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1. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS  

2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Savivaldybės administravimas maţai kuo skiriasi nuo bet kurios įmonės ar organizacijos 

valdymo. Šiaulių miesto savivaldybės darbą vykdo administracija. Savivaldybės administracijos 

veiklą kontroliuoja ir uţ ją atsako Savivaldybės administracijos direktorius. Direktoriui 

organizuoti darbus padeda pavaduotojas socialiniams reikalams, 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 uţ 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 

uţ vidaus administravimą savivaldybės administracijoje; 

4) administruoja asignavimus, savivaldybės tarybos skirtus savivaldybės administracijai; 

5) savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudţeto asignavimus 

ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudţeto vykdymą ir atsako uţ savivaldybės 

ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą; 

6) įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidţia 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 uţ 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 didţiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus savivaldybės administracijoje. 

 

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 metų veiklos ataskaitą sudaro: 

 Savivaldybės Finansų apţvalga; 

 Savivaldybės administracijos asignavimų ir vykdomų programų lėšų panaudojimo ataskaita; 

 Administracijos skyrių metinių rodiklių apţvalga. 
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1.1. SAVIVALDYBĖS FINANSAI 

 

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

Savivaldybės biudţeto projektą, organizuoja patvirtinto biudţeto vykdymą, tvarko Savivaldybės 

biudţeto apskaitą, Savivaldybės privatizavimo fondo apskaitą, planuoja Savivaldybės skolinimąsi ir 

tvarko Savivaldybės skolos apskaitą, savo kompetencijos ribose kontroliuoja Savivaldybės biudţeto ir 

kitų piniginių išteklių vykdymą, administruoja nuomos mokestį uţ valstybinę ţemę ir valstybinius 

vidaus vandenų gamtos išteklius, apskaito vietines rinkliavas ir kitas įmokas, įskaitomas tiesiogiai į 

Savivaldybės biudţeto sąskaitą. Finansų skyrius, vykdydamas savo funkcijas, nuolat bendrauja ir 

bendradarbiauja su visais Savivaldybės administracijos skyriais, savivaldybės biudţetinėmis ir kitomis 

įstaigomis, teikia jiems konsultacijas biudţeto planavimo ir atskaitomybės sudarymo klausimais. 

 

2010 metų savivaldybės biudţeto pajamų įvykdymas 

2010 metų Šiaulių miesto savivaldybės biudţeto pajamų planas įvykdytas 100,9 procentais 

(2009 m. – 89,1 proc.), planuota gauti 266399,2 tūkst. litų pajamų (2009 m. - 274785,1 tūkst. litų) gauta 

– 268800,3 tūkst. litų (2009 m. - 244861 tūkst. litų), t.y. gauta 2401,1 tūkst. litų daugiau nei planuota. 

 

1 pav. Biudţeto pajamų plano įvykdymas 

 

 Gyventojų pajamų mokesčio planas įvykdytas 107,9 procentais, planuota gauti 95297 tūkst. 

litų, gauta – 102844,1 tūkst. litų, t.y gauta daugiau 7547,1 tūkst. litų.  

 Turto mokesčių planas įvykdytas 130,1 procentais, planuota gauti 9037 tūkst. litų, įvykdyta – 

11758 tūkst. litų, gauta daugiau 2721 tūkst. litų, iš jų: 

1) ţemės mokesčio planas 1100 tūkst. litų, įvykdytas – 1055,9 tūkst. litų, negauta 44,1 tūkst. 

litų, įvykdyta 96 procentais;  

2) paveldimo turto mokesčio planas 300 tūkst. litų, įvykdytas – 296,5 tūkst. litų, negauta 3,5 

tūkst. litų, įvykdyta 98,8 procentais; 

3) nekilnojamojo turto mokesčio planas 7637 tūkst. litų, įvykdytas – 10405,6 tūkst. litų, gauta 

daugiau 2768,6 tūkst. litų, įvykdyta – 136,3 procentais.  

Mokesčio uţ aplinkos teršimą planas 370 tūkst. litų, įvykdymas – 324,9 tūkst. litų arba 87,8 

procentais, negauta 45,1 tūkst. litų. 

Valstybės rinkliavų planuota gauti 340 tūkst. litų, gauta – 292,4 tūkst. litų, negauta 47,6 tūkst. 

litų, planas įvykdytas 86 procentais. 
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Vietinių rinkliavų planas 9432,4 tūkst. litų, įvykdymas – 9369,1 tūkst. litų, negauta 63,3 tūkst. 

litų, planas įvykdytas 99,3 procentais, iš jų – vietinės rinkliavos uţ komunalinių atliekų tvarkymą planas 

įvykdytas 100 procentų, t.y. planuota ir gauta 8892,4 tūkst. litų. 

Dotacijų planas sudarė 127234,2 tūkst. litų, įvykdymas – 123097 tūkst. litų, iš jų: specialios 

tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti gauta 19252,5 tūkst. 

litų, mokinio krepšeliui finansuoti – 74163,3 tūkst. litų, aglomeracijų strateginiams triukšmo 

ţemėlapiams parengti – 80 tūkst. litų, bendrosios dotacijos kompensacijos – 3982 tūkst. litų, lėšų pagal 

tarpusavio atsiskaitymus – 8264,2 tūkst. litų, praėjusiais biudţetiniais metais savivaldybių biudţetų 

negautoms pajamoms kompensuoti – 17355 tūkst. litų. 

Grąţintos 2010 m. nepanaudotos dotacijos: 

1) speciali tikslinė dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti (viešieji darbai) – 113379,92 litai 

(kodas SV 1, grąţinta 2010-01-06); 

2) speciali tikslinė dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti (socialinės išmokoms ir 

kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti) – 1989370,99 litų (kodas SV 33, grąţinta 2010-01-06); 

3) speciali tikslinė dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti (socialinei paramai mokiniams) – 

15766 litai (kodas SV 65, grąţinta 2010-01-06); 

4) speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti – 102795,85 litai (kodas SV 5, grąţinta 

2011-01-06). 

Grąţintos 2010 m. nepanaudotos lėšos, gautos pagal tarpusavio atsiskaitymus (Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2010-08-31 nutarimas Nr. 1254 ir 2010-11-22 nutarimas Nr. 1651) lėšos 

socialinei paramai – 1922902,56 litai (kodas SV 62, grąţinta 2010-01-06). 

Kitų pajamų planuota gauti 19006,2 tūkst. litų, gauta 17570,1 tūkst. litų, arba 1436,1 tūkst. litų 

maţiau, planas įvykdytas 92,4 procentais, iš jų: 

1) dividendų planuota gauti 215 tūkst. litų, gauta – 260 tūkst. litų, įvykdymas 120,9 procentų; 

2) nuomos mokesčio uţ valstybinę ţemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius 

planas 5000 tūkst. litų, įvykdymas – 4159,5 tūkst. litų, gauta maţiau 840,5 tūkst. litų, planas įvykdytas 

83,2 procentais; 

3) mokesčių uţ valstybinius gamtos išteklius planas 30 tūkst. litų, gauta – 55,4 tūkst. litų, 

įvykdymas 184,7 procentai; 

4) pajamų uţ patalpų nuomą planas 660,4 tūkst. litų, įvykdymas – 640,1 tūkst. litų, planas 

įvykdytas 97 procentais; 

5) biudţetinių įstaigų pajamų uţ atsitiktines paslaugas planas 5005,3 tūkst. litų, įvykdymas – 

4250,5 tūkst. litų, arba 84,9 procentai; 

6) įmokų uţ išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose planas 5518,5 tūkst. litų, 

įvykdymas – 5297,9 tūkst. litų, arba 96 procentai; 

7) pajamų iš baudų ir konfiskacijos planuota gauti 2381 tūkst. litų, gauta – 2464,5 tūkst. litų, 

arba planas įvykdytas 103,5 procentais; 

8) kitų neišvardytų pajamų planas 196 tūkst. litų, įvykdymas – 442,2 tūkst. litų, planas įvykdytas 

225,6 procentais. 

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas 2700 tūkst. litų, įvykdymas 562,3 

tūkst. litų, negauta 2137,7 tūkst. litų, planas įvykdytas 20,8 procentų.  

Dėl Savivaldybės tarybos sprendimais suteiktų lengvatų 2010 metais į Šiaulių miesto 

savivaldybės biudţetą negauta 1388,7 tūkst. litų, iš jų: gyventojų pajamų mokesčio uţ verslo liudijimus 

– 887,9 tūkst. litų, nekilnojamojo turto mokesčio – 36,6 tūkst. litų, ţemės mokesčio – 0,2 tūkst. litų, 

paveldimo turto mokesčio – 5,9 tūkst. litų, , nuomos mokesčio uţ valstybinę ţemę – 458,1 tūkst. litų. 
 

Pajamų plano įvykdymas pagal atskiras pajamų rūšis bei pajamų planas ir įvykdymas 2009 m. ir 

2010 m. pateiktas prieduose. 
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2010 metų savivaldybės biudţeto išlaidų įvykdymas 

2010 metų patikslintas Savivaldybės biudţeto išlaidų planas įvykdytas 97,7 procentais (2009 m. 

- 89 proc.) – planuota 266243,9 tūkst. litų išlaidų (2009 m. - 274785,1 tūkst. Litų), įvykdyta – 260014,9 

tūkst. litų (2009 m. - 244702,5 tūkst. litų). 

 

2 pav. 2010 metų savivaldybės biudţeto išlaidos pagal valstybės funkcijų klasifikaciją 

 

2010 metų savivaldybės biudţeto išlaidos pagal valstybės funkcijų klasifikaciją: 

01 Bendros valstybės paslaugos sudarė 26605 tūkst. litų arba 10,2 proc. visų savivaldybės 

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

kontrolieriaus tarnybos funkcijoms vykdyti – 10383 tūkst. litų, valstybinės ţemės valdymui – 12,7 

tūkst. litų, finansiniams įsipareigojimams vykdyti – 15766,6 tūkst. litų, Savivaldybės administracijos 

direktoriaus rezervo lėšos – 175,5 tūkst. litų, išlaidos biudţetinių įstaigų stogams remontuoti – 150 

tūkst. litų, projektams vykdyti – 117,2 tūkst. litų.  

02 Gynybos išlaidos sudaro 121,1 tūkst. litų arba 0,04 proc. Šios lėšos skirtos civilinės saugos 

organizavimui ir mobilizacijos administravimui. 

03 Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos išlaidos sudarė 200 tūkst. litų, arba 0,07 proc. Tai 

lėšos bendradarbiavimui su teisėtvarkos institucijomis. 

