: 1247 – atostogų,  

komandiruočių klausimais, iš jų 470 – 1 dienos komandiruotės, 307 – personalo valdymo klausimais, 31 – 

veiklos klausimais. 

Personalo skyriaus dokumentų apyvartą 2014 metais sudarė 1422 dokumentai: 1047 gautieji, 63 

išsiųsti ir 312 užregistruoti vidaus dokumentai. 

 

Informacinių technologijų plėtra. 

2014 metais sėkmingai funkcionavo naujoji 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. Skyriaus specialistų 

iniciatyva skelbtos apklausos, forumai ir diskusijos, nuolat prižiūrimas e.konsultavimo modulio 

funkcionavimas.  

Paruošta interneto svetainės administravimo tvarka.  Gauta ir atsakyta klausimų per e. 

konsultavimo modulį:  

 bendraisiais klausimais – 94 

 architektūros ir urbanistikos klausimais – 28 

http://www.siauliai.lt/
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 gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais – 23 

 miesto infrastruktūros klausimais – 18 

 socialinių paslaugų klausimais – 13 

 socialinių išmokų klausimais – 23 

 sveikatos apsaugos klausimais – 1 

 teisiniais klausimais – 6 

 viešosios tvarkos klausimais – 15 

Per e.skundų modulį pateikta 11 skundų, kurie perduoti nagrinėti kompetetingiems administracijos 

padaliniams. Piliečiai dalyvavo 10-yje apklausų. Aktyviausiai dalyvauta apklausoje, renkant 

populiariausią 2014 metų sportininką (1512). 

. 

 

 

 

 

2014 metais buvo toliau vykdytas dokumentų valdymo sistemos (toliau DVS) „Avilys“ 

administravimas ir tobulinimas: keičiami savivaldybės struktūros duomenys; tvarkomi darbuotojų 



 

 106 

duomenys ir prieigos. Sutvarkyti dokumentų registrų ir bylų sąrašai bei prieigos teisės pagal Savivaldybės 

direktoriaus įsakymu patvirtintą dokumentacijos planą.  

Remiantis duomenimis, gautais iš Gyventojų registro apie gyventojus, deklaravusius savo 

gyvenamą vietą Šiaulių mieste, struktūriniams ir teritoriniams Savivaldybės padaliniams teikti duomenys, 

apibendrinti duomenys ir formuotos suvestinės, reikalingos padalinių darbui. 

Atnaujinti Šiaulių m. savivaldybės informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų priedai bei 

Informacinės sistemos veiklos tęstinumo plano priedai. Sisteminti duomenys apie elektroninės 

informacijos saugos (kibernetinio saugumo) įgyvendintas priemones, pasiektus rezultatus; dėl Šiaulių 

miesto savivaldybės administracijos informacinės sistemos analizės ir rizikos veiksnių mažinimo. 

Paruošti institucijoms vartotojų sąrašų pakeitimai: VšĮ „Regitra“ – dėl nekilnojamo turto registro 

duomenų vartotojų, dėl neįregistruotų daiktų skaičiuoklės vartotojų sąrašų; Informatikos ir ryšių 

departamentui  prie VRM – dėl Vidaus reikalų ministerijos informacinio duomenų banko naudotojų; 

Gyventojų registrui prie VRM – dėl gyventojų registro duomenų centrinės bazės vartotojų, dėl asmens 

duomenų teikimo. 

Toliau vykdytas paslaugų ir gaminių kontaktinio centro (PGKC) portalo „Verslo vartai“ pranešimų 

dėžučių ir turinio valdymo sistemos administravimas. 

Dalyvauta projektų „Centralizuotos Viešųjų ir administracinių paslaugų sistemos kūrimas ir 

diegimas įgyvendinant vieno langelio principą“ ir  „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į 

elektroninę erdvę“ vykdyme.  

2014 metais suvesta ir publikuota 846 teisės aktai į Seimo Teisės aktų informacinės sistemos 

(TAIS) posistemę. Nuo 2014 metų norminiai teisės aktai talpinami ir publikuojami ir kaupiami Teisės 

aktų registre (TAR), čia yra suvesta 623 Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos posėdžių sprendimai ir kiti 

dokumentai priskiriami norminių teisės aktų grupei. 

Įsisavinta nauja posėdžių valdymo sistema POVAS, naudojama Tarybos sprendimų projektų  

publikavimui, posėdžių transliavimui ir visuomenės informavimui naujoje svetainėje e-demokratijos 

modulyje.  

Savivaldybės dokumentų paieškos sistemoje patalpinti 846 Savivaldybės dokumentai (mero 

potvarkiai. Tarybos sprendimai ir kiti dokumentai), sumaketuota, parašyta ir atspausdinta 1578 padėkų, 

remiantis Šiaulių m. savivaldybės mero potvarkiais ir direktoriaus įsakymais. 

Vykdydamas pavestas skyriui funkcijas užtikrino visos eksploatuojamos kompiuterinės ir 

telekomutacinės įrangos darbą organizavo Šiaulių miesto vaizdo stebėjimo sistemos priežiūrą ir remontą, 

užtikrino duomenų perdavimą žinybiniuose tikluose, diegė ir atnaujino kompiuterinę ir tinklinę įranga. 

(įsigyta 35vnt.  kompiuterinės įrangos, atnaujinta 5% kompiutrinių tinklų). 

 

 

Tarptautiniai ryšiai. 

 

 Diplomatinio korpuso atstovų vizitai Šiauliuose: 

 Sausio 28 d. Italijos ambasadoriaus Stefano de Marchio ir JAV ambasadorės Deborah Ann 

McCarthy vizitas Šiauliuose. 

 Balandžio 7 d. Baltarusijos ambasadoriaus A. Korol vizitas Šiauliuose. 

 Birželio 25 d. Azerbaidžiano ambasadoriaus Hasan Mammadzada vizitas Šiauliuose. 

 Birželio 27 d. Prancūzijos ambasados ekonomikos patarėjo Ch. Levon vizitas Šiauliuose. 

 Rugsėjo 18 d. Izraelio ambasadorės Hagit Ben-Yaakov vizitas Šiauliuose. 

 Spalio 4d. Baltarusijos ambasadoriaus A. Korol vizitas Šiauliuose. 

 Spalio 11 d. Ukrainos ambasadoriaus Valerii Zhovtenko vizitas Šiauliuose. 

 

Kitų užsienio svečių vizitai Šiauliuose: 

1. Sankt Peterburgo profesinio rengimo centro atstovų priėmimas vasario mėn. 

2. Šalkausko gimnazijos tarptautinio projekto COMENIUS dalyvių priėmimas balandžio mėn. 

3. Dnepropetrovsko apskrities (Ukraina ) profesinio rengimo centro atstovų priėmimas balandžio 

mėn. 
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4. Šiaulių universiteto ERAZMUS projekto dalyvių priėmimas gegužės mėn. 

5. „ Santarvės“ progimnazijos COMENIUS tarptautinio projekto dalyvių priėmimas gegužės mėn. 

6. Sutrikusios klausos vaikų ugdymo centro tarptautinio projekto dalyvių priėmimas gegužės mėn. 

7. Hamburgo (Vokietija ) LIONS klubo atstovų vizitas gegužės mėn. 

8. 4-ojo chorinės muzikos festivalio „Šiauliai CANTAT“ užsienio delegacijų priėmimas gegužės 

mėn. 

9. Ziemgalės regiono energetikos agentūros organizuoto Latvijos savivaldybių delegacijų 

priėmimas gegužės mėn. 

10. „Gytarių“ progimnazijos COMENIUS tarptautinio projekto dalyvių priėmimas gegužės mėn. 

11. Darželio „Gluosnis“ tarptautinio projekto COMENIUS dalyvių priėmimas birželio mėn. 

12. Ternopolio ir Pereslav-Chmelnytskio (Ukraina ) ) profesinio rengimo centro atstovų 

priėmimas birželio mėn. 

13. Tarptautinio renginio „Šiauliai Monmartro Respublika“ dalyvių priėmimas rugpjūčio mėn. 

14. Panevėžio m. savivaldybės delegacijos priėmimas ir įgyvendinamų projektų aptarimas rugsėjo 

mėn. 

15. Aomori prefektūros (Japonija )atstovų ir verslininkų vizitas Šiauliuose rugsėjo mėn. 

16. N. Valterio suaugusių mokyklos tarptautinio projekto COMENIUS dalyvių priėmimas rugsėjo 

mėn. 

17. 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 koordinavimo bei dalyvavimas Baltijos 

miestų veikloje išsamiau pateiktas 4 priede. 

 

Tarptautinių ryšių veiklos rezultatų 2013 m. palyginimas su 2014 m. 

   

Veikla 2013 m. 2014 m. 

1. Atvykusių užsienio delegacijų skaičius 13 14 

2. Vykstančių į užsienio valstybes delegacijų skaičius 9 15 

3. Dalyvavimas Baltijos miestų sąjungos veikloje, 

komisija/dalyvavusiųjų skaičius 

4/5 2/3 

4. Aukščiausio diplomatinio rango atstovų vizitai 

Šiauliuose 

6 7 

5. Politikai, vykę į užsienio komandiruotes 9 14 

6. Administracijos darbuotojai, vykę į užsienio 

komandiruotes 

12 15 

 

  

Kalbos tvarkymas. 

Kalbos tvarkytojo veikla apima miesto viešosios kalbos kontrolę, šviečiamąją bei prevencinę 

veiklą ir Savivaldybės dokumentų redagavimą.   

Vykdant valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę, patikrinta 3 švietimo įstaigų 

antspaudų, spaudų, blankų ir rengiamų dokumentų kalba, dėl rastų kalbos klaidų tikrintoms įstaigoms 

išsiųsti raštai su pridėtais ištaisytais dokumentais.  

Patikrinta laikraščio „Šiaulių kraštas“ kalba. Su tikrinimo rezultatais leidinio vadovai supažindinti 

raštu, pridėtas klaidų sąrašas.  
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Patikrinta 2 interneto svetainių kalba. Tikrintų įstaigų vadovams dėl rastų kalbos klaidų išsiųsti 

raštai su pridėtais klaidų sąrašais. Svetainių kalbos klaidos ištaisytos. Taisyta Savivaldybės interneto 

svetainėje skelbiamos informacijos kalba, apie rastas klaidas informuoti atsakingi darbuotojai, nurodytos 

klaidos ištaisytos.  

 Patikrinus miesto viešuosius užrašus, dėl rastų pažeidimų išsiųsti 3 raštai, 2 užrašų savininkai 

įspėti el. paštu. Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimų neatitinkantys viešieji užrašai 

ištaisyti arba panaikinti.  

 Suderinta 270 išorinės reklamos projektų (2013 m. – 136), 45 projektai nesuderinti ir dėl jų 

projektų rengėjams pateiktos pastabos. 

  Inicijuotas ir pataisytas Savivaldybės direktoriaus įsakymu patvirtintas naujas Autobusų stotelių 

sąrašas. 

 Išnagrinėti 2 asmenų skundai, parengti 2 raštai. 

 Juridiniams ir fiziniams asmenims suteiktos 947 konsultacijos: telefonu 682, tiesiogiai 151, el. 

paštu 114. Suredaguota 394 vnt. įvairių dokumentų (išskyrus sprendimus ir jais tvirtinamus dokumentus) 

ir informacinių tekstų (pranešimų, skelbimų, lankstinukų, renginių programų ir kt.): el. paštu 333, 

tiesiogiai 39, per „Avilį“ 22.  

Suredaguoti 442 Savivaldybės tarybos sprendimų ir jais tvirtinamų dokumentų projektai (2013 m. 

384 projektai).  

Savivaldybės interneto svetainės skyriuje „Kalbos konsultacijos“ atnaujinti ir pakoreguoti 5 

straipsniai, paskelbti 4 nauji ir sukurta nauja skiltis „Dokumentų pavyzdžiai“. „Naujienų“ skyriuje skelbta 

informacija apie diktanto konkursus ir kitakalbių mokymą. 

 Išnagrinėjus ir apibendrinus mokyklų tikrinimo rezultatus, respublikinėje mokslinėje-praktinėje 

konferencijoje „Gimtoji kalba mokykloje“ skaitytas pranešimas „Šiaulių mokyklų antspaudų, spaudų ir 

dokumentų kalbos klaidos bei rengimo trūkumai“.  

Leidiniui „Kalbos aktualijos“ parengtas straipsnis „Kalbos viktorina šiauliečiams „Sielos tėvynė 

kalboj“. Leidiniui „Gimtoji kalba mokykloje“ parengtas straipsnis „Šiaulių mokyklų antspaudų, spaudų ir 

dokumentų kalbos klaidos bei rengimo trūkumai“. 

Suorganizuotas Nacionalinio diktanto konkursas Šiauliuose. Bendradarbiauta su Lietuvių kalbos 

draugijos Šiaulių skyriumi rengiant Šiauliuose Lietuvių kalbos diktanto konkursą. 

 Pateiktos pastabos dėl kalbėtojų kalbos 9 Savivaldybės vadovų pasitarimuose.  

Rengti su kalbos tvarkytojo veikla susiję Savivaldybės vidaus dokumentai, tvarkyta 

korespondencija, pildyti skyriaus žiniaraščiai. 

Dalyvauta Šiaulių miesto valstybinės kalbos mokėjimo komisijos, Gatvių ir visuomeninių objektų 

pavadinimų parinkimo komisijos ir Miesto architektūros ir estetinio įvaizdžio prie Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus komisijos, darbo grupės Šiaulių 

miesto savivaldybės dokumentų valdymo tvarkos aprašui parengti veikloje.  

Bendradarbiauta su Valstybinės kalbos inspekcija, šalies savivaldybių kalbos tvarkytojais, 

Lietuvių kalbos draugijos Šiaulių skyriumi. 

Dalyvauta Valstybinės kalbos inspekcijos rengtame seminare, tobulintasi seminare „Dokumentų 

valdymas: rengimas, tvarkymas, apskaita ir saugojimas. Naujausi pakeitimai ir 2014 metų aktualijos“ (6 

akad. val.), išklausytas Praktinis lietuvių kalbos redagavimo kursas (12 akad. val.). 

 

Jaunimo reikalų koordinavimas. 

Nuolat kaupta, skelbta  ir skleista informacija apie jaunimo veiklos galimybes Šiaulių miesto 

tinklalapyje, konsultuota šiais klausimais jaunus žmones bei jaunimo organizacijas; teikta  

suinteresuotiems asmenims ir institucijoms  (Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Jaunimo reikalų 

departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) informacija apie jaunimo politikos 

įgyvendinimą savivaldybėje; informuota savivaldybės administracija  apie jaunimo  problemas bei 

siekiamus tikslus; organizuoti susitikimai su miesto mero pavaduotoja, administracijos direktoriaus 

pavaduotoju, Tarybos nariais dėl jaunimo problemų, iniciatyvų, siūlymų sprendimo.  

Koordinuotas savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbas, dalyvauta  jaunimo organizacijų ir 

klubų susirinkimuose, renginiuose, stebėta organizacijų  projektų, renginių eiga. 
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1. Vyko 9 Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos posėdžiai, parengti 6 Šiaulių miesto jaunimo 

reikalų tarybos raštai  pateiktas 1 sprendimo projektas Šiaulių miesto savivaldybės tarybai dėl Jaunimo 

reikalų tarybos sudėties ir nuostatų  keitimo; aplankytos 6  jaunimo organizacijos, dalyvauta jaunimo 

renginiuose, konsultuotos jaunimo organizacijos ir jaunimo atstovai įvairiais klausimais tiek el. paštu, 

žodžiu ar telefonu, socialiniame tinkle „Facebook“, savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt, 

parengtas ir pristatytas pranešimas apie jaunimo padėtį Šiauliuose, dalyvauta Jaunimo vasaros 

akademijoje, suorganizuotas jaunimo NVO padėkos vakaras, suorganizuotos 4 konsultacijos-diskusijos su 

jaunimu (2) ir ekspertais (2) (kiekvienoje po 10-15 žmonių) dėl niekur nedirbančių, nesimokančių ir 

ilgalaikiuose perkvalifikavimo mokymuose nedalyvaujančių jaunų žmonių įtraukimo į aktyvią veiklą, 

kartu su jaunimo organizacijomis dalyvauta miesto įgyvendinta jaunimo iniciatyvų rėmimo programa (20 

000 Lt – 12 projektų);  dalyvauta 5 seminaruose, 2 konferencijose, vykau į pažintinį vizitą, kurio metu 

susipažinta su Italijos, Čekijos ir Vengrijos jaunimo politika;  suorganizuota Šiaulių jaunimo organizacijų 

asociacijos „Apskritasis stalas“ valdybos narių, Jaunimo reikalų departamento prie LR Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovų bei 

Administracijos vadovų diskusija Šiauliuose. 

 Koordinuotas savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbas, dalyvauta jaunimo organizacijų ir 

klubų susirinkimuose, renginiuose, stebėjau organizacijų  projektų, renginių eigą. Bendradarbiauta 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 taryba „Apskritasis stalas“, jaunimo organizacijomis ir ir neformaliomis jaunimo 

grupėmis, Lietuvos moksleivių sąjunga, su jaunimo reikalų koordinatoriais iš kitų savivaldybių. 

Organizavau Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos  vizitą į  Pernu miestą (Estija), susitikta su jaunimo 

politiką formuojančiais ir įgyvendinančiais atstovais, aplankyti atviri jaunimo centrai.  Dalyvauta Jaunimo 

metodinės tarybos prie darbo biržos veikloje. 

Įgyvendinta  jaunimo verslumo skatinimo programa (150 000 Lt), finansuota iš Savivaldybės 

biudžeto lėšų. Vykdant programą buvo įgyvendintos šios veiklos: 

1. Verslo plano turnyras. 

Jaunimo verslo plano turnyras 
 
- tai tęstinis nuo 2005 m. ŠU SMF Interaktyvių studijų centro 

inicijuojamas idėjų generavimo projektas, kurio metu kolegijų studentai, profesinių mokyklų ir gimnazijos 

moksleiviai, besidomintys verslu, atlieka užduotis, bendrauja su patyrusiais verslininkais, semiasi patirties 

ir varžosi tarpusavyje dėl versliausios komandos vardo.  

Projekte dalyvavo  24 Šiaulių miesto komandos, viso dalyvavo 40 komandų, kurios vienijo 160 

jaunų žmonių.  

2.Verslo informacinės sklaidos renginių organizavimas. 

2.1. Praktinis seminaras „Apie verslumą iš pirmų lūpų“ 

Dalyvavo 18 komandų, 90 dalyvių. 

2.2. Praktinis seminaras „Apie verslo labirintus iš pirmų lūpų“. 

Dalyvavo 18 komandų, 100 dalyvių. 

2.3. “Komandų konsultavimas pagal “Ramunės” metodą: pradinė idėjos stadija”. 