04 Ekonomikai skirtos lėšos sudarė 2570,2 tūkst. litų arba 1 proc. Tai išlaidos teritorijų 

planavimui – 1964,8 tūkst. litų, viešųjų darbų programai – 421,2 tūkst. litų, turizmo plėtros programai ir 

,,Berţynėlio“ parko prieţiūrai – 112,2 tūkst. litų, viešųjų darbų administravimui – 44,2 tūkst. litų, 

smulkiam ir vidutiniam verslui remti – 27,8 tūkst. litų. 

05 Aplinkos apsaugos išlaidos sudarė 15918,7 tūkst. litų arba 6,1 proc., iš jų – miesto tvarkymui 

panaudota 6130,2 tūkst. litų, Aplinkos apsaugos specialiosios programos išlaidos – 676,5 tūkst. litų, 

gyvūnų (šunų, kačių) prieţiūros ir reguliavimo programos išlaidos – 85 tūkst. litų, komunalinių aliekų 

tvarkymo išlaidos – 8892,4 tūkst. litų, Municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos veiklai – 134,6 tūkst. 

litų. 

06 Būsto ir komunalinio ūkio išlaidos sudarė 12259,9 tūkst. litų arba 4,7 proc. visų išlaidų. Tai 

lėšos miesto infrastruktūros objektams tvarkyti ir priţiūrėti – 10036,1 tūkst. litų, savivaldybės 

nekilnojamojo turto valdymo išlaidos – 433,9 tūkst. litų, turto teisinei registracijai – 44,8 tūkst. litų, 

lėšos skirtos daugiabučių namų savininkų bendrijoms – 60 tūkst. litų, savivaldybės vykdomiems 

investiciniams projektams – 1685,1 tūkst. litų.  
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07 Sveikatos prieţiūros išlaidos sudarė 819,5 tūkst. litų, arba 0,3 proc. visų išlaidų, iš jų: 

Specialiosios bendruomenės sveikatinimo programos išlaidos – 229,1 tūkst. litų, Visuomenės sveikatos 

biuro veiklai – 590,4 tūkst. litų. 

08 Poilsiui, kultūrai ir religijai skirtos išlaidos sudarė 8456,3 tūkst. litų arba 3,3 proc. Kultūros 

įstaigų išlaikymui skirtos išlaidos sudarė 5339,6 tūkst. litų, Kūno kultūros ir sporto ir Kultūros skyrių 

išlaidos – 437,8 tūkst. litų. Kultūros programoms finansuoti panaudota 320,7 tūkst. litų, kultūros 

vertybėms išsaugoti – 22 tūkst. litų, nevyriausybinių organizacijų programoms – 89,3 tūkst. litų, sporto 

programoms ir renginiams – 917,6 tūkst. litų, sporto klubams remti – 301 tūkst. litų, išlaidos pagal 

koncesijos sutartį – 1028,3 tūkst. litų.  

09 Švietimo išlaidos sudarė 153058,4 tūkst. litų arba 58,9 proc. Ikimokyklinių įstaigų išlaikymui 

panaudota 31876,9 tūkst. litų, bendrojo lavinimo mokykloms – 92686,2 tūkst. litų, papildomojo 

ugdymo įstaigoms – 9914,3 tūkst. litų, sporto mokykloms – 12557,2 tūkst. litų, kitoms švietimo 

įstaigoms – 1688 tūkst. litų, Švietimo skyriaus veiklai – 781,2 tūkst. litų, neformaliojo švietimo išlaidos 

iš mokinio krepšelio lėšų sudarė 1109,4 tūkst. litų, mokinio krepšelio lėšos brandos egzaminams 

administruoti ir mokyklų išorės auditui organizuoti sudarė 152,2 tūkst. litų, transporto išlaidų 

kompensacijos moksleiviams – 580,7 tūkst. litų, lėšos uţ vaikų išlaikymą lopšeliuose-darţeliuose – 

1315,5 tūkst. litų, avarijų šalinimui švietimo įstaigose panaudota 366,8 tūkst. litų, centralizuotoms 

švietimo programoms – 30 tūkst. litų.  

10 Socialinės apsaugos išlaidos sudarė 40005,8 tūkst. litų arba 15,4 proc. Socialinei paramai – 

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

skirtos lėšos sudarė 25212,2 tūkst. litų, socialinei paramai administruoti – 1186,3 tūkst. litų. Socialinės 

paskirties įstaigų išlaikymui panaudota 3619,7 tūkst. litų, transporto lengvatų kompensavimui – 9788,4 

tūkst. litų, socialiai remtinų šeimų vaikų poreikiams – 160,4 tūkst. litų, pirties paslaugoms kompensuoti 

– 38,8 tūkst. litų. 

Išlaidų pagal valstybės funkcijas įvykdymas ir struktūra bei išlaidų pagal valstybės funkcijas 

planas ir įvykdymas 2009 m. ir 2010 m. pateikti prieduose. 

 

2010 metų Savivaldybės kreditoriniai įsiskolinimai ir gautos paskolos 

Šiaulių miesto savivaldybės biudţeto kreditinis įsiskolinimas 2010 m. gruodţio 31 d. sudaro 

111946,2 tūkst. litų (2009 m. - 69087,7 tūkst. Lt), iš jų: paskolos – 61871,5 tūkst. litų (2009 m. -

44401,6 tūkst. Lt), įsiskolinimas darbo uţmokesčiui ir socialiniam draudimui – 2674,8 tūkst. litų, 

įsiskolinimas uţ prekes ir paslaugas – 25253 tūkst. litų, įsiskolinimas uţ transporto kompensacijas – 

9248,1 tūkst. litų, įsiskolinimas uţ turto įsigijimo išlaidas – 12898,8 tūkst. litų, iš jų 11849,1 tūkst. litų 

uţ Vilniaus g. (bulvaro) rekonstrukciją. 
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2010 m. gruodţio 31 d. kreditinis įsiskolinimas, atėmus įsiskolinimą ne ilgesnį kaip 10 ir 45 

dienos, sudarė 24194,5 tūkst. litų, iš jų didţiausias įsiskolinimas susidarė uţ komunalines paslaugas – 

11152,4 tūkst. litų, miesto tvarkymo išlaidas – 4109,4 tūkst. litų, transporto kompensacijas – 7231,4 

tūkst. litų.  

 Šiaulių miesto savivaldybės gautos paskolos 2010 m. gruodţio 31 d. sudarė 61871,5 tūkst. litų.  

2010 m. gruodţio 31 d. Savivaldybė buvo paėmusi ir negrąţinusi tokių paskolų: 

 1) ilgalaikę paskolą Vilniaus g. (bulvaro) rekonstrukcijai ir Tarybos nuosavybės teise valdomo 

turto projektavimo, statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbams finansuoti – 6000 tūkst. litų (paskolos 

likutis 1500 tūkst. litų, grąţinimo terminas 2012-06-17); 

 2) ilgalaikę paskolą skoloms dengti – 6000 tūkst. litų ir Tarybos nuosavybės teise valdomo 

turto projektavimo, statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbams finansuoti – 2950 tūkst. litų (paskolos 

likutis 4102,1 tūkst. litų, paskolos grąţinimo terminas 2013-10-16); 

 3) ilgalaikę paskolą Savivaldybės investiciniams projektams finansuoti – 6645 tūkst. litų 

(paskolos likutis 2736,2 tūkst. litų, paskolos grąţinimo terminas 2012-08-30). Paskola paimta šiems 

objektams: Aukštabalio multifunkcinio komplekso statybai – 3000 tūkst. litų, Talkšos eţero pietinės 

dalies valymo darbams – 963 tūkst. litų, projektui ,,Krizių valdymo sistemos sukūrimas kaimyniniuose 

Latvijos ir Lietuvos regionuose“ – 1315,1 tūkst. litų, Vilniaus g. pėsčiųjų bulvaro rekonstrukcijai – 424 

tūkst. litų, J. Janonio gimnazijos pastatui rekonstruoti – 525 tūkst. litų, kitiems savivaldybės pastatams 

ir patalpoms remontuoti, rekonstruoti ir projektavimo darbams – 417,9 tūkst. litų; 

 4) ilgalaikę paskolą savivaldybės investiciniams projektams finansuoti – 7000 tūkst. litų  

(paskolos likutis 5480 tūkst. litų, paskolos grąţinimo terminas 2018-02-27). Paskola paimta šiems 

objektams: Šiaulių Talkšos eţero pietinės dalies valymo darbams (II etapas) – 85 tūkst. litų, centriniam 

futbolo stadionui modernizuoti – 1218 tūkst. litų, Savivaldybės viešosios bibliotekos pastatams 

rekonstruoti – 795 tūkst. litų, J. Janonio gimnazijos pastatui rekonstruoti – 877 tūkst. litų, kitiems 

savivaldybės pastatams ir patalpoms remontuoti, rekonstruoti ir projektavimo darbams – 4025 tūkst. 

litų; 

 5) ilgalaikę paskolą Šiaulių industrinio parko įkūrimui ir plėtrai – 15000 tūkst. litų (paskolos 

likutis 12500 tūkst. litų, paskolos grąţinimo terminas 2018-04-07); 

 6) ilgalaikę paskolą Šiaulių industrinio parko įkūrimui ir plėtrai – 5000 tūkst. litų (paskolos 

likutis 4324,3 tūkst. litų, paskolos grąţinimo terminas 2018-11-26); 

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

likutis 8537,8 tūkst. litų, paskolos grąţinimo terminas 2019-01-14). Paskola paimta šiems objektams: 

Šiaulių arenos statybos darbams – 2000 tūkst. litų; Medelyno ir Kalniuko mikrorajonų vandentiekio 

tinklų projektavimo darbams – 1026 tūkst. litų; bendrojo lavinimo mokyklų virtuvių ir apšvietimo 

atnaujinimo darbams – 368 tūkst. litų; sporto mokyklos ,,Klevas“ remonto darbams – 88,9 tūkst. litų; 

teniso kortų rekonstrukcijos darbams – 147,8 tūkst. litų; Salduvės pagrindinės mokyklos valgyklos 

rekonstrukcijos darbams – 202 tūkst. litų; Savivaldybės administracijos patalpų remonto darbams – 

919,6 tūkst. litų; Savivaldybės viešosios bibliotekos filialo ,,Šaltinėlis“ remonto darbams – 446 tūkst. 

litų; Dubijos gatvės rekonstrukcijos darbams – 196 tūkst. litų; kelio tarp Bačiūnų g. sodų bendrijų 

,,Pavasaris“, ,,Ąţuolas“, ,,Gintaras“, ,,Ţilvitis“ ir ,,Lelija“ link apšvietimo linijos įrengimo ir projekto 

parengimo darbams – 125 tūkst. litų;. Tauro, Pikeliškių, Statybininkų g. lauko apšvietimo įrengimo 

darbams – 91,4 tūkst. litų;. M. Valančiaus, Miglovaros, Sukilėlių, Klevų ir V. Montvilos gatvių 

apšvietimo linijos įrengimo ir projekto parengimo darbams – 346,9 tūkst. litų; Palangos. L. Giros, J. 

Biliūno, J. Basanavičiaus, Ţemaitės, Dobilo gatvių apšvietimo įrengimo ir projekto parengimo darbams 

– 267 tūkst. litų; BMX dviračių trasos ir pagalbinių statinių statybos darbams – 2346,9 tūkst. litų; 

centrinio futbolo stadiono tribūnų rekonstravimo darbams – 847 tūkst. litų. 

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

likutis 8077,3 tūkst. litų, paskolos grąţinimo terminas 2019-06-30). Paskola paimta šiems objektams: 

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai Kalniuko ir Medelyno mikrorajonuose – 

3605 tūkst. litų, Didţdvario gimnazijos pastato rekonstrukcijai – 625 tūkst. litų, ,,Romuvos“ gimnazijos 

pastato rekonstrukcijai – 625 tūkst. litų, Šiaulių pramoninio parko įkūrimui ir plėtrai (I etapas) – 2202 
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tūkst. litų, Tarptautinės irklavimo trasos techninio projekto parengimo darbams – 873 tūkst. litų, 

Lopšelio-darţelio ,,Sigutė“ pastato rekonstrukcijai – 860 tūkst. litų. 

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

likutis 6000 tūkst. litų, paskolos grąţinimo terminas 2020-01-14). Paskola paimta Šiaulių miesto 6 

lopšelių-darţelių – lopšelio-darţelio „Gintarėlis“, lopšelio-darţelio „Voveraitė“, lopšelio-darţelio 

„Ţiburėlis“, lopšelio-darţelio „Rugiagėlė“, lopšelio-darţelio „Pupų pėdas“ ir logopedinio lopšelio-

darţelio langų ir durų keitimui – 1500 tūkst. litų; Dausiškių kapinių įrengimui – 4500 tūkst. litų; 

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

likutis 7169 tūkst. litų, paskolos grąţinimo terminas 2020-08-23). Paskola paimta Dausiškių kapinių 

įrengimui – 3758 tūkst. litų, Vilniaus g. (bulvaro) rekonstrukcijai – 3411 tūkst. litų. 

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

likutis 1444,8 tūkst. litų, paskolos grąţinimo terminas 2020-12-22). Paskola paimta Šiaulių miesto 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų langų ir durų keitimo darbams apmokėti – 1600 tūkst. litų, projekto 

„Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas“ įgyvendinimui reikalingam pastatui įsigyti – 325 tūkst. litų. 

 

2010 metų savivaldybės privatizavimo fondo įvykdymas 

2010 metais į Savivaldybės privatizavimo fondą gauta 647,5 tūkst litų pajamų, iš jų: iš grąţintų 

paskolų - 21,7 tūkst. litų, delspinigių uţ netesybas – 0,2 tūkst. litų, privatizavimo sandorių – 624,3 tūkst. 

litų, priskaičiuotų banko palūkanų – 0,3 tūkst. litų, aukcionų registracijos mokesčių – 1,0 tūkst. litų.  

2010 metais Savivaldybės taryba patvirtino 640,2 tūkst. litų sąmatą programoms vykdyti. 

Programoms finansuoti išleista 638,7 tūkst. litų.  

2010 metais iš Savivaldybės privatizavimo fondo finansuota: investicijoms į Savivaldybės 

tarybai nuosavybės teise priklausantį turtą bei investicinių projektų dokumentacijai rengti – 218,7 tūkst. 

litų, Savivaldybės turtui įsigyti bei priţiūrėti – 180,0 tūkst. litų, išlaidoms, susijusioms su privatizavimu 

(privatizuotiems objektams, tarp jų ir ţemės sklypų prie privatizuojamų objektų, privatizavimui 

parengti) padengti – 20,0 tūkst. litų, kitoms išlaidoms – 220 tūkst. litų. 
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1.2. STRATEGINIS PLANAVIMAS 

 

Strateginio planavimo proceso apţvalga. 

Nuo 2008 metų birţelio mėnesio Ekonomikos skyrius pradėjo vykdyti Šiaulių miesto 

savivaldybės strateginio planavimo funkciją. 

Per praėjusius metus, siekiant įgyvendinti strateginį planavimą Savivaldybės biudţetinėse  

įstaigose, buvo palaipsniui pereinama prie strateginių planų parengimo  vadovaujantis tarybos 

patvirtinta strateginio planavimo tvarka. Visos Šiaulių miesto švietimo ir kultūros įstaigos pasirengė 

vidutinės trukmės strateginius veiklos planus 2011-2013 metams. 

2011 m. vasario 24 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-25, buvo patvirtintas Šiaulių miesto 

savivaldybės 2011-2013 metų strateginis veiklos planas (12 programų), kuriame atsispindi ne tik miesto 

savivaldybės skyrių, bet ir savivaldybės biudţetinių įstaigų veikla. 

  

Rengiant 2011 – 2013 metų Savivaldybės strateginį veiklos planą buvo:  

1. uţtikrinta, kad planavimo dokumentai būtų tarpusavyje susieti – planuojamos priemonėms, 

numatytos strateginiame 2007-2016 m. Šiaulių miesto plėtros plane būtų suplanuotos įgyvendinti 

2011-2013 m. Šiaulių miesto savivaldybės Strateginiame veiklos plane  ir joms būtų realiai 

pagrįstas finansavimas ne tik iš biudţeto, bet ir kitų finansavimo šaltinių; 

2. uţtikrinta, kad lėšos investicijų projektams įgyvendinti būtų uţtikrintos ir realiai paremtos 

finansinėmis galimybėmis; 

3. uţtikrinta, kad pakankamai aiškiai  būtų įvardintas programos įgyvendinimo rezultatas, kuris bus 

pasiektas panaudojus skirtus asignavimus; 

 

Esminės Ekonomikos skyriaus veiklos strateginio planavimo srityje problemos - dar 

nepakankama administracijos ir biudţetinių įstaigų darbuotojų kompetencija strateginio planavimo 

srityje. 
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1.3. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2010 METAIS VYKDYTOS PROGRAMOS IR 

ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2010 metais vykdė ir asignavimus gavo 12 programų 

(2009 m. – 12).  

Biudţeto asignavimų planas 2010 metais buvo 46 060,2 tūkst. Lt , gauta asignavimų 45 678,2 

tūkst. Lt 2010 metų pradţiai savivaldybės programų  kreditinis įsiskolinimas buvo -43 525,6 tūkst. Lt, 

2010 gruodţio 31d. liko -30 724,6 tūkst. Lt 

Lentelėje pateikti skirti 2010 m. programoms asignavimai ir panaudoti asignavimai 2010 m. 

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

 

Savivaldybės administracijos vykdomų programų ir asignavimų suvestinė 

 
 

Programos 
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ĮĮvvyykkddyyttaa    
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(01) Miesto urbanistinės plėtros 

programa 
-2010,48 1986,8 1986,8 316,78 -340,46 

(02) Kultūros plėtros programa -138,80 320,9 320,74 171,94 - 

(03) Aplinkos apsaugos programa -3608,44 9822,0 9653,89 8167,48 -2012,2 

(04) Miesto infrastruktūros objektų 

prieţiūros, modernizavimo ir 

plėtros programa 

-28285,42 16166,3 16166,3 10131,03 -18839,2 

(05) Miesto ekonominės plėtros 

programa 
-198,9 675,0 561,19 561,19 - 

(06) Savivaldybės turto valdymo ir 

privatizavimo programa 
-206,28 563,4 551,39 503,93 -158,69 

(07) Kūno kultūros ir sporto plėtros 

programa 
-182,7 917,7 1232,08 1049,4 - 

(08) Švietimo prieinamumo ir kokybės 

uţtikrinimo programa 
-866,3 4566,4 4581,19 4580,79 -350,44 

(09) Bendruomenės sveikatinimo 

programa 
-26,1 380,5 319,21 293,15 - 

(10) Socialinės paramos įgyvendinimo 

programa 
-8573,03 10037,3 9987,54 10438,24 -9023,68 

(11) Savivaldybės veiklos programa -421,6 439,3 439,3 365,68 - 

(12) Šiaulių miesto sporto klubų ţaidimų 

komandų plėtros programa 
-70,0 301,0 301,0 231,0 - 

  -44588,1 46176,6 46100,63 36810,61 -30724,7 

 

2010 metais visos 12 programų metus pradėjo su įsiskolinimu. 

Aplinkos apsaugos programoje įsiskolinimą sudarė skola Šiaulių regiono atliekų tvarkymo 

centrui; Švietimo prieinamumo ir kokybės uţtikrinimo programoje bei Socialinės paramos 

įgyvendinimo programoje skolas sudarė kompensacijos uţ mokinių veţimą bei transporto lengvatas 

UAB “Busturui”, miesto infrastruktūros objektų prieţiūros, modernizavimo ir plėtros programoje uţ 

atliktus darbus ir kt. Remiantis bendromis įsiskolinimų sumomis metų pradţioje ir metų pabaigoje, 

matosi, jog įsiskolinimas nemaţėja, ir jeigu yra padengiamas einamųjų metų skirtomis programoms 

lėšomis, įvykdţius per metus visus numatytus darbus, išlieka, priešingu atveju, siekiant išvengti 

įsiskolinimo didėjimo, tenka atsisakyti kaţkurių numatytų darbų, jų vykdymą perkeliant į sekančius 

metus.  

Toliau bus pateikiama 2010 metais skirtų asignavimų panaudojimo išsamesnė ataskaita pagal 

programas. 
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1.3.1. Miesto urbanistinės plėtros programos asignavimų panaudojimas (01) 

 

Programą kuruoja Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos 

skyrius. 

Remiantis Apskaitos bei Finansų skyrių 

teikiamais kasiniais išlaidų duomenimis, 2010 metų 

gruodţio 31 dienai iš viso uţ atliktus darbus buvo 

apmokėta 1986,8 tūkst. Lt (2009 m. – 617,6 tūkst. 

Lt) lėšų, iš kurių 1964,8 tūkst. Lt – teritorijų 

planavimui, 22 tūkst. Lt – paminklotvarkai.  

Pagrindiniai 2010 metais įvykdyti darbai: 

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. 