Dalyvavo 17 komandų, 17 ekspertų, 100 dalyvių. 

2.4. “Imitacinis verslo modeliavimas: virtualus įmonės valdymas”. 

Dalyvavo 8 komandos, 40 dalyvių 

2.5. “Imitacinis verslo modeliavimas: virtualus įmonės valdymas”. 

Dalyvavo 9 komandos apie 50 dalyvių. 

2.6. Praktinis seminaras „Apie verslo aplinką paprastai“ 

Dalyvavo 17 komandų apie 90 dalyvių. 

2.7. Praktinis seminaras „Apie verslo aplinką paprastai“ 

Dalyvavo 17, apie 90 dalyvių.  

2.8. Komandų konsultavimas pagal “Ramunės” metodą: pažengusi idėjos stadija” 

Dalyvavo 17 komandų, 17 ekspertų ir apie 100 dalyvių.  

Viso 8-iuose renginiuose dalyvavo 600 dalyvių.  
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              Tvarkyta Savivaldybės interneto svetainės skiltis „NVO ir jaunimui“. 

2. Koordinuota „Nevyriausybinių organizacijų, jaunimo organizacijų iniciatyvų rėmimo“ 

programa (perskaityti ir įvertinti 74 projektai, finansuoti 52 projektai, paskirta 60 tūkst. litų suma. 

Dalyvavau steigiant Šiaulių miesto nevyriausybinių organizacijų tarybą, organizavau jaunimo visuotinį 

susirinkimą, atstovui į NVO tarybą išrinkti. 

3. Sėkmingai įgyvendinta VBT 2014 programa (iš skirtų 329 tūkst. Lt įsisavinta 328 714 Lt, 

patvirtinti ir įgyvendinti 74 VBT sprendimai, parengti ir pateikti Šiaulių miesto savivaldybės tarybai 2 

sprendimų projektai, su VBT pirmininkais ir Administracijos atstovais dalyvauta Vietos savivaldos 

konferencijoje, organizuoti VBT pirmininkų, Savivaldybės atstovų ir Šiaulių jaunimo organizacijų 

asociacijos „Apskritasis stalas“ atstovais dėl jaunimo dalyvavimo VBT veikloje. 

4. Dalyvauta 3 komisijų darbe: NVO aplinkosaugos projektų vertinimo komisija (perskaitytos ir 

įvertintos 23 paraiškos, Gyvūnų reguliavimo ir priežiūros tikslinių programų įvertinimo ir lėšų joms 

finansuoti paskirstymo komisijoje, Šiaulių miesto Antikorupcijos komisijos atsakingoji sekretorė (įvyko 3 

posėdžiai, parengti 7 raštai, tvarkoma Savivaldybės interneto svetainės skiltis Korupcijos prevencija). 

5. Dalyvauta darbo grupės veikloje: „Laisvė dviračiui 2014“. 

                                                                                               

Savivaldybės veiklos viešinimas ir miesto bendruomenės informavimas. 

Šiaulių miesto savivaldybė, užtikrindama savo darbo viešumą, 2014 metais nuolat informavo 

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

žiniasklaidos atstovais, pirktos paslaugos iš įvairių žiniasklaidos priemonių. 2014 m. išplėsta 

Savivaldybės informacijos sklaida, pasinaudojant dviem naujais kanalais – naujienų agentūra ELTA ir TV 

ekranais miesto maršrutiniuose autobusuose (viešojo pirkimo būdu nupirktos paslaugos). 

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 

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. 

Rengti atsakymai į gyventojų klausimus, skelbiami informaciniame portale “Etaplius” rubrikoje “Valdžia 

atsako”.  

2014 m. informacija apie Pasaulinio žirgų konkūro taurės etapą, vykusį Šiaulių arenoje, pristatyta 

spaudos konferencijoje Jelgavoje (Latvija). 

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. 2014 metais išleista 50 “Savivaldybės žinios” biuletenių. 

2014 m. pasikeitė Savivaldybės TV laidos formatas. Įvykdytas viešasis pirkimas, kuriame bendrą 

pasiūlymą pateikė jungtinės veiklos sutartimi savo veiklą įforminusios 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. 2014 

metais 34 netiesioginio eterio laidos „Miesto savaitė“. 

Organizuoti visuomeniniai renginiai – Savivaldos dienos paminėjimas bendradarbiaujant su 

Šiaulių universitetu, dalyvavimas verslo pasiekimų parodoje “Šiauliai 2014”, kt. Organizuotas 

naujametinio atviruko sukūrimas ir pagaminimas, miesto gimtadienio šventės „Šiaulių dienos 2014” 

renginių viešinimas. 
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1.9. JURIDINĖ VEIKLA IR KONTROLĖ 

 

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. Pastebima, kad nagrinėjami klausimai sudėtingėja dėl vis platesnės 

teisminės praktikos, trumpų administracinių procedūrų terminų, bei kylančių ginčų pobūdžio. 

 

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  2172. Praėjusiais metais 

buvo – 2193. Tai reiškia, kad skaičius išliko praktiškai tas pats. Reikėtų pastebėti, kad ataskaitiniu 

laikotarpiu padidėjo darbo krūvis ir laiko sąnaudos skiriamos vienam interesantui, kuriam reikalinga 

antrinė teisinė pagalba, nes buvo papildomai pildoma metinė pajamų ir turto deklaracija antrinei teisinei 

pagalbai gauti.    

 Parengta 14 taikos sutarčių, kaip ir praėjusiais metais. Pareiškėjų skaičius, kuriems surašytas ar 

padėtas surašyti prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą 864. Parengtų dokumentų, skirtų valstybės ir 

savivaldybių institucijoms, skaičius – 21.  

 

Teisminiai ginčai. 

2014 metais vestos 201 teisminė byla. Teisės skyriaus specialistai inicijavo 109 teismines bylas 

(2013 m. – 87), baigė 120 (2013 m. - 83), o tęsiamų bylų yra 87 (2013 m. buvo 59).  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.  

Dvi teismines bylas vedė Savivaldybės samdyti advokatai. Galutiniai teismų sprendimai šiose 

bylose dar nėra priimti. 

Lyginant su praėjusiais metais, vedamų teisminių bylų skaičius nemažėja, atvirkščiai skaičius yra 

nežymiai išaugęs. 

 

Centralizuota vidaus audito veikla. 

Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2014 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 
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apskaitos žiniaraščius ir teikė juos teisės aktų nustatyta tvarka. Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2014 

m. audituojama aplinka: 95 Savivaldybės tarybos įsteigti viešieji juridiniai asmenys, Šiaulių miesto 

savivaldybės strateginio veiklos plano programos, investicijų projektai ir Savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavedimai. Siekdami išsaugoti objektyvumą ir nepriklausomumą vertinant aplinkybes, 

skyriaus vidaus auditoriai nedalyvauja Savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių viešųjų juridinių 

asmenų valdyme. 2014 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. 

2013 metais Centralizuoto vidaus audito skyriaus tarnautojai atliko 10 vidaus auditų, 

vadovaudamasis Skyriaus veiklos planu bei 3 analizes ir 1 duomenų apibendrinimą, vykdydamas 

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus. Savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavedimu Centralizuoto vidaus audito skyriaus du darbuotojai 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 2014 m. rugsėjo mėn. Centralizuoto vidaus audito skyriaus darbuotojai atliko Savivaldybės tarybos 

įsteigtų viešųjų juridinių asmenų ir kontroliuojančių institucijų, teikiančių paslaugas gyventojams, 

skelbiamų kainų dviem valiutomis nurodymo, perskaičiavimo ir apvalinimo patikrinimus ir kartą per 

mėnesį teikė  Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai gautų skundų, atliktų patikrinimų metu 

nustatytų pažeidimų ataskaitas. 

2014 metais centralizuotas vidaus audito skyrius atliko vidaus auditus viešojoje įstaigoje Turizmo 

informacijos centras, Šiaulių lopšeliuose-darželiuose „Salduvė“, „Ežerėlis“, „Ąžuoliukas“, „Auksinis 

raktelis“. Taip pat buvo atliktas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų 2014 m. vietinės 

reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti bei saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 

panaudojimo tinkamumo vertinimas; Savivaldybės administracijos 2014 m. I pusmečio administracinės 

naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo vertinimas; Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

Investicijų ir miesto plėtros skyriaus viešųjų pirkimų vertinimas; turto, įgyto įgyvendinus investicijos 

projektus, valdymo vertinimas bei 2013-2014 metais audituotose Savivaldybės biudžetinėse įstaigose 

vidaus audito metu nustatytų pažeidimų, neatitikimų teisės aktams, klaidų ir trūkumų apibendrinimo ir 

rizikos veiksnių valdymo vertinimas. Be aukščiau išvardintų vidaus auditų, centralizuotas vidaus audito 

skyrius ataskaitiniais metais apibendrino Savivaldybės biudžetinių įstaigų pateikta informaciją apie 2010-

2013 metais atliktų mokėjimo pavedimų teisėtumo pasitikrinimą;  atliko Savivaldybės biudžetinių įstaigų 

lopšelio-darželio „Dainelė“, lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ir lopšelio-darželio „Klevelis“ maisto 

produktų pirkimo-pardavimo sutarčių pratęsimo (procedūrų teisėtumo) 2014 metams analizę; Šiaulių 

miesto savivaldybės turto valdymo skyriaus vykdomų kontrolės procedūrų, susijusių su savivaldybės 

socialinio būsto administravimu, analizę; Šiaulių miesto savivaldybės sutarčių projektų derinimo 

galimybių, naudojant savivaldybės dokumentų valdymo sistemą "@vilys" analizę. Apibendrinta atliktų 

analizių informacija buvo pateikta Savivaldybės administracijos direktoriui. 