 Siekiant darnaus urbanizuotos aplinkos 

vystymo, toliau įgyvendinamas patvirtinto 

Šventupio gyvenamojo rajono 

infrastruktūros specialusis planas detaliai 

nagrinėjant atskirų kvartalų (tarp B, D 

kategorijų gatvių) ir gretimybių raidos 

koncepcijas. Pradėti rengti darnios, energijos 

išteklius taupančios urbanistinės plėtros 

pavyzdiniai dviejų gyvenamųjų kvartalų teritorijų detalieji planai (Lieporių gyvenamajame 

rajone tarp Tilţės, Geguţių, S.Dariaus ir S.Girėno ir Statybininkų gatvių ir centrinėje dalyje tarp 

Vytauto, M.Valančiaus, Miglovaros ir Ţemaitės gatvių, planų rengėjas - UAB „Statybų 

strategija“). Šių gyvenamųjų namų kvartalų detalieji planai finansuojami iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų. 

 Įvykdytas Daušiškių kapinių ţemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų pirmas etapas. 

Patvirtintas Šiaulių miesto centrinės dalies transporto ir susisiekimo sistemų specialusis planas 

(Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010-08-19 sprendimas Nr.  T-247). Nuosekliai pradėtas 

rengti didelės apimties Centrinės miesto dalies detalusis planas (finansuojamas iš Regioninės 

plėtros fondo lėšų, plano rengėjas- UAB „Urbanistika“). Parengtos planavimo sąlygos Išorinės 

vaizdinės reklamos specialiajam planui, kitiems svarbiems teritorijų planavimo dokumentams, 

kurių realizacijai bus reikalingos didelės investicijos.  

 

 Priimta ir išnagrinėta prašymų dėl detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų 

perdavimo ~ 70 (įregistruota vykdymui - 50).   

 Parengta  administracijos direktoriaus įsakymų dėl planavimo organizatoriaus teisių perdavimo 

– 96. 

 Parengta sutarčių dėl planavimo organizatoriaus pareigų ir teisių perdavimo – 92. 

 Priimta paraiškų planavimo sąlygų sąvadams parengti ir parengta išvadų – 87.  

 Išsiųsta paraiškų su pridedamais dokumentais sąlygoms gauti iš kitų institucijų ~ 800. 

 Parengta planavimo sąlygų sąvadų – 96. 

 Parengta planavimo sąlygų sąvadų ir planavimo uţduočių objektams iš biudţeto lėšų – 9. 

 Parengta administracijos direktoriaus įsakymų dėl  detaliųjų planų rengimo – 2.   

 Parengta tarybos sprendimų dėl detaliųjų ir specialiųjų planų patvirtinimo – 67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Surengta teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene susirinkimų – 46. 
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 Patikrinta pateiktų derinimui NSK detaliųjų planų ~ 70 (suderinta - 61).      

 Parengta projektavimo darbų sutarčių bei papildomų susitarimų detaliesiems planams parengti iš 

biudţeto lėšų – 11. 

 Teritorijų planavimo registre įregistruota detaliųjų ir spec. planų – 65. 

 Teritorijų planavimo registre įregistruota planavimo sąlygų – 96. 

 Teikta archyvinė medţiaga bei informacija apie įregistruotus teritorijų planavimo dokumentus – 

nuolat. 

 Išnagrinėta prašymų ir parengta atsakymų bei kitų raštų – 590.   

 Nuskenuota topografinės medţiagos ir detaliųjų planų –  108.    

 

Ataskaita apie parengtus ir rengiamus detaliuosius ir specialiuosius planus iš Savivaldybės lėšų 

bei finansinę būklę dėl atsiskaitymų uţ juos pridedama prieduose. 

 

Ţemėtvarkos srityje: 

Nuolat buvo bendradarbiaujama su Šiaulių apskrities viršininko administracijos Ţemėtvarkos 

skyriaus specialistais, matininkais, sprendţiami ginčai ir nesutarimai iškilę dėl namų valdų ir grąţinamų 

ţemės sklypų Šiaulių mieste. Parengta 106 raštiški atsakymai į piliečių uţklausimus.  

Dalyvauta komisijose ir parengti atitinkami dokumentų projektai. Buvo rengiami savivaldybės 

tarybos sprendimų projektai, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektai, kuriuose 

buvo nagrinėjami grąţinamų natūra ţemės sklypų planų bei ţemės sklypų kadastrinių rodiklių 

patvirtinimo klausimai, naujų ir naudojamų sklypų ar jų dalių nuomos klausimai, klausimai susiję su 

aukcionų organizavimu, valstybinės ţemės nuomos ir pardavimo klausimai. Buvo suorganizuota 7 

naujų ţemės sklypų pardavimo ar nuomos  aukcionų, bet neatsirado norinčiųjų juose dalyvauti. Nuo 

2010 m. liepos 1 d. aukcionų organizavimą įstatymų nustatyta tvarka perėmė Valstybinis ţemės fondas, 

tačiau jie , nors ir atsigaunant ekonomikai ir atsiradus Šiaulių miesto verslininkų  poreikiui įsigyti 

sklypus ir taip papildyti Savivaldybės biudţetą, aukcionų kol kas neorganizuoja, nes nėra poįstatyminių 

aktų. 

 Vadovaujantis šiais konkursais parengta 12 papildomų susitarimų kadastriniams matavimams 

atlikti. 

 Parengta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų 190 dėl valstybinės 

ţemės sklypų pardavimo ir nuomos, ţemės sklypų duomenų patvirtinimo. 

 Parengta medţiaga 81 ţemės sklypų kadastriniams matavimams atlikti. 

 Patikrinta 180 sklypų kadastrinių matavimų bylų. 

 Rengta dokumentacija ir vykdytos procedūros, susijusios su ţemės paėmimu visuomenės 

poreikiams Daušiškių kapinėms įrengti ir Aerouosto g. 1 (parengti 89 su tuo susiję įvairaus 

pobūdţio dokumentai). 

 

Geoinformacinių sistemų ir geodezijos srityje  
 Parengta ir atspausdinta Šiaulių miesto informacinių schemų ir detaliųjų planų kopijų –  81. 

 Parengta Bendrojo plano kopijų  ir planuojamu teritorijų situacijos schemų planavimo sąlygų 

rengimui  – 97. 

 Parengta schemų ir planų detaliųjų planų  pristatymams –  193. 

 Atlikta pataisymų ir įvesta naujų objektų į miesto skaitmeninį ţemėlapį – 214. 

 Teikta topografinė medţiaga teritorijų planavimui bei rastriniai ir vektoriniai GIS medţiagos 

išrašai kitiems savivaldybės skyrių specialistams – nuolat.  

 Patikrintos, suderintos ir įvestos į skaitmeninių duomenų bazę topografinės geodezinės 

nuotraukos – 669. 

 Parengta administracijos direktoriaus įsakymų dėl adresų suteikimo ir tikslinimo – 71. 

 Parengtas tarybos sprendimų dėl gatvių pavadinimų – 26. 

Nuolat pagal poreikį teikta topografinė medţiaga teritorijų planavimui bei rastriniai ir 

vektoriniai GIS medţiagos išrašai kitiems savivaldybės skyrių specialistams. Tame tarpe tvarkant 
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adresų sistemą suteikti gatvių pavadinimai pagal didţiųjų Lietuvos miestų praktiką visose trisdešimt 

dviejose sodininkų bendrijose, esančiose mieste. 

Leidimų ţemės darbams vykdyti išdavimo komisijoje išnagrinėta prašymų – 233.   

Teikta topografinė medţiaga teritorijų planavimui, bei rastriniai ir vektoriniai GIS medţiagos 

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

reikalingi savivaldos funkcijoms atlikti.  

Kas ketvirtį integruojami į municipalines georeferencines duomenų bazes gaunami grafiniai ir 

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

duomenys bus atnaujinami bei papildomi nuolat). 

 

Statinių architektūros ir projektavimo sąlygų išdavimo srityje 

Priimta 294 paraiškos dėl gyvenamų patalpų pertvarkymo daugiabučiuose namuose į maisto, 

pramoninių prekių parduotuves, kavines, viešbutį, vaistines administracines patalpas, dėl sodo namelių 

rekonstrukcijos į gyvenamus namus, dėl naujų gyvenamųjų namų statybos individualios statybos 

kvartaluose pagal detaliuosius suplanavimo projektus, dėl prekybos centrų rekonstrukcijos, dėl 

degalinių statybos, pagal Šiaulių miesto degalinių išdėstymo schemą, automobilių stovėjimo aikštelių ir 

saugojimo aikštelių įrengimo, dėl individualių gyvenamų namų rekonstrukcijos, pristatant  priestatus, 

įrengiant mansardas, ūkinių pastatų pertvarkymo į garaţus ir remonto dirbtuves, naujų garaţų ir ūkinių 

pastatų bei šiltnamių statybos. 

Projektavimo sąlygų nustatymui rinkta reikalinga teritorijų planavimo dokumentų registro 

duomenų bazės, topografinė ir poţeminių komunikacijų medţiaga. Dalyvauta projektavimo sąlygų 

nustatymo darbe. Ruoštos išvados projektų rengimui ir paraiškos techninių bei specialiųjų projektavimo 

sąlygų gavimui. 

Parengti 361 projektavimo sąlygų sąvadai ir jiems prilyginami dokumentai. Organizuoti ~52 

Nuolatinės statybos komisijos pasitarimai, kuriuose išnagrinėti 335 statinių techniniai projektai ir 

surašyti komisijos protokolai. 

Išduoti 323 leidimai statyti, rekonstruoti ar pertvarkyti pastatus ir 9 leidimai griauti statinius.  

Pagrindinių vykdomų funkcijų palyginamoji lentelė pridedama (1 priedas). 

Parengtos 59 paţymos dėl laikinojo statinio tinkamumo naudoti ir  leidimo prekybai išdavimo. 

Uţregistruoti 170 nesudėtingų statinių projektai. 

 

Kultūros vertybių apsaugos srityje 

Per 2010 m. Šiaulių miesto savivaldybė dirbo be specialisto paminklosaugai. Kitų Architektūros 

ir urbanistikos skyriaus darbuotojų pastangomis kai kurie paminklosaugos srities darbai, nereikalavę 

finansinių išlaidų, o tik papildomo valstybės tarnautojų darbo laiko buvo nuosekliai atliekami. 

Finansavimas tvarkybos ar archeologinių tyrinėjimų darbams atlikti dėl sunkmečio 2010 m. nebuvo 

skirtas iš viso. 

Parengta ir pateikta informacija Lietuvos Respublikos Valstybinei kultūros paveldo komisijai 

dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudţeto lėšų panaudojimo kultūros paveldo vertybių tvarkymui. 

Šiaulių miesto savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkymo planas įvykdytas ta 

apimtimi, kad padengtos skolos uţ 2009 metus ir įsisavintos savivaldybės biudţeto planinės lėšos. Pagal 

susiklosčiusias aplinkybes (gavus signalus, esant būtinybei vykdyti sandorį, susijusį su nekilnojamojo 

turto objektu) pasirinktinai tikrinta ir fiksuota nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių būklė mieste. 