2014 metais audituotuose subjektuose buvo vertintos vaikų maitinimo organizavimo, maisto 

produktų viešųjų pirkimų vykdytų procedūrų atitikties teisės aktams, vidaus kontrolės veikimo sritys. 

Atliekant vidaus auditus išvardintose Savivaldybės biudžetinėse įstaigose buvo pastebėti daromi 

pažeidimai: organizuojant vaikų maitinimo organizavimą; vykdant viešuosius pirkimus; naudojant 

biudžeto lėšas; rengiant ir tikslinant vietinius teisės aktus; kuriant bei įgyvendinant vidaus kontrolės, tame 

tarpe ir finansų kontrolės sistemą; atliekant viešųjų pirkimų procedūras, sudarant sutartis bei jas 

kuruojant; užtikrinant tinkamą turto valdymą ir naudojimą ir pateiktos rekomendacijos neatitiktims 

pašalinti. 

Vidaus audito metu buvo nustatyta, kad yra neatitikimų teisės aktams, organizuojant veiklą 
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audituotose biudžetinėse įstaigose, yra analogiški. Atliekant vidaus auditus, nustatyta, kad 2014 metais 

audituotuose subjektuose esminiai trūkumai yra tie patys, kaip ir ankstesniais metais audituotose 

įstaigose: pasikeitus teisės aktams, nėra nuolat tikslinama sukurta vidaus kontrolės sistema; 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, neatitinkantys vieni kitiems; nustatyta atvejų, kai įstaigos valdo turtą naudoja 

nesivadovaudamos teisės aktais; viešieji pirkimai vykdomi tinkamai nesivadovaujant teisės aktais. 

Pagrindinės ir reikšmingiausios rekomendacijos vidaus audito ataskaitose buvo pateiktos dėl aukščiau 

išvardintų dalykų. 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.  

 Atlikę vidaus auditus ir įvertinę audituojamų subjektų vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą 

bei galimą rizikos veiksnių įtaką, vidaus auditoriai 2014 metų vidaus audito ataskaitose pateikė 49 

rekomendacijos. Audituotų subjektų vadovai priėmė sprendimus visas vidaus audito ataskaitose pateiktas 

rekomendacijas įgyvendinti. 

Ataskaitiniu laikotarpiu atlikus vidaus auditus, nustatyta, kad rizikingiausios sritys audituotuose 

subjektuose buvo: vidaus kontrolės reglamentavimas ir organizavimas; rengiamų vietinių dokumentų 

suderinimas tarpusavyje bei su Lietuvos Respublikos teisės aktais; viešųjų pirkimų organizavimas; 

maitinimo organizavimas; netinkamas vietinių teisės aktų parengimas ir jų įgyvendinimas. 

2014 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. 

 Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais Centralizuotas vidaus audito skyrius parengė skyriaus 

veiklos ataskaitą už 2013 metus, kurią pateikė Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir  Valstybės 

kontrolei.  

 

1.10. 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.  

 2014 metais Seniūnijai valstybinės žemės laisvųjų plotų, t.y. žaliųjų plotų, gėlynų, medžių 

pjovimui-genėjimui bei kitiems aplinkos tvarkymo darbams buvo skirta 20 tūkst. Lt. iš jų 2 300 

Lt. turto įsigijimui.  

 Medžių pjovimui, genėjimui, krūmų kirtimui  išleista – 9 312  Lt. (UAB Š.Apželdinimas) 

 Žolės pjovimui, grėbimui ir išvežimui išleista –  5 578 Lt. (Palangos - Karklų ir Gelež. g. (UAB Š. 

Apželdinimas) (praėjusiais metais pirkome ir šių metų pavasarį pirksime „HUSGVARNA“ 

markės žoliapjovę – krūmapjovę, jos yra galingesnes, tad bandysime tuos plotus pjauti patys, nes 

tai gautusi žymiai pigiau).  
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 Įvairios prekės, įrankiai, žoliapjovių remontas, tepalai, liepto per upelį remontui pirkta  mediena, 

visa tai sudaro – 1 403 Lt. 

 Ilgalaikis turtas – vejapjovė -1600 Lt. ir krūmapjovė- žoliapjovė -2300 Lt.  

 Už Kalėdinės eglės puošimą ir nupuošimą apmokėta – 1407 Lt. 

 

Administravimo paslaugų teikimas. 

 Seniūnija konsultavimo gyventojus įvairiais Savivaldybės bei kitų valstybės institucijų veiklos 

klausimais. 

 Priimti nagrinėti gyventojų prašymai ir pasiūlymai – 16; 

 Gauti ir nagrinėti gyventojų žodiniai prašymai bei pasiūlymai – 63 (40); 

 Seniūnijos gyventojams išduotos pažymos apie šeimos sudėtį – 50 (31); 

 Seniūnijos gyventojams atlikti notariniai veiksmai – 30 (7); 

 Pagal gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų 

apskaitos tvarkymo funkciją seniūnijos gyventojams atlikta: 

               - atvykimo deklaracijos  - 334 (298);   + 36              

               - išvykimo deklaracijos – 73 (61); 

               - pažymos apie deklaruojamą gyvenamąją vietą – 447 (437); 

              - sprendimai dėl deklaravimo duomenų keitimo – 30 (29); 

- prašymai įtraukti į GVNA apskaitą (dekl. prie saviv.) - 14; (32); 

- Surašyti reikalavimai, protokolai, šaukimai dėl žaliųjų plotų niokojimo, transporto priemonių 

laikymo, gyvūnų laikymo taisyklių pažeidimo ir kt. – 8 (15). 

                        

 Šie duomenys rodo, kad keičiasi gyventojų požiūris į tvarkingesnę aplinką. Toli gražu ne viskas 

užfiksuojama, daug atvejų kai  pažeidėjai įspėjami žodžiu, tačiau žalieji plotai lieka mašinų išvažinėti, o 

pėsčiųjų takai  išlaužyti.   

        Šiais metais per Miesto infrastruktūros skyrių seniūnijai skirtus 5792 Eur, 20 tūkst. Lt. aplinkos 

tvarkymui paskirstėme sekančiai: 

 medžių genėjimui – Eur. 600 Eur. 2072 Lt. 

 gėlynų atstatymas, juodžemio pirkimas, gėlių sodinimas – 150 Eur. 518 Lt.   

 avarinių medžių pjovimas – 1158 Eur, 4000 Lt. 

 krūmų kirtimas ir išvežimas – 579 Eur, 2000 Lt. 

 žolių, lapų, šiukšlių bei sąšlavų išvežimas – 724 Eur, 2500 Lt. 

 Kalėdinės eglės papuošimas, apšvietimas ir nupuošimas – 434 Eur, 1500 Lt. 

 turto įsigijimui – 724 Eur, 2500 Lt. (motoriniai įrankiai) 

 šalikelių ir takų tvarkymui 600 Eur. 2072 Lt. 

 kiti nenumatyti darbai – 823 Eur, 2842 Lt. 

  

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 

2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Vaikai iki 18 metų 827 774 825 

Nuo 18 metų iki 65 metų 2677 2786 2942 

Daugiau kaip 65 metų 568 594 622 
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Gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą 

pagal amžiaus tarpsnius 

2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Iš viso 4072 4154 4389 

 

 Per 1000 gyventojų gyvenamąją vietą deklaravę kitoje vietovėje. 

  

 Per 2014 metus seniūnijoje buvo gauti ir parengti raštai, išduotos pažymos, organizuoti 

susirinkimai, kurių duomenys pateikti lentelėje. 

  

Seniūnijoje 2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Gauta raštų 254 181 182 

Išsiųsta raštų 381 243 235 

Išduotos pažymos apie šeimos sudėtį 46 25 32 

Suorganizuota susirinkimų 20 15 11 

Suorganizuota sueigų su seniūnaičiais 5 3 4 

Atlikta notarinių veiksmų 13 17 37 

 

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, 

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 2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Deklaravo gyvenamąją vietą 426 338 480 

Deklaravo išvykimą į užsienį 83 66 60 

Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą 403 343 428 

Išduota gyvenamųjų patalpų savininkams pažymų apie 

asmenis, deklaravusius gyvenamąją vietą jų valdoje 

36 32 36 

Kreiptasi dėl deklaravimo duomenų naikinimo 28 30 26 

Kreiptasi dėl deklaravimo duomenų pakeitimo 150 56 31 

Priimta sprendimų dėl deklaravimo duomenų 

panaikinimo ir pakeitimo 

178 86 58 

Įtraukta gyventojų jų prašymu į gyvenamosios vietos 

neturinčių asmenų apskaitą 

11 45 37 

Išduota pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos 

neturinčių asmenų apskaitą 

22 9 29 
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Socialinė sritis. 

 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus pateiktais duomenimis, 

Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje deklaruota 8 šeimos, kurios augina 3 ir daugiau vaikų ir 

gauna išmokas vaikams pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą. Šiose šeimose auga 24 

nepilnamečiai vaikai. 

Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centro pateiktais duomenimis, Rėkyvos 

seniūnijos teritorijoje gyvena 7 socialinės rizikos šeimos. 

 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pateiktais 

duomenimis, Rėkyvos seniūnijos teritorijoje gyvena 3 laikinai globojami/rūpinami vaikai tėvų prašymu, 5 

vaikai globojami/rūpinami šeimose: iš jų 3 vaikai – nuolat, 2 vaikai – laikinai. 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 112 neįgalių suaugusių asmenų ir 15 neįgalių vaikų. Asmenų turinčių specialiuosius 

nuolatinės slaugos poreikius turi 36 suaugusieji, vaikų nėra. 

 Rėkyvos progimnazijos pateiktais duomenimis, mokykloje mokosi 165 mokiniai, iš jų 75 

berniukai ir 90 mergaičių. Iš visų mokinių 38 yra socialiai remtini vaikai, 3 globojami vaikai, 2 socialinės 

rizikos grupės vaikai. 126 vaikai gyvena pilnose šeimose (su abiem tėvais/įtėviais), 48 vaikai, gyvenantys 

tik su vienu iš tėvų, ir 1 vaikas, kurio abu tėvai išvykę dirbti į užsienio valstybę. 

 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. 

 

Lėšų paskirstymas. 

 Iš Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programos Rėkyvos 

seniūnijai buvo skirta 17 tūkst. Lt. 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). Taip pat vyko Rėkyvos ežero tilto remontas (turėklo ir medinių pakopų 

pakeitimo darbai), "Bačiūnų" stotelės autobusų paviljono remonto darbai, Bačiūnų autobusų sustojimo 

žiedo skaldavimas - 12 m3, Rėkyvos ežero pakrantės sutvarkymo darbai (paplūdimio įrengimui atvežta 

1648 m3 smėlio; 17 m3 skaldos; pralaida 48 m diametras 300 mm), Žaliasodžio gatvės griovio išvalymas 

- 600 m3, Žaliasodžio gatvės krūmų pašalinimas 600 m2, asfalto dangos duobių taisymas (Bačiūnų g., 

Šviesos g., Pierties g., Energetikų g., Mechanikų g.) - 3250 m2. 

 
ATLIKTOS PASLAUGOS 

 

Paslaugos pavadinimas Kiekis Suma Lt 

Mechanizuotas gatvių važiuojamosios dalies valymas 

žiemą  

85844 m² 16898,39 

Mechanizuotas važiuojamosios dalies barstymas 85844 m² 49865,00 
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šlapiųjų druskų mišiniu 

Rankinis šaligatvių, takų valymas žiemą 1034 m² 8308,00 

Mechanizuotas šaligatvių, takų valymas žiemą 21475 m² 12702,50 

Rankinis visuomeninio transporto sustojimo aikštelės 

važiuojamosios dalies (įvažos) valymas 

4230 m² 20623,79 

Rankinis šaligatvių, takų valymas vasarą 2621 m² 1166,87 

Žolės pjovimas 695340 m² 49438,67 

Sosnovskio barščių naikinimas 2500 m² 671,50 

Nelegalių sąvartynų tvarkymas 318 t 56638,98 

Šakų išvežimas 28 t 5082,00 

Lapų išvežimas 158 t 16250,30 

Žolės išvežimas 232 t 21088,80 

 

 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 m
2
); 

 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 m
2
); 

 miško ploto prie Rėkyvos ežero priežiūra (26000 m
2
); 

 Rėkyvos parko teritorijos priežiūra (50000 m
2
); 

 vaikų žaidimų aikštelės „Zuikinė“ šienavimas, šiukšlių rinkimas (5000 m
2
); 

 dviračių tako priežiūra (15755 m
2
); 

 šaligatvio (plytelių) priežiūra (434 m
2
); 

 želdynų (vejos) šiukšlių rinkimas (100889 m
2
); 

 želdynų (krūmų) šalinimas (700 m
2
); 

 autobusų stotelių priežiūra (18 vnt.); 

 autobusų stotelių (aikštelė / asfaltas) priežiūra (465 m
2
); 

 Lingailių g. šiukšlių rinkimas (7372 m
2
); 

 Bačiūnų g. pliažo priežiūra (28000 m
2
); 

 ploto Poilsio g. nuo Bačiūnų g. iki bažnyčios šienavimas, šiukšlių rinkimas (4950 m
2
); 

http://www.seniunai.lt/
http://www.seniunai.lt/
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 ploto Poilsio g. tarp Žvejų užeigos ir Jachtų klubo tvoros šienavimas, šiukšlių rinkimas (3200 m
2
); 

 Mechanikų g. priežiūra (1000 m
2
); 

 Pirties g. priežiūra (2000 m
2
); 

 Energetikų g. priežiūra (3000 m
2
); 

 Energetikų g. nuo 4 namo iki Pirties g. priežiūra (4205 m
2
); 

 Šviesos g. priežiūra (1000 m
2
); 

 Vyturių g. iki geležinkelio priežiūra (21557 m
2
); 

 Vyturių g. už geležinkelio iki miesto ribos priežiūra (30000 m
2
); 

 Pakapės g. priežiūra (500 m
2
); 

 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. 
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1 priedas 

Šiaulių miesto savivaldybės organizacinė struktūra 
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2 priedas 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO ĮVYKDYMAS 

 

                (tūkst. litų) 

 

Pajamos 
Patikslintas 

planas 
Įvykdyta Skirtumas % 

1 2 3 4 5 

Mokesčiai 137316,3 140180,6 2864,3 102,1 

Gyventojų pajamų mokestis 105858 106342,4 484,4 100,5 

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių 

išlaidų struktūros skirtumams išlyginti 
10631 11454 823 107,7 

Turto mokesčiai, iš jų: 9824 10538,2 714,2 107,3 

Žemės mokestis 1156 1065,2 -90,8 92,1 

Paveldimo turto mokestis 137 190,9 53,9 139,3 

Nekilnojamojo turto mokestis 8531 9282,1 751,1 108,8 

Mokestis už aplinkos teršimą 660 607,5 -52,5 92,0 

Valstybės rinkliavos 265 263,5 -1,5 99,4 

Vietinės rinkliavos 10078,3 10975 896,7 108,9 

Dotacijos 106625,7 105363,4 -1262,3 98,8 

Speciali tikslinė dotacija einamiesiems 

tikslams, iš jų 
101132,1 99531,2 -1600,9 98,4 

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) 

funkcijoms atlikti 
14165,1 12583,2 -1581,9 88,8 

Mokinio krepšeliui finansuoti 75727 75708 -19 100,0 

Kita tikslinė dotacija 11240 11240 0 100,0 

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo 

lygių 
1243,2 1125,2 -118 90,5 

Lėšos, gautos iš valstybės biudžeto pagal 

tarpusavio atsiskaitymus 
430,9 430,9 0 100,0 

Speciali tikslinė dotacija Valstybės 

investicijų programoje numatytiems 

projektams vykdyti 

3819,5 3818,3 -1,2 100,0 

Europos Sąjungos finansinės paramos 

lėšos, kitos tarptautinės finansinės paramos 

lėšos 

  457,8 457,8   

Kitos pajamos 22196,8 23315,7 1118,9 105,0 

Dividendai 2840 2840 0 100,0 

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir 

valstybinio vidaus vandenų fondo vandens 

telkinius 

4231,1 4942,6 711,5 116,8 

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 60 102,8 42,8 171,3 

Pajamos iš patalpų nuomos 981,3 881,5 -99,8 89,8 

Biudžetinių įstaigų pajamos už atsitiktines 

paslaugas 

 

 

4359 4098,5 -260,5 94,0 
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1 2 3 4 5 

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės 

apsaugos ir kitose įstaigose 
9185,4 9984,2 798,8 108,7 

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos 40 106,2 66,2 265,5 

Kitos neišvardytos pajamos 500 359,9 -140,1 72,0 

Materialiojo ir nematerialiojo turto 

realizavimo pajamos 
159,3 737,3 578 462,8 

Iš viso mokesčiai, dotacijos ir pajamos 266298,1 269597 3298,9 101,2 

Paskolos 5069,6 4475,5 -594,1 88,3 

IŠ VISO 271367,7 274072,5 2704,8 101,0 
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3 priedas 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDOS PAGAL VALSTYBĖS 

FUNKCIJAS 

 

             (tūkst. litų) 

Išlaidos 
Patikslintas 

planas 
Įvykdyta Skirtumas % 

Bendros valstybės paslaugos 30031,8 29556,6 -475,2 98,4 

Gynyba 170,3 168,9 -1,4 99,2 

Viešoji tvarka ir visuomenės 

apsauga 
115 115 0 100,0 

Ekonomika 3366,6 1625,9 -1740,7 48,3 

Aplinkos apsauga 14550,3 13145,3 -1405 90,3 

Būstas ir komunalinis ūkis 11692,8 10926 -766,8 93,4 

Sveikatos apsauga 3773,7 3707,3 -66,4 98,2 

Poilsis, kultūra ir religija 11428,1 9841,9 -1586,2 86,1 

Švietimas 163539,1 162362,7 -1176,4 99,3 

Socialinė apsauga 39141,5 37160 -1981,5 94,9 

Iš viso išlaidų 277809,2 268609,6 -9199,6 96,7 

 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ STRUKTŪRA PAGAL 

VALSTYBĖS FUNKCIJAS 

 

             (tūkst. litų) 

 

Išlaidos 
Įvykdyta (tūkst. 

litų) 
% 

Bendros valstybės paslaugos 29556,6 11,00 

Gynyba 168,9 0,06 

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga 115 0,04 

Ekonomika 1625,9 0,61 

Aplinkos apsauga 13145,3 4,89 

Būstas ir komunalinis ūkis 10926 4,07 

Sveikatos priežiūra 3707,3 1,38 

Poilsis, kultūra ir religija 9841,9 3,66 

Švietimas 162362,7 60,46 

Socialinė apsauga 37160 13,83 

Iš viso išlaidų 268609,6 100 
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4 priedas  

 

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 – 2014“. 