Dalyvauta tarybų, komisijų bei darbo grupių, sudarytų Administracijos direktoriaus įsakymų 

pagrindu, darbe, Kultūros paveldo departamento, Valstybinės kultūros paveldo komisijos ir kitų 

institucijų organizuotose kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, konferencijose bei pasitarimuose 

kultūros paveldo apsaugos klausimais. 

Nuolat konsultuoti įvairiais klausimais interesantai (konsultuota kultūros paveldo, senų pastatų, 

viešosios pagarbos vietų - kapaviečių, antkapinių paminklų, jų priklausinių  tvarkymo ir kt). 

Nuo 2009 metų pabaigos liko neuţimtas vyriausiojo specialisto etatas, tokiu būdu buvo 

sutaupomos mokos fondo lėšos. Šias vyriausybės deleguotas funkcijas pasidalindami šalia tiesioginių 
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darbų be jokio papildomo atlygio  laikinai vykdė vyriausiasis specialistas Petras Slonksnis ir skyriaus 

vedėja. 

 

Miesto įvaizdţio formavimo srityje 

   2010 metai (skirta 7000 Lt). Patvirtintas Viešųjų išorinių dailės kūrinių idėjų ir projektų 

pateikimo bei jų patvirtinimo tvarkos aprašas. Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendė pritarti, 

kad 2010 metais būtų pradėtas rengti Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialusis planas. 

Organizuotas tradicinis konkursas „Graţiausia kalėdinė vitrina“. Bendradarbiaujant su Šiaulių 

universiteto dizaino katedra išrinktas kalėdinio atviruko projektas, kurį rengė studentai. Studentei Agnei 

Lukošiūtei ir dėstytojai Graţinai Šimoliūnienei skirtos premijos po 250 Lt. Parengtas ir patvirtintas 

2010 m. liepos 10 d. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-808 Meninių dekoratyvinių akcentų 

projektų rengimo, derinimo ir tvirtinimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas. 

Dalyvauta įvairiose darbo grupėse. 

Pritarta 286 projektams, išrašyta 344 leidimų įrengti išorinę reklamą. Parengta 20 Administracijos 

direktoriaus įsakymų vasaros lauko uţeigoms įrengti, 65 atsakomieji raštai, 15 sutarčių.  

Uţ leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą surinkta apie 192 124 Lt.Įsiskolinimo likutis uţ anksčiau  

iki 2009 m. vasario 26 d. tarybos sprendimų Nr. T-73 ir T-72 įsigaliojimo išrašytus leidimus sudaro 146 

796,80 Lt, per 2010 m. padengta apie 30 tūkst. Lt skolos (pradţioje metų skola sudarė 163 560,80 Lt) . 

Finansinių srautų surinkimo ir kontrolės Architektūros ir urbanistikos skyrius nebevykdo. Kontrolė 

atiduota Viešosios tvarkos skyriui, o finansus administruoja Finansų skyrius. 

 

Kitose srityse 

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

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

pirkimų komisijoje, Nuolatinėje statybos komisijoje, Ţeldinių apsaugos, prieţiūros ir tvarkymo 

nuolatinėje komisijoje, Miesto kultūros paveldo (ekspertų) komisijoje, Kultūros vertybių apţiūros – 

vertinimo komisijoje, Paminklų, kultūros vertybių teritorijų ir jų apsaugos zonų ţeldinių tvarkymo 

komisijoje, Miesto teigiamo įvaizdţio kūrimo komisijoje, Gyvenamųjų patalpų tinkamumo gyventi 

nustatymo nuolatinėje komisijoje ir kitose direktoriaus įsakymu sudarytose komisijose, bei darbo 

grupėse. 

 Toliau įgyvendinama itin problemiška Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos parengta 

Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės prieţiūros informacine sistema 

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

protokolų registravimui). Rengiamasi atnaujinti tinklinę ţemėlapių su duomenų bazėmis programą 

„GIS-Akis“, skirtą Savivaldybės padaliniams betarpiškai gauti visą reikalingą informaciją susietų 

funkcijų vykdmui (pateikiant, kaupiant ir analizuot nagrinėjamus objektus skaitmeniniame ţemėlapyje, 

bei informacijai apie juos). 
 

 

1.3.2. Kultūros plėtros programos asignavimų panaudojimas (02) 

 

 

Programą kuruoja Kultūros skyrius 2010 m. Savivaldybės administracijos Kultūros skyrius 

veiklą vykdė vadovaudamasis Kultūros plėtros programa, patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės 

tarybos 2010 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-41 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2010–2012 metų 

strateginio veiklos plano patvirtinimo“ 1.2 punktu ir Kultūros skyriaus 2010 m. veiklos planu kultūros 

plėtros programai įgyvendinti, patvirtintu Savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. vasario 10 

d. įsakymu Nr. A-119. 

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

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

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

tenkinti jų įvairialypius estetinius poreikius. 
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Kultūros skyrius, rengdamas ir 

vykdydamas 2010 m. Kultūros plėtros programą, 

planavo lėšas, reikalingas programai įgyvendinti 

ir koordinavo šios programos vykdymą. 2010 m. 

Kultūros skyriaus Kultūros plėtros programai 

planuoti asignavimai – 1078,2 tūkst. Lt. 

Savivaldybės tarybos patvirtinti asignavimai 

2010 m. – 270,9 tūkst. Lt balandţio mėn. 

padidinti iki 320,9 tūkst. Lt. Šių lėšų 138,8 tūkst. 

Lt panaudoti įsiskolinimams uţ 2009 m. padengti 

(2009 m. asignavimai metų bėgyje nuo 776 tūkst. 

Lt sumaţinti iki 699,9 tūkst. Lt). Visiems kitiems 

Kultūros plėtros programos poreikiams 2010 m. 

iš viso liko tik 182,1 tūkst. Lt. 

 Remiantis Apskaitos ir Finansų skyrių 

teikiamais kasiniais išlaidų duomenimis, 2010 

metų gruodţio 31 dienai iš viso programai uţ 

įvykdytus darbus ir biudţetinėms kultūros 

įstaigoms buvo apmokėta 5660,3 tūkst. Lt (2009 

m. – 5413 tūkst. Lt), iš jų 271,5 tūkst. Lt – Dailės 

galerijai, 1562,1 tūkst. Lt – Kultūros centrui, 

332,2 tūkst. Lt – kultūros centrui “Laiptų 

galerija”, 1320 tūkst. Lt – Viešajai bibliotekai, 

1853,8 – Koncertinei įstaigai (veikla vykdoma ir finansavimas skiriamas nuo 2009 m.), Kultūros 

programai uţ įvykdytus darbus buvo pervesta 320,7 tūkst. Lt (2009 m. -  670,8 tūkst. Lt (planuota 699,9 

tūkst. Lt), o apmokėta 532 tūkst. Lt, todėl metų pabaigai buvo likę 138,8 tūkst. Lt įsiskolinimas. 

Įsiskolinimas buvo padengtas per 2010 metų pirmąjį ketvirtį. 

 

Kultūros plėtros programos įgyvendinimui skirtos lėšos ir jų paskirstymas (tūkst. Lt) 

 

Kultūros plėtros programos 

priemonės pavadinimas 

2009 m. 2010 m. 

Asignavimai 

 

Sumaţinti 

asignavimai 

Asignavimai 

 

Padidinti 

asignavimai 

Kultūros projektų rėmimas 69 63,06 23,2, iš jų:  

2010 m. – ; 

2009 m. įsiskolinimui 

padengti – 23,2 

23,2, iš jų: 

 2010 m. – ; 

2009 m. įsiskolinimui 

padengti – 23,2 

Valstybinių ir miesto 

švenčių organizavimas ir 

finansavimas 

183 136,38    179,12, iš jų: 

 2010 m. – 118,07; 

2009 m. įsiskolinimui 

padengti – 61,05 

   204,12, iš jų: 
 2010 m. – 143,07; 

2009 m. įsiskolinimui 

padengti – 61,05 

Tarptautinių festivalių ir 

konkursų organizavimas ir 

finansavimas 

384 366,3 30,3,  iš jų: 

 2010 m. – ; 

2009 m. įsiskolinimui 

padengti – 30,3 

30,3, iš jų: 

 2010 m. – ; 

2009 m. įsiskolinimui 

padengti – 30,3 

Nusipelniusių meno kūrėjų 

ir kultūros darbuotojų 

skatinimas 

20 20 24,0, iš jų: 

 2010 m. – 14,0; 

2009 m. įsiskolinimui 

padengti – 10,0 

24,0, iš jų:  

2010 m. –14,0; 

2009 m. įsiskolinimui 

padengti – 10,0 

Dainų ir šokių švenčių 75 70 – – 
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tradicijų puoselėjimas 

Šiaulių miesto kultūrinio 

gyvenimo reprezentavimas 

4 4 4,0 14,0 

Jaunųjų menininkų ir 

kultūros kūrėjų skatinimas 

19,2 19,2 6,4, iš jų:  

2010 m. – ; 

2009 m. įsiskolinimui 

padengti – 6,4  

6,4, iš jų:  

2010 m. – ; 

2009 m. įsiskolinimui 

padengti – 6,4  

Jaunųjų menininkų kūrybos 

skatinimo ir jaunimo 

kultūrinio uţimtumo 

projektų rėmimas 

11 10,5 2,9, iš jų:  

2010 m. – ; 

2009 m. įsiskolinimui 

padengti – 2,9 

2,9, iš jų:  

2010 m. – ; 

2009 m. įsiskolinimui 

padengti – 2,9 

Įvairių socialinių grupių 

kultūrinės saviraiškos 

skatinimas (Rezervas) 

– – – 15,0 

Etninės kultūros plėtojimo 

programa 

10,8 10,46 0,98, iš jų:  

2010 m. – ; 

2009 m. įsiskolinimui 

padengti – 0,98 

0,98, iš jų:  

2010 m. – ; 

2009 m. įsiskolinimui 

padengti – 0,98 

Reprezentacinių miesto 

folkloro ansamblių veiklos 

stiprinimas 

– – – – 

Viso Kultūros plėtros 

programai skirta 

776 699,9 270,9 320,9 

 

Šiaulių miesto savivaldybės biudţeto lėšos, skirtos kultūros plėtrai (tūkst. Lt) 
 

Metai Lėšos  
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 (iš jų – 2009 m. įsiskolinimui 

padengti – 138,8) 

 

  

Kultūros renginiai 2010 metais 

 2010 m. miesto kultūros renginių planas sudarytas vadovaujantis Kultūros plėtros programa. 