Vasario mėn. Šiaulių m. oficialios delegacijos vizitas į Jelgavą dėl bendrų galimų bendradarbiavimo 

projektų profesinio rengimo srityje 2014 m. aptarimo. Dalyvavo: V. Račienė, tarybos narė, R. Snarskis, 

tarybos narys, A. Jaugelavičienė, Viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė. 

Balandžio mėn. Šiaulių miesto dalyvavimas verslo parodoje Jelgavoje. Dalyvavo: TIC atstovai, saldainių 

fabrikas „Rūta“. 

Gegužės mėn. Šiaulių miesto oficialios delegacijos vizitas į Jelgavą dalyvauti Jelgavos miesto dienų 

renginiuose. Dalyvavo: J. Sartauskas, Šiaulių m. meras, A. Beinoravičius, administracijos direktoriaus 

pavaduotojas, A. Jaugelavičienė, Viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė. 

Rugsėjo mėn. Jelgavos m. oficialios delegacijos vizitas Šiauliuose dalyvauti miesto šventės ir 778-ųjų 

metų sukakties paminėjimo renginiuose. 

Lapkričio mėn. Jelgavos m. savivaldybės  dalyvavimas su savo informaciniu stendu pasiekimų ir verslo 

parodoje „Šiauliai 2014“. 

Gruodžio mėn. Šiaulių m. oficialios delegacijos vizitas į Jelgavą aptarti bendrus projektus verslo srityje 

pagal LAT/LIT bendradarbiavimo abipus sienos programą. Dalyvavo: J.Andriukaitis, mero pavaduotojas, 

A. Žalevičienė, Investicijų ir miesto plėtros skyriaus vedėja, V. Japertas, Šiaulių Pramonės, prekybos ir 

amatų rūmų prezidentas.  

 

2. Etenas-Leras (Nyderlandai ) 

Rugpjūčio mėn. Eteno Lero m. muzikos grupių „Trimitas“, „ Wereldbende“ (34 asm. ) koncertai 

Šiauliuose, olandų dailininkės parodos atidarymas „Laiptų galerijoje‘. 

Rugsėjo mėn. Eteno Lero m. oficialios delegacijos vizitas Šiauliuose dalyvauti miesto šventės ir 778-ųjų 

metų sukakties paminėjimo renginiuose. Olandų šokių grupės „In10ce“ pasirodymai Šiaulių dienų metu. 

Balandžio mėn. Šiaulių universiteto technologijos fakulteto studentų savaitės praktinė stažuotė Eteno 

Lero m. įmonėse. 

Lapkričio mėn. Eteno Lero savivaldybės Miesto planavimo skyriaus vedėjo Peter de Leeuw dalyvavimas 

verslo ir pasiekimų parodoje „Šiauliai 2014“ ir forume „Kompleksinis miestų modernizavimas“, 

pristatant Eteno Lero m. plėtros perspektyvas. 

Lapkričio mėn. Didždvario gimnazijos Tarptautinio bakalaureato diplomo programos mokinių (4 asm. ) 

dalyvavimas tarptautinėje mokinių konferencijoje “Europos švietimo įvairovė“ Etene Lere. 

 

3. Kristianstadas (Švedija) 

Lapkričio mėn. Kristianstado m. savivaldybės Miesto planavimo skyriaus vedėjo Anders Siversson 

dalyvavimas verslo ir pasiekimų parodoje „Šiauliai 2014“ ir forume „Kompleksinis mietų 

modernizavimas“, pristatant Kristianstado m. planavimo ir plėtros perspektyvas. 

Lapkričio mėn. Savivaldybės darbuotojų darbo vizitas Kristianstade pagal LAT-LIT projektą „Efektyvus 

gamtos išteklių valdymas ir apsauga Jelgavos ir Šiaulių miestuose. Dalyvavo: E. Bružienė, Aplinkos 

skyriaus vedėjo pavaduotoja, J. Sodienė, Infrastruktūros skyriaus vyr. specialistė, M. Jončas, Investicijų ir 

miesto plėtros skyriaus vyr. specialistas. 

 

4. Pernu (Estija) 

Balandžio mėn. Šiaulių m. jaunimo reikalų tarybos, „Apvalaus stalo“ atstovų ir jaunimo reikalų 

koordinatorės vizitas į Pernu m. susipažinti su jaunimo politikos įgyvendinimu ir jaunimo centrų veikla 

Estijoje. Dalyvavo: R. Kvedarienė, mero patarėja, D. Vietinė, Viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė. 

Lapkričio mėn. Pernu m. savivaldybės  dalyvavimas su savo informaciniu stendu pasiekimų ir verslo 

parodoje „Šiauliai 2014“. Delegacijos vadovas Pernu miesto mero pavaduotojas Romek Kosenkranius. 
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5. Baranovičiai (Baltarusija ) 

Kovo mėn. Baranovičių m. socialinių darbuotojų delegacijos vizitas Šiauliuose dėl bendrų projektų 

įgyvendinimo socialinėje srityje 2014 m. 

Gegužės mėn. Šiaulių m. oficialios delegacijos vizitas į Baranovičių m. dalyvauti miesto šventės 

„Baranovičių pavasaris“ renginiuose. Dalyvavo: V. Račienė, tarybos narė, A. Kulikauskas, tarybos narys, 

G. Prokopovičius, Baltarusių bendruomenės Šiauliuose pirmininkas. 

Birželio mėn. Baranovičių m. žolės riedulio komandos „Tekstilčik“ dalyvavimas tarptautiniame žolės 

riedulio turnyre Šiaulių miesto mero taurei laimėti. 

 

6. Plauenas (Vokietija) 

Birželio mėn. Šiaulių m. oficialios delegacijos vizitas į Plaueną dalyvauti miesto šventės renginiuose. 

Dalyvavo: D. Statulevičienė, tarybos narė, G. Vyšniauskas, Administracijos direktorius, R. Kvedarienė, 

mero patarėja, Jaugelavičienė, Viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė. 

Lapkričio mėn. Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro darbuotojų ir savivaldybės administracijos 

Aplinkos skyriaus vedėjo R. Šemetos vizitas į Plaueną susipažinti su atliekų tvarkymo sistema 

Vokietijoje. 
      

7. Kaliningradas (Rusijos Federacija) 

Balandžio mėn. Kaliningrado m. vaikų choreografinio kolektyvo „Kontrdans“ dalyvavimas 8-ajame 

tarptautiniame vaikų šokio festivalyje-konkurse „Aušrinė žvaigždė“. 

Liepos mėn. Šiaulių . oficialios delegacijos dalyvavimas Kaliningrado miesto dienų renginiuose ir 3-

ajame tarptautiniame miestų partnerių jaunimo forume. Dalyvavo: V. Juškus, tarybos narys, V. Bacys, 

tarybos narys, Didždvario gimnazijos mokiniai. 

 

 

Dalyvavimas Baltijos miestų sąjungos veikloje: 
1. Kovo mėn. Valdybos posėdis Tamprės m. ( Suomija). Dalyvavo V. Laurutis, tarybos narys.  

2. Gegužės mėn. Miestų planavimo komisijos posėdis Orebro m. (Švedija). Dalyvavo: R. Budrytė, 

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja. 

3. Birželio m. Valdybos posėdis Turku m. (Suomija ). Dalyvavo V. Laurutis, tarybos narys. 

4. Rugsėjo mėn. Miestų planavimo komisijos posėdis Rygoje. (Latvija). Dalyvavo: R. Budrytė, 

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja. 

5. Spalio mėn. Valdybos posėdis Vekšės m. (Švedija ). Dalyvavo V. Laurutis, tarybos narys. 



5 priedas 

Aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos 

Eil. Nr. Priemonės 

pavadinimas 

Detalus priemonės vykdymo aprašymas Panaudota 

lėšų Lt 

4.1 Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės 110 743 

4.1.1 Pavasarinio 

purvo valymas 

dėl pakeltosios 

taršos (Aplinkos 

oro kokybės 

programos 

įgyvendinimas) 

Vykdytojo (-ų) 

pavadinimas (-ai) 

(toliau – Vykdytojas) 

 

AB „Specializuotas transportas“ 80 669 

Vykdymo pradžios 

data ir įvykdymo 

pabaigos data (toliau 

– pradžia–pabaiga) 

 

Įgyvendinimo laikotarpis: 2014 m. kovo–gegužės mėnesiai 

Atliktų darbų ir (ar) 

suteiktų paslaugų 

aprašymas; 

įsigyta įranga ar 

prekės; kita detali 

informacija apie 

vykdytą priemonę 

(toliau – aprašymas) 

2014 m. pavasarį iš įvairių Šiaulių miesto teritorijų išvežta 687,88 t gatvių 

valymo sąšlavų, siekiant sumažinti aplinkos oro taršą kietosiomis dalelėmis 

(KD10), atsirandančiomis po žiemą nenuvalytų gatvių.  

4.1.2 Asbesto turinčių 

atliekų šalinimo 

išlaidų fiziniams 

asmenims 

kompensavimas 

Vykdytojas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras 74 

Pradžia–pabaiga 2014 m. sausio–rugsėjo mėnesiai 

Aprašymas Įgyvendinant priemonę per 2014 metus 59 asmenims, kurie pristatė 63,66 

tonas asbesto turinčių atliekų į sąvartyną, kompensuotos asbesto turinčių 

atliekų šalinimo išlaidos.  

70% priemonės įgyvendinimo išlaidų finansavo Aplinkos ministerija Aplinkos 

apsaugos rėmimo programos dotacijos lėšomis. 

4.1.3 Talkšos 

ekologinio tako 

tvarkymas 

Vykdytojas Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras 30 000 

Pradžia–pabaiga 2014 m. balandžio–lapkričio mėnesiai 

Aprašymas Įgyvendinant priemonę atnaujintas Talkšos ekologinis takas: sutrešę stulpai 

pakeisti naujais ąžuolinės medienos stulpais (19 vnt.), atnaujinta informacinė 

medžiaga apie ekologinio tako augmeniją ir gyvūniją.  

4.2 Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės 0 
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Eil. Nr. Priemonės 

pavadinimas 

Detalus priemonės vykdymo aprašymas Panaudota 

lėšų Lt 

4.3 Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės 0 

4.4 Aplinkos stebėsenos, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės 226 761 

4.4.1 Paviršinių 

vandens telkinių 

pakrančių 

tvarkymas 

Vykdytojas UAB „Šiaulių apželdinimas“ 85 000 

Pradžia–pabaiga 2014 m. kovo–gegužės mėnesiai 

Aprašymas Įgyvendinant priemonę, sutvarkyta 923466 m
2 

Talkšos, Rėkyvos ežerų ir 

Prūdelio paviršinių vandens telkinių pakrančių ploto (tos pačios vietos buvo 

tvarkomos 1–4 kartus per metus).  

4.4.2 Lietaus nuotekų 

surinkimo 

griovių valymas 

Vykdytojas A. Jokūbaičio firma „Vorupė“ 53 788 

Pradžia–pabaiga 2014 m. liepos–gruodžio mėnesiai 

Aprašymas Įgyvendinant priemonę, išvalytas ir pagilintas apie 450 metrų lietaus nuotekų 

surinkimo griovys nuo Sodų gatvės ties Klaipėdos gatve ir iki Šiaulių miesto 

ribos (iškirsti krūmai, išvalyta nuo meldų, iškasta ir išvežta 4,6 m
3
 grunto, 

išvalytos 2 pralaidos, šlaitai apsėti žole); 40 metrų griovys ties Piktmiškio 

autobusų stotele Bačiūnų g. (suformuotas nuolydis, išvalyta nuo želdinių, 

pakeista pralaida per keliuką ir įrengta nauja pralaida); SB ,,Sakalas“ teritorijoje 

vandeniui nubėgti sumontuota nauja pralaida. 

4.4.3 Pavojingų 

radinių ir 

ekologinių 

avarijų padarinių 

likvidavimas, 

Vykdytojas Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 

UAB „Ūrus“ ir Ko 

VšĮ Šiaulių Žalgirio jachtklubas 

Radiacinės saugos centras 

37 973 

Pradžia–pabaiga 2014 m. balandžio–spalio mėnesiai 
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Eil. Nr. Priemonės 

pavadinimas 

Detalus priemonės vykdymo aprašymas Panaudota 

lėšų Lt 

užterštų teritorijų 

valymas 

Aprašymas Įgyvendinant priemonę, 7000 Lt skirta Šiaulių priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai 

ekologinių avarijų lokalizavimo priemonėms įsigyti. Įsigytos priemonės (146 

litrų priemonės naftos produktams skaidyti, 5 komplektai detalių ir 1 plaučių 

automatas kvėpavimo aparatui, skirti dirbti užterštoje aplinkoje, 4 kaukės prie 

kostiumų, apsaugančių darbuotojus nuo užteršimo, kilnojamoji plovykla-dušas, 

skirta užteršimui pašalinti po darbo su pavojingomis cheminėmis medžiagomis) 

leidžia efektyviau valdyti naftos produktų išsiliejimo į aplinką ir kitų ekologinių 

nelaimių likvidavimą siekiant kuo mažesnių neigiamų padarinių aplinkai. 

2700 Lt skirta paliktų laužams, gaisravietėms gesinti Pabalių, Bačiūnų 

paplūdimiuose, Rėkyvos ežero pakrantėse. 

1793 Lt skirta dirvožemio užterštumo radžiu Aerouosto g. 11 paplitimui įvertinti 

ir tvarkymo priemonėms parinkti (atlikti tyrimai, parengta ataskaita, nustatyti 

tvarkymo būdai). 

26 480 Lt skirta Aerouosto g. 11 teritorijai, užterštai cheminiu elementu radžiu, 

sutvarkyti. Pašalintas augalinis sluoksnis, nukastas viršutinis dirvožemio 

sluoksnis, įrengtas apsauginis sluoksnis, teritorija išlyginta švariu gruntu, atlikti 

radiacinio fono matavimai (jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galia (atlikus 

tvarkymo darbus) neviršijo natūralaus gamtinio fono). 

4.4.4 Požeminio 

vandens kokybės  

ir dirvožemio 

užterštumo 

Vykdytojas Mindaugo Čegio įmonė 10 000 

Pradžia–pabaiga 2014 m. lapkričio–gruodžio mėnesiai 



 

 129 

Eil. Nr. Priemonės 

pavadinimas 

Detalus priemonės vykdymo aprašymas Panaudota 

lėšų Lt 

stebėsena 

(monitoringas) 

Aprašymas Įgyvendinant priemonę, atlikti 19 požeminio vandens mėginių ir 5 jungtinių 

dirvožemio mėginių tyrimai. Požeminio vandens monitoringo vietas 2014 metais 

sudarė 11 šulinių ir gręžinių į gruntinio vandens sluoksnį, 5 gręžiniai įrengti į 

tarpmoreninius vandeningus sluoksnius ir 3 gręžiniai į viršutinio permo (P2) 

vandeningąjį sluoksnį. 

Stebimuosiuose gręžiniuose ir šuliniuose išmatuoti vandens lygiai (13 vnt.) bei 

fizikiniai-cheminiai parametrai (19 vnt.).  

Vandenyje atlikti pagrindinių anijonų ir katijonų, permanganato skaičiaus, 

cheminio deguonies sunaudojimo (CHDS), detergentų (SPAM) ir sunkiųjų 

metalų tyrimai (8 metalai). 

Dirvožemyje nustatytos 11-os sunkiųjų metalų koncentracijos ir bendras naftos 

produktų kiekis. Parengta ataskaita. 

4.4.5 Aplinkos oro, 

paviršinių 

vandens telkinių 

stebėsenos 

vykdymas 

Vykdytojas Biudžetinė įstaiga Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija 40 000 

Pradžia–pabaiga 2014 m. sausio–gruodžio mėnesiai 

Aprašymas Įgyvendinant priemonę, vykdyta Šiaulių miesto oro, paviršinių vandens telkinių 

stebėsena, įsigytos veiklai vykdyti reikalingos priemonės, paslaugos: 

laboratoriniai indai, eksploatacinės medžiagos, standartai, ūkinės, kanceliarinės 

prekės, metrologinės patikros, įrangos remonto paslaugos, ryšių paslaugos, 

transporto išlaikymas ir kt.  

Parengta 2014 metų Šiaulių miesto oro, paviršinių vandens telkinių stebėsenos 

ataskaita.  

4.5 Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės 38 159 

4.5.1 Švietimo įstaigų 

aplinkosaugos 

Vykdytojas Šiaulių miesto švietimo įstaigos 12 000 

Pradžia–pabaiga 2014 m. sausio–gruodžio mėnesiai 
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Eil. Nr. Priemonės 

pavadinimas 

Detalus priemonės vykdymo aprašymas Panaudota 

lėšų Lt 

švietimo ir 

ugdymo projektų 

rėmimas 

Aprašymas Finansuojami projektai buvo atrinkti ir vertinami vadovaujantis Savivaldybės 

tarybos patvirtintais nuostatais (2004 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. T-50). 

Pateiktos 46 paraiškos, iš jų vertinimo komisija atrinko 21 projektą, kuriems 

buvo suteiktas finansavimas. 

Švietimo bei ugdymo įstaigos, įgyvendindamos aplinkosaugos švietimo ir 

ugdymo projektus, skleidė visuomenei gamtosaugos idėjas. Švietimo ir ugdymo 

įstaigų auklėtiniai organizavo konferencijas, renginius, skirtus svarbioms 

aplinkosaugos datoms paminėti, daiktų, padarytų iš antrinių žaliavų, konkursus 

bei parodas, rengė tiriamąsias ekspedicijas: Šiaulių miesto vandens telkinių 

vandens kokybės tyrimų, Prūdelio prieigų tyrinėjimo, Šiaulių miesto invazinių 

augalų paplitimo tyrimo, sudarė invazinių augalų žemėlapį. Buvo 

organizuojamos švarinimo akcijos Dainų mikrorajone, Beržynėlio, Lieporių 

parkuose. Prisidėjo prie kasmetinės akcijos „Darom 2014“. Salduvės ir Talkšos 

miško parkuose buvo statomos gamtinės kompozicijos iš šakų, šieno, kankorėžių 

ir pan., atnaujintos parko informacinės lentelės. Viena švietimo įstaigų sukūrė 

ekolabirintą, įrengė vaistažolių, prieskoninių žolelių saleles. Aplinkosaugos 

aktualijoms aptarti parengtos knygelės, lankstinukai. Buvo organizuojama  

tarptautinė konferencija su užsienio partneriais.  Švietimo ir ugdymo įstaigų 

auklėtiniai dalyvavo Žemės dienos eisenoje, Europos judriosios savaitės metu 

miesto gyventojus agitavo važinėtis ekologišku ir visuomeniniu transportu, 

vykdė automobilių kiekio, pravažiuojančio pro ugdymo įstaigą, tyrimą. 