 2010 m. Savivaldybės biudţete neskyrus pakankamai lėšų Kultūros plėtros programai,  nebuvo 

skelbtas konkursas daliniam kultūros projektų finansavimui. Todėl nebuvo koofinansuoti svarbiausi 

miesto festivaliai, jaunųjų menininkų kūrybos skatinimo projektai, profesionaliojo meno (muzikos, 

teatro, šokio), vizualiojo meno (vaizduojamosios ir taikomosios dailės, videomeno, dizaino ir kt.), 

literatūros (leidinių ir literatūros renginių), etninės kultūros, kultūros paveldo, mėgėjų meno ir 

saviraiškos sričių kultūros projektai. 



 

                                                  
                          ŠŠIIAAUULLIIŲŲ  MMIIEESSTTOO  SSAAVVIIVVAALLDDYYBBĖĖSS  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIJJOOSS  DDIIRREEKKTTOORRIIAAUUSS    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              22001100  MMEETTŲŲ  VVEEIIKKLLOOSS  AATTAASSKKAAIITTAA 

18 

 Iš Kultūros plėtros programos Rezervo lėšų buvo koofinansuoti tik šie renginiai: XV šiuolaikinio 

meno festivalis ,,Virus“ (2 tūkst. Lt), X Šiaulių miesto ir apskrities meno mėgėjų kolektyvų ir atlikėjų 

festivalis „Rudens mozaika“ (2 tūkst. Lt), IX festivalis ,,Literatūrins ţiemkelis“ (2 tūkst. Lt), VIII 

tarptautinis jaunųjų akordeonistų festivalis „Linksmasis akordeonas“ (3 tūkst. Lt), edukacinis projektas 

vaikams ir jaunimui „Menopolis“ (1 tūkst. Lt), Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ 

naujametinis koncertas (1 tūkst. Lt). 

 Šiaulių miesto berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“ sėkmingai atstovavo Šiauliams IX 

tarptautiniame Europos jaunimo chorų konkurse-festivalyje „Giuseppe Zelioli“ Lecco (Italija), kur 

laimėjo I vietą mišrių balsų chorų kategorijoje. Kolektyvo kelionei koofinansuoti lėšos  (4 tūkst. Lt) 

buvo skirtos iš 2010 m. Kultūros plėtros programos Rezervo. 

 Rezervo lėšos visoms minėtoms priemonėms skirtos vadovaujantis Savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2007 m. balandţio 26 d. įsakymu A-577 „Dėl rezervo lėšų skyrimo ir 

naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 2010 m. Kultūros skyrius kuravo atmintinų datų, kalendorinių, valstybinių ir miesto švenčių 

organizavimą: Trijų karalių dieną, Laisvės gynėjų dieną, Ţiemos šventę, Lietuvos valstybės atkūrimo 

dieną, Uţgavėnes, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-mečiui skirtus renginius, Atvelykį, 

Tarptautinę vaikų gynimo dieną, Gedulo ir vilties dienos paminėjimą, Jonines, Valstybės – Lietuvos 

karaliaus Mindaugo karūnavimo – dieną, Ţalgirio mūšio minėjimą, Vandens šventę, Juodojo kaspino 

dieną, miesto šventę ,,Šiaulių dienos 2010“ ir koncertinę programą Šiaulių arenoje (šventinio Mero 

priėmimo metu), Trijų Baltijos šalių miestų partnerių Šiaulių, Jelgavos ir Pernu menininkų teminę 

parodą Šiauliuose, Tarptautinę pagyvenusių ţmonių dieną, kultūros renginių ciklą „Kultūros vakarai“ 

bei kalėdinius ir naujamečius renginius. Visoms šioms priemonėms vykdyti buvo skirta 143,07 tūkst. 

Lt. 

 Kultūros skyrius kuravo miesto šventės ,,Šiaulių dienos 2010“, kuri vyko rugsėjo 10 ir 11 d., 

organizavimo procesą. 2010 m. miesto šventę rengė šventės organizavimo ir vykdymo konkursą 

laimėjęs Šiaulių kultūros centras. Šventei organizuoti iš Kultūros plėtros programos eilutės „Valstybinių 

ir miesto švenčių organizavimas ir finansavimas“ skirta 80 tūkst. Lt. 

 Kultūros skyrius rengė sąlygas ir koordinavo leidinio „Šiaulių metraštis 2007–2010 m.“ 

parengimo ir leidybos paslaugos viešųjų pirkimų konkursą, kurį laimėjo Šiaulių „Aušros“ muziejus (iš 

2010 m. Kultūros plėtros programos leidiniui skirta 10 tūkst. Lt). Supaprastintu viešųjų pirkimų būdu 

įsigijo 10 atminimo ţenklų kultūros ir meno premijų laureatams (4 tūkst. Lt), vykdė supaprastintą viešąjį 

pirkimą dėl koncertinės programos Šiaulių arenoje miesto šventės „Šiaulių dienos“ metu (10 tūkst. Lt). 

 2010 m. Kultūros skyrius kuravo renginių ciklo „Šiaulių bulvaro vasara“ organizavimą. Ciklo 

metu Vilniaus g. pėsčiųjų bulvare vasarą, net 16 savaitgalių, buvo organizuota įvairaus pobūdţio per 50 

kultūrinių renginių, skirtų įvairaus amţiaus ţmonių grupėms: knygos diena; romanso ir istorinio šokio 

vakaras; Tarptautinė vaikų gynimo diena; liaudiškos muzikos ir šokio diena; folkloro vakaras; dūdų 

šventė; draugystės vakaras ir kt. 

 2010 m. Kultūros skyrius kuravo renginių ciklo „Kultūros vakarai“ vykdymo procesą, kurio 

metu Šiaulių miesto kultūros įstaigose buvo surengta 14 renginių. 

 

Kultūros renginių palyginimas 2009 ir 2010 metais 

 2009 m. 2010 m. 

Įgyvendinti kultūros projektai 79 – 

Surengta valstybinių ir miesto švenčių 15 20 

Finansuota tarptautinių festivalių ir konkursų 10 – 

Finansuota jaunųjų menininkų kūrybos 

skatinimo ir jaunimo kultūrinio uţimtumo 

projektų 

8 – 

Finansuota etninės kultūros plėtojimo 

programos projektų 
11 – 
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 2009 m. 2010 m. 

Įvairių socialinių grupių kultūrinės saviraiškos 

skatinimo priemonių skaičius (Rezervas) 
 9 

 

Kuruojamos kultūros įstaigos  
Kultūros skyrius vykdė Savivaldybės biudţetinių įstaigų – Šiaulių dailės galerijos, Šiaulių  

kultūros centro, Šiaulių miesto kultūros centro ,,Laiptų galerija“, Šiaulių miesto koncertinės įstaigos 

„Saulė“, Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos – bendrosios veiklos prieţiūrą. Kuruojamos 

įstaigos veiklą vykdė pagal suderintus su Kultūros skyriumi 2010 m. veiklos planus. 

Kultūros įstaigos iš biudţeto skirtas lėšas panaudoja pastatų išlaikymui, darbo uţmokesčiui, 

komandiruotėms, kanceliarinėms prekėms įsigyti. 
  

 

  

1.3.3. Aplinkos apsaugos programos asignavimų panaudojimas (03) 

 

Programą kuruoja Aplinkos ir Viešosios tvarkos skyriai. 

Remiantis Apskaitos ir Finansų skyrių 

teikiamais kasiniais išlaidų duomenimis, 2010 

metų gruodţio 31 d. iš viso programai buvo 

sumokėta 9788,5 tūkst. Lt (2009 metų gruodţio 

31 dienai iš viso programai buvo panaudota 

10095,4 tūkst. Lt). Iš jų, 676,5 tūkst. Lt – 

aplinkos apsaugos programai, 85 tūkst. Lt – 

gyvūnų prieţiūrai, 8892,4 – atliekų tvarkymui, 

134,6 tūkst. Lt – Municipalinės aplinkos tyrimų 

laboratorijai.  

Aplinkos apsaugos programa 2010 metus 

pradėjo su 3608,44 tūkst. Lt skola (3202 tūkst. 

Lt skola Šiaulių regiono atliekų tvarkymo 

centrui (ŠRAC) uţ komunalinių atliekų 

tvarkymą, 355,1 tūkst. Lt – Aplinkos skyriui uţ 

įvykdytus pagal  programą darbus ir 51,3 tūkst. 

Lt - Viešosios tvarkos skyriui), o baigė su 2612,2 

tūkst. Lt skola. (Įsiskolinimai liko ŠRAC-ui – 

1928,9 tūkst. Lt,76,4 tūkst. Lt – Aplinkos skyriui 

uţ įvykdytus pagal  programą darbus ir 6,9 

tūkst. Lt - Viešosios tvarkos skyriui).  

 

 Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa. Aplinkos 

skyrius 2010 m. koordinavo Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos rengimą 

ir teikė pasiūlymus dėl programos lėšų panaudojimo. Per 2010 metus į Šiaulių miesto savivaldybės 

aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą gauta  tūkst. 380,3 tūkst. Lt pajamų. Šias pajamas 

sudarė mokesčiai uţ aplinkos teršimą ( 315,4 tūkst. Lt), įplaukos uţ iškirstus saugotinus ţeldinius ( 9,5 

tūkst. Lt), mokesčiai uţ valstybinius gamtos išteklius (55,4 tūkst. Lt) Iš jų – 20% skirta Šiaulių miesto 

savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai. Likutis iš 2009 metų – 524,6 tūkst. 

Lt. Per 2010 metus Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

lėšomis finansuotos šios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-41 

„Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2010-2012 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“patvirtintos 

Aplinkos apsaugos programos priemonės: 

 

Ski rtų  p rogram ai  kasi n i s l ėšų  apm okė j i m as 
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Aplinkos apsaugos programos priemonės 

Eil. 

nr. 
Priemonės 

Skirtos 

lėšos,  tūkst. 

Lt 

Pagal 

sąmatą, 

tūkst. Lt 

1. 
Šiaulių miesto didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelių techniniams 

projektams parengti, antrinių ţaliavų konteinerinių aikštelėms įrengti 
0,0 89,9 

2. 

Šiaulių miesto didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelių techniniams 

projektams parengti, antrinių ţaliavų konteinerinių aikštelių įrengti (2009 

metų kreditiniams įsiskolinimams padengti) 

18,1 18,1 

3. 
Šiaulių miesto inventorizuotų atskirųjų ţeldynų apmatavimams bei 

įrašymui į Nekilnojamo turto kadastrą  
21,4 22,8 

4. 