4.5.2 Nevyriausybinių 

organizacijų 

aplinkosaugos 

projektų rėmimas 

Vykdytojas Šiaulių miesto nevyriausybinės organizacijos 12 000 

Pradžia–pabaiga 2014 m. sausio–gruodžio mėnesiai 

Aprašymas Finansuojami projektai buvo atrinkti ir vertinami vadovaujantis Savivaldybės 

tarybos patvirtintais nuostatais (2007 m. gruodžio 24 d. sprendimas Nr. T-189). 

2014 m. konkursui buvo pateiktos 18 NVO aplinkosaugos projektų paraiškos, iš 

jų 11 projektų buvo finansuoti. Paremti projektai: pilietinė akcija „Laisvė 

dviračiui“, „Lieporių liepų įprasminimas“, ,,Rėkyvos lydeka-7“,  „Sodinu medį“, 

„Šiaurės regiono 5–8 klasių gamtos mokslų – biologijos olimpiada“, „Žygis už 

sveiką ir gražią Lietuvą“, „Rėkyvos ežero pakrantės tvarkymas“, „Gyvenamoji 

vieta – Žemė“, „Už švarų ir tvarkingą Vijolės upelį“, „Kai gamta švari, ir aš 

švarus“, „Lenkiuosi žemei“. 
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Eil. Nr. Priemonės 

pavadinimas 

Detalus priemonės vykdymo aprašymas Panaudota 

lėšų Lt 

4.5.3 Informacinių ir 

kt. leidinių 

prenumerata, 

įsigijimas ir 

leidyba 

Vykdytojas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Aplinkos skyrius 2 906 

Pradžia–pabaiga 2014 m. sausio–gruodžio mėnesiai 

Aprašymas Ekologinio švietimo tikslams užsakytos 3 laikraščių ir 1 žurnalo prenumeratos: 

laikraščių „Žalioji Lietuva“, „Žaliasis pasaulis“ „Tėviškės gamta“ po 10 vnt. ir 

žurnalo „Miškai“ 1 vnt. Šios prenumeratos paskirstytos Šiaulių miesto 

savivaldybės viešosioms bibliotekoms, Šiaulių apskrities P. Višinskio bibliotekai 

ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijai. 

Aplinkosauginių renginių dalyviams apdovanoti, švietimo ir ugdymo tikslais per 

2014 metus įsigytos 66 knygos. 

4.5.4 Renginių 

organizavimas, 

visuomenės 

švietimas ir 

informavimas 

Vykdytojas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Aplinkos skyrius 

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras 

11 253 

Pradžia–pabaiga 2014 m. kovo–lapkričio mėnesiai 

Aprašymas Pagrindiniai 2014 m. organizuoti aplinkosauginiai renginiai: 

- Pasaulinės žemės dienos minėjimo renginys (kovo 20 d.). Renginys prasidėjo 

eisena nuo Šiaulių viešbučio iki Prisikėlimo aikštės, jos metu dalyviai garsiai ir 

nuotaikingai skandavo Žemės dienos šūkį. Eisenos dalyvius lydėjo Šiaulių 

koncertinės įstaigos „Saulė“ pučiamųjų orkestras. Prisikėlimo aikštėje buvo 

pakelta Žemės dienos vėliava, dalyvius sveikino miesto politikai. Renginio 

pabaigoje buvo šokamas šokis Žemės dienai. 

- Tarptautinei žemės dienai paminėti (balandžio 19 d.) skirtas renginys. 

Konferencijoje pristatyta Šiaulių mieste vykdoma aplinkos stebėsena,  švietimo ir 

ugdymo įstaigos bei  NVO organizacijos pristatė savo vykdytus aplinkosaugos 

projektus.  

Lėšos panaudotos renginių organizavimo išlaidoms: renginio „Laisvė dviračiui“ 

dalyviams apdrausti, renginio ,,Už žydintį ir švarų miestą“ diplomams spausdinti.  

Visuomenės švietimo ir informavimo tikslais parengtas ir transliuotas reportažas 

apie oro taršą. 

10 000 Lt skirta Jaunųjų gamtininkų centro egzotinių gyvūnų kampelio ir žirgų 

priežiūrai. Įsigyti medikamentai, vitaminai, maisto papildai, skiepai, gyvūnų 

priežiūrai reikalingos prekės. 

4.6 Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo 

priemonės 

235 812 
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Eil. Nr. Priemonės 

pavadinimas 

Detalus priemonės vykdymo aprašymas Panaudota 

lėšų Lt 

4.6.1 Želdinių 

priežiūros 

vykdymas 

Vykdytojas UAB „Šiaulių apželdinimas“ 

UAB „Aplinkos darbai“ 

191 100 

Pradžia–pabaiga 2014 m. sausio–gruodžio mėnesiai 

Aprašymas Vykdant želdinių priežiūrą, 2014 m. patręšta 258 medžiai ir 48 m
2 

krūmų, 

nugenėta 3 263 medžiai, pašalinta atžalų nuo 73 medžių, sutvarkyta 19 893 m
2 

krūmų, išrauti 46 kelmai bendro naudojimo teritorijose, 82 medžiai nugenėti 

kapinėse. 

Iš 98 781 m
2
 žaliųjų plotų po keletą kartų per sezoną sugrėbta ir išvežta 93,5 t 

keršosios kandelės pažeistų kaštonų lapų. Didžiausi kaštonų lapų kiekiai surinkti 

ir išvežti iš Kaštonų al., Dainų tako, Sevastopolio g., J. Basanavičiaus g., Ežero 

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

Želdinių priežiūrai panaudota 176 100 Lt, kaštonų lapams tvarkyti – 15 000 Lt. 

4.6.2 Naujų želdinių 

sodinimas prie 

miesto gatvių, 

parkuose ir 

skveruose  

Vykdytojas UAB „Šiaulių apželdinimas“ 23 552 

Pradžia–pabaiga 2014 m. rugpjūčio–spalio mėnesiai 

Aprašymas 78 vnt. įvairių rūšių želdinių (50 glaustašakių mažalapių liepų, 4 dygiosios eglės, 

1 svyruoklinė blindė, 5 europiniai kukmedžiai, 10 paprastųjų sidabrakrūmių, 4 

paprastieji pūsleniai, 2 raudonalapiai Tumbergo raugerškiai ir 2 lenktašakės 

forzitijos) Tilžės, Vasario 16-osios, Vytauto gatvėse, Prisikėlimo aikštės skvere 

prie fontano bei šalia Ežero ir Talkšos gatvių sankryžos. 

4.6.3 Želdynų žemės 

sklypų 

formavimas, 

Vykdytojas UAB „Altagis“ 

VĮ „Registrų centras“ 

14 826 

Pradžia–pabaiga 2014 m. sausio–gruodžio mėn. 
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Eil. Nr. Priemonės 

pavadinimas 

Detalus priemonės vykdymo aprašymas Panaudota 

lėšų Lt 

kadastrinių 

matavimų 

atlikimas, sklypų 

registravimas, 

inventorizavimas 

Aprašymas Per 2014 m. suformuoti 5 atskirųjų želdynų paskirties žemės sklypai (2 vnt. 

Pabalių mikrorajone, prie Etten-Leuro g.; 1 sklypas prie Lyduvėnų g.; 1 sklypas 

Žemaitės g. tarp daugiabučių namų ir 1 sklypas Prisikėlimo aikštės skvere). 

Atlikti 2 atskirųjų želdynų žemės sklypų (sklypo tarp Vasario 16-osios g. 21 ir 

Tilžės g. 134 bei tarp Lyduvėnų g. 10 ir Lyduvėnų g. 11) kadastriniai matavimai. 

Anksčiau parengtų dokumentų pagrindu 10 atskirųjų želdynų sklypų įregistruota 

Registrų centre (tarp Vilniaus g. 347 ir Vilniaus g. 333, tarp Vytauto g. 80 ir 

Rūdės g. 23, Šaulio aikštės skveras, tarp Etten-Leuro g. 15 ir Etten-Leuro g. 19,  

tarp Etten-Leuro g. 10 ir Etten-Leuro g. 14, prie Gvazdikų tako 7, Kaštonų al. 

prieigose, prie Kviečių g., prie Ginkūnų kapinių, kieme, tarp Vasario 16-osios g. 

21 ir Tilžės g. 134). 

4.6.4 Želdinių 

pertvarkymo 

projektų 

parengimas ir  

įgyvendinimas 

Vykdytojas UAB „Šiaulių apželdinimas“ 6 334 

Pradžia–pabaiga  2014 m. spalio–gruodžio mėnesiai 

Aprašymas Pagal 2013 metais parengtus atskirųjų želdynų tvarkymo projektus 2014 metais 

vykdyti želdinių kirtimo, genėjimo, kelmų šalinimo darbai skveruose prie 

Dubijos g. 38, prie Dubijos g. 44A, tarp Energetikų g. 8 ir Energetikų bei Pirties 

gatvių sankryžos, prie Marijampolės ir J. Šliūpo gatvių sankryžos, prie Gumbinės 

g. 7 bei Dubijos g. 1E ir Lyduvėnų gatvėje.  

Iš viso 611 475 

 

 

 

 

 

 

 