Šiaulių miesto inventorizuotų atskirųjų ţeldynų apmatavimams bei 

įrašymui į Nekilnojamo turto kadastrą (2009 metų kreditiniams 

įsiskolinimams padengti) 

7,2 7,2 

5. Naujiems ţeldiniams prie miesto gatvių, parkuose ir skveruose  sodinti 22,0 22,1 

6. 
Skvero Vilniaus ir Eţero gatvių sankirtoje ţeldinių pertvarkymo projektui 

vykdyti 
15,0 15,0 

7. Šiaulių miesto paviršinių vandens telkinių pakrantėms tvarkyti 75,0 75,0 

8. 
Šiaulių miesto paviršinių vandens telkinių pakrantėms  tvarkyti  (2009 metų 

kreditiniams įsiskolinimams padengti) 
30,0 30,0 

9. Lietaus nuotekų sistemoms miesto gatvėse tvarkyti 36,3 65,0 

10. 
Lietaus nuotekų sistemoms miesto gatvėse tvarkyti  

(2009 metų kreditiniams įsiskolinimams padengti) 
57,4 57,4 

11. 
Poţeminio vandens, oro kokybės  ir dirvoţemio uţterštumo būklės 

stebėsenai (monitoringui) vykdyti 
13,2 20,0 

12. 
Poţeminio vandens kokybės  ir dirvoţemio uţterštumo būklės stebėsenai 

(monitoringui) vykdyti (2009 metų kreditiniams įsiskolinimams padengti) 
24,0 24,0 

13. 
Šiaulių miesto švietimo įstaigų aplinkosaugos švietimo ir ugdymo 

projektams remti 
5,0 5,0 

14. Nevyriausybinių organizacijų aplinkosaugos projektams remti 10,0 10,0 

15. Informacinių ir kt. leidinių prenumeratai, įsigijimui ir leidybai 1,6 3,0 

16. 
Renginiams, skirtiems Ţemės ir Aplinkos apsaugos dienoms bei Europos 

judriajai savaitei ir kt. organizuoti 
0,9 5,0 

17. 
Šiaulių miesto savivaldybės biudţetinei įstaigai Šiaulių jaunųjų gamtininkų 

centrui egzotinių gyvūnų kampeliui priţiūrėti 
5,0 5,0 

18. 
Pavojingiems radiniams, ekologinėms avarijoms ir gaisrų padariniams 

likviduoti, gaisrų durpynuose prevencijai vykdyti 
1,1 6,7 

19. 
Šiaulių miesto priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai ekologinių avarijų 

lokalizavimo priemonėms įsigyti 
5,0 5,0 

20. 

Pavojingiems radiniams, ekologinėms avarijoms ir gaisrų padariniams 

likviduoti, gaisrų durpynuose prevencijai vykdyti (2009 metų kreditiniams 

įsiskolinimams padengti) 

19,4 19,4 

21. Nelegaliems sąvartynams mieste tvarkyti 219,9 219,9 

22. 
Nelegaliems sąvartynams mieste tvarkyti (2009 metų kreditiniams 

įsiskolinimams padengti) 
89,1 89,1 

23. Dviračių takų plėtros techninei dokumentacijai parengti 0,0 30,0 

 IŠ VISO IŠLAIDŲ 676,6 844,6 

 

Komunalinių atliekų tvarkymas 

Atliekų tvarkymui skirtos lėšos panaudotos: 

 Vietinės rinkliavos administravimui – 542,5 tūkst. Lt (2009 m. - 650,0 tūkst. Lt); 

 Komunalinių atliekų surinkimui – 5493,3 tūkst. Lt (2009 m. - 5801,9 tūkst. Lt); 

 Komunalinių atliekų šalinimui – 2856,6 tūkst. Lt (2009 m. - 3002,0 tūkst. Lt). (2010 m. surinkta 

ir pašalinta 43788,8 tonos mišrių komunalinių atliekų, 2009 m. – 49660 tonos).  

  



 

                                                  
                          ŠŠIIAAUULLIIŲŲ  MMIIEESSTTOO  SSAAVVIIVVAALLDDYYBBĖĖSS  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIJJOOSS  DDIIRREEKKTTOORRIIAAUUSS    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              22001100  MMEETTŲŲ  VVEEIIKKLLOOSS  AATTAASSKKAAIITTAA 

21 

 2010 metai – ketvirtieji metai, kai Šiaulių mieste įvesta vietinė rinkliava uţ komunalinių atliekų 

surinkimą ir tvarkymą. Per 2010 metus rinkliavos fiziniams ir juridiniams priskaityta 10,8 mln. 

Faktiškai surinkta ir į Šiaulių miesto savivaldybės biudţetą pervesta 8,9 mln. litų. Apmokestintas 

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

rinkliavos uţ komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus (23 punktas), dėl neprivaţiavimo ir 

beviltiškus – 110876. Apmokestintų įmonių skaičius – 3807. 

 Per 2010 metus Šiaulių mieste komunalinių atliekų surinkta ir sąvartyne pašalinta 43788,8 tonų 

(tame skaičiuje 31457,12 tonų iš fizinių asmenų ir 12114,28 tonų iš juridinių asmenų).  Didelio gabarito 

atliekų surinkta – 12,47 t., naudotų padangų – 74,27 t., buityje susidarančių pavojingų atliekų – 0,02 t. 

Kairių biodegraduojančių atliekų surinkimo aikštelėje iš rinkliavos mokėtojų priimta 183,72  (53,08 

tonas pristatė patys gyventojai) tonos biologiškai suyrančių atliekų, lyginant su 2009 m. kiekis padidėjo 

47,92 tonomis. 

 Per 2010 metus Šiaulių mieste Paslaugų teikėjai iš Šiaulių mieste pastatytų 862 konteinerių 

antrinėms ţaliavoms surinko: 

 

Metai 

Ma

to 

vnt 

Stiklas   
Karto

nas 

Mišrus 

popierius 

Polietileno 

plėvelė 

PET 

buteliai 

HDPE 

plastikas 

Aliuminės 

skardinės 
Iš viso 

2010 m. t. 306,80 95,97 204,05 44,52 78,77 9,69 1,63 741,43 

2009 m. t. 306,44 234,89 153,05 26,28 45,47     766,13 

Palygini

mas 2009 

m. su 

2010 m. 

t. 
0,36 -138,92 51,00 18,24 33,30 9,69 1,63 -24,70 

% 0,12 -59,14 33,32 69,42 73,23 100,00 100,00 -3,22 

  

 Vykdant specifinių atliekų surinkimą, buityje susidarančios pavojingos, didţiosios, elektros ir 

elektronikos atliekos iš Šiaulių miesto gyventojų 2010 metais buvo surenkamos Kairių didţiųjų atliekų 

ir buities pavojingų atliekų surinkimo aikštelėje bei kas antrą mėnesį vykdant surinkimą apvaţiavimo 

būdu pagal iš anksto skelbiamą grafiką. Buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkta 0,02 tonos, 

didţiųjų atliekų 12,47 tonos.  

Uţbaigtas Projektas „Šiaulių regiono Kairių sąvartyno uţdarymo II etapas“ - 2010 m. rugpjūčio 

3 d. komisija sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos 

ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybės prieţiūros skyriaus pripaţino, kad Šiaulių 

regiono Kairių sąvartyno uţdarymo II etapas tenkina nustatytus reikalavimus ir yra tinkamas naudoti. 

Šiame etape buvo suprojektuotas ir įvykdytas kaupo apatinės šiaurinio šlaito ir rytinės kaupo dalies iki 

bermos su ţiediniu apvaţiavimo keliu, uţdengimas. Pilnai uţdengta kaupo viršūnės pietinė dalis ir 

viršutinės kaupo dalies šiaurinė pusė. Taip pat uţbaigtas viršutinės kaupo dalies ţiedinis apvaţiavimo 

kelias, įrengta aptarnavimo aikštelė kaupo viršūnėje, įrengti filtrato valymo įrenginiai su rezervuaru 

filtrato koncentratui kaupti. Įrengta filtrato siurblinė ir filtrato, koncentrato ir drenaţinio vandens 

savitakiniai bei slėginiai vamzdynai, pagerinti privaţiavimo keliai prie valymo įrenginių. Taip pat šiame 

etape pakeista esama komplektinė transformatorinė į stulpinę ir įrengtos keturios 0,4 kV įtampos 

valdymo spintos.   

Šiuo metu uţdarytame Kairių sąvartyne yra įrenginėjamos dujų surinkimo sistema. 2009 m. 

kovo 17 d. buvo pasirašyta sutartis „Dėl Kairių sąvartyno išskiriamų dujų utilizavimo veiklos 

vykdymo“ su UAB „Energijos parkas“, pagal kurią UAB „Energijos parkas“ įsipareigoja pats investuoti 

ir  vykdyti Kairių sąvartyno išskiriamų dujų surinkimo ir utilizavimo veiklą. Iki 2011 m. turi būti 

instaliuota dujų surinkimo ir utilizavimo, paverčiant jų energiją į naudingą elektros energiją ir/ar 

šilumos energiją, technika. 
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Toliau tęsiamas Projekto „Šiaulių regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uţdarymas, didelių 

gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“  įgyvendinimas. 2010 m. birţelio 11 d. 

atlikus viešųjų pirkimų procedūras, pasirašyta sutartis su jungtinės veiklos pagrindu veikiančia AB 

„Meresta“ dėl 44 atliekomis uţterštų teritorijų Šiaulių regione sutvarkymo. 2010 spalio 1 dieną atlikus 

viešųjų pirkimų procedūras pasirašytos rangos darbų sutartys „Šiaulių regiono 14 senų rajoninių 

sąvartynų uţdarymas“ vykdyme.  

 Be komunalinių atliekų, vykdant Šiaulių miesto tvarkymą, buvo utilizuota 1459,46 tonos 

atliekų iš nelegalių sąvartynų. 

 

Paviršinio vandens apsauga. 

Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiauliuose“ 

2010 m. buvo tęsiamas 2009 m. pradėtas įgyvendinti vienas didţiausių ir svarbiausių 

vandentvarkos projektų Šiaulių mieste, kuriuo siekiama sudaryti galimybes gauti kokybiškas 

vandentvarkos paslaugas Šiaulių miesto Medelyno, Kalniuko, Pabalių rajonuose, Tilţės, Verdulių, 

Kanapių ir Girulių gatvių kvartale gyvenantiems gyventojams. Taip pat padidinti miesto vandentvarkos 

ūkio efektyvumą bei pagerinti ekologinę situaciją mieste.  

 Projekto įgyvendinimo pirmame etape numatyti darbai (vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra 

Šiaulių miesto Medelyno ir Kalniuko kvartaluose bei esamų nuotekų perpumpavimo siurblinių 

Ţuvininkų g. 3, Marijampolės g. 22C ir Kulpės g. 1B rekonstrukcija) baigti vykdyti 2010 metų gruodţio 

mėnesį. Medelyno kvartale nutiesta 28 km. vandentiekio tinklų ir 25,8 km. nuotekų tinklų, pastatytos 

naujos 7 nuotekų perpumpavimo siurblinės. Kalniuko kvartale nutiesta 6,04 km. vandentiekio tinklų, 

6,43 km. nuotekų tinklų ir 5 naujos nuotekų perpumpavimo siurblinės. Įvykdţius numatytą 

vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą, apie 4790 šiuose kvartaluose gyvenančių šiauliečių bus sudaryta 

galimybė vartoti kokybišką geriamąjį vandenį bei naudotis centralizuotomis nuotekų tavrkymo 

paslaugomis. Rekonstravus nuotekų perpumpavimo siurblinę Kulpės g. 1B, joje įrengti modernūs 

atveţamų nuotekų priėmimo įrenginiai. Atlikus nuotekų siurblinės Marijampolės g. 22C rekonstrukciją, 

joje buvusi atveţtinių nuotekų priėmimo vieta buvo panaikinta. Tokiu būdu išspręsta ilgus metus 

nuotekų siurblinės Marijampolės g. 22C aplinkoje gyvenančius ţmones kamavusi iš siurblinės 

sklindančių nemalonių kvapų problema. 

 Projekto įgyvendinimo antro etapo darbai (vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto 

Pabalių rajone ir Tilţės, Verdulių, Kanapių ir Girulių gatvių kvartale) pradėti vykdyti 2010 metų 

geguţės mėnesį. Iki 2010 metų pabaigos nutiesta 9,73 km. vandentiekio tinklų ir 6,9 km. nuotekų tinklų 

Pabalių kvartale. Tilţės, Verdulių, Kanapių ir Girulių gatvių kvartale nutiesta 3,44 km. vandentiekio 

tinklų ir 3,33 km. nuotekų tinklų. Šiuose kvartaluose numatyti vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros 

darbai bus tęsiami 2011 metais ir baigti vykdyti 2011 metų liepos mėnesį. Įvykdţius vandentiekio ir 

nuotekų tinklų plėtrą, apie 2130 šiuose kvartaluose gyvenančių šiauliečių bus sudaryta galimybė vartoti 

kokybišką geriamąjį vandenį bei naudotis centralizuotomis nuotekų tvarkymo paslaugomis.  

Vykdant projekto pirmo ir antro etapų įgyvendinimo darbus iš viso nutiesta 47,21 km 

vandentiekio tinklų (iš jų  30,9 km per 2010 metus) ir 42,46 km. nuotekų tinklų (iš jų 24,7 km. per 2010 

metus). 

 

Lietaus nuotekų sistemos Šiaulių miesto gatvėse tvarkymas 

2010 metais buvo vykdomi Lietaus nuotekų sistemos griovių tvarkymo darbai. Šiuo tikslu per 

2010 metus atlikta: 

1. Vijolės upelio nuo Čiurlionio g. Nr. 55 iki Bielskio g. valymo darbai. Išvalyta 2 km. upelio 

vaga. Iškastas, išveţtas gruntas, iškirsti krūmai, nušienauti šlaitai, išvalytos pralaidos. 

2. Paviršinio vandens surinkimo griovio Šakių gatvės gilinimo darbai. Pagilinta 160 metrų 

griovio ilgio. 

 

Ţeldinių apsauga ir tvarkymas. 

Ataskaitiniais metais buvo nagrinėjami privačių asmenų, įmonių, įstaigų ir kitų organizacijų 

pateikti prašymai ir, įvertinus ţeldinių būklę jų augimo vietose, apie priimtus sprendimus raštu 
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informuota suinteresuota visuomenė. Prašymų pagrindu 2010 metais išduoti 538 leidimai (2006 metais 

jų buvo 346 vnt., 2007 metais - 386 vnt., 2008 - 407 vnt., 2009 - 378 vnt.) medţiams kirsti, genėti ar 

kitaip pertvarkyti. Iš viso ataskaitiniais metais leista kirsti 1474 medţius, iš kurių 1104 medţiai (apie 75 

%) buvo keliantys pavojų. 2009 metais leista kirsti 1360 medţių, iš kurių 908 medţiai buvo keliantys 

pavojų. Palyginus šių dviejų metų duomenis, išlieka tos pačios tendencijos – atskaitiniais metais 

didėjant bendram leidţiamų kirsti medţių skaičiui didėja ir juose leidţiamų kirsti keliančių pavojų 

medţių skaičius. 

Iš visų, 2010 metais leistų kirsti medţių, berţai sudarė 13 %, liepos – apie 25 %, tuopos, 

gluosniai ir uosialapiai klevai (sudėjus visas tris grupes kartu) – beveik 31 % (2008 m.- 19 %, 2007 m.- 

30 %, 2006 m.-20 %, 2005 m.-33 %, 2004 m.- 47 %) visų leistų kirsti medţių. 

2010 metais išduotuose leidimuose leista genėti 2134 saugotinus medţius, augančius ne miško 

ţemėje. Dėl lėšų stokos kasmet šiems darbams skiriamas vis maţesnis dėmesys. Dėl šio tipo medţių 

prieţiūros darbų nevykdymo ar nesavalaikio vykdymo blogėja daugiabučių namų langų apšviestumas, 

neretai eismo saugumas, elektros tiekimo saugumo sąlygos, prastėja ţeldinių sanitarinė būklė ir jų 

estetinė vertė. 

 Uţ kertamus ţeldinius per ataskaitinį laikotarpį sumokėta 9 483,69 lt atkuriamosios vertės, kuri 

bus panaudota naujų ţeldinių veisimui. Ši suma būtų daug didesnė, bet ataskaitiniais metais didesnioji 

dalis patenkinamos ir geros būklės medţių neatlyginamai iškirsta statant svarbius valstybei ar miestui 

objektus, tiesiant ar rekonstruojant gatves, kitą infrastruktūrą ir Ginkūnų kapinių kapaviečių plėtrai. 

Panaudojant Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, tame tarpe ir ţeldinių 

atkuriamosios vertės lėšas, uţ 15 tūkst. Lt  pertvarkyti ţeldiniai skvere, esančiame prie H. Frenkelio 

vilos, šalia Eţero ir Vilniaus gatvių sankirtos. Šiame ţeldyne buvo gausu blogos būklės, keliančių 

pavojų praeiviams, kai kur per tankiai suaugusių, uţstelbtų ar menkaverčių ţeldinių. 

Taip pat panaudojant Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšas ( 22,1 tūkst. Lt ) 

ir įgyvendinant Ţeldinių atkūrimo, įveisimo galimybių Šiaulių miesto centrinės dalies ir Tilţės gatvėse 

projekto sprendinius 41 medelis ir 51 krūmas pasodinti Tilţės gatvės atkarpoje nuo namo Nr. 13 iki Nr. 

19, prie Vytauto g. 131, ties Vilniaus ir S.Daukanto gatvių sankirta, ties J. Basanavičiaus ir Aušros 

alėjos sankirta bei S. Šalkauskio gatvėje. Visų šių išvardintų objektų ţeldinimui panaudoti 128 

sodmenys, įsigyti ir atveţti viešojo pirkimo konkurso būdu. 

2004 m. Šiaulių mieste vietoje iškirstų ţeldinių įveista 497 vnt., 2005 m. - 986 vnt., 2006 m.-

1421 vnt., 2007 m. - 1343 vnt., 2008 m. - 1528 vnt., 2009 m. - 996 vnt., 2010 – 805 vnt. medţių ir  

krūmų. Pateiktos sodinimų apimtys gerai iliustruoja tai, kad jų kitimui labai ţymios įtakos turėjo naujų 

prekybos centrų ir kitų stambių miesto plėtros objektų, kuriuose buvo veisiama daug sodmenų, statybos 

projektų įgyvendinimas. 

Ataskaitiniais metais daugiausiai ţeldinių (449 glaustašakių formų liepos) pasodinta vykdant 

Šiaulių miesto gatvių, kelių jungčių tarp aplinkelių ir miesto rajonų nutiesimo ir modernizavimo II 

etapo kelių tiesimo ir  rekonstravimo darbų projektą Sembos, Statybininkų ir Išradėjų gatvėse. Šiaulių 

universiteto Botanikos sodas įvairiose miesto vietose pasodino arba dovanojo ir kiti pasodo 18 įvairių 

rūšių medelių ir 88 krūmus. Didelis dėmesys buvo skiriamas naujų sodinimo vietų paieškai 

rengiamuose projektuose, prie juose numatytų kirtimų vietų, bet daugumos šių ţeldinių įveisimas 

numatytas kitiems metams ir į šių metų sodinimų duomenis neįskaičiuotas. 

      Siekiant planuojamoje veikloje daugiau atsiţvelgti į miesto poreikius ir skatinant 

visuomenės kūrybiškumą, tęsiamas bendradarbiavimas su Šiaulių universiteto Gamtos mokslų 

fakultetu: aptariamos praktinės miesto ţeldinių gausinimo, jų kokybės gerinimo darbų ir studentų 

įtraukimo į šį procesą galimybės. Tobulinti mokymo procesą ir stengiantis jį priartinti prie konkrečių 

praktinių uţduočių įgyvendinimo, buvo vertinami studentų parengti Dainų ir Lieporių parkų ţeldinių 

pertvarkymo projektai, teikiamos praktinės pastabos ir rekomendacijos jų kokybei pagerinti. Aktyviai 

su visuomene bendrauta ne tik ( kaip kitais metais) informuojant apie saugotinų ţeldinių genėjimo, 

kirtimo ar sodinimo tvarką, bet, paplitus kaštonuose keršosioms  kandelėms, teikta informacija apie 

praktinius kovos būdus su šiuo medţių lapų kenkėju. Visais šiais klausimais konsultuota telefonu, o 

apie masiškai plintančius kaštonų lapų kenkėjus ir būtinas taikyti šių medţių apsaugos priemones buvo 



 

                                                  
                          ŠŠIIAAUULLIIŲŲ  MMIIEESSTTOO  SSAAVVIIVVAALLDDYYBBĖĖSS  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIJJOOSS  DDIIRREEKKTTOORRIIAAUUSS    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              22001100  MMEETTŲŲ  VVEEIIKKLLOOSS  AATTAASSKKAAIITTAA 

24 

parengtas straipsnis, patalpintas Savivaldybės internetiniame tinklalapyje ir platintas įvairioms  spaudos 

bei švietimo organizacijoms. 

Parengta Šiaulių miesto savivaldybės ţeldynų ir ţeldinių būklės stebėsenos programa 2010-2014 

metams. Ja siekiama rinkti ir kaupti duomenis apie savivaldybei priskirtoje teritorijoje esančių ţeldynų 

ir ţeldinių būklę, valdyti ir prognozuoti ją. Taip pat rengiamas Šiaulių miesto atskirųjų rekreacinės 

paskirties ţeldynų apsaugos ir tvarkymo reglamentas, padėsiantis geriau tvarkyti miesto parkus ir 

skverus. 

 

Aplinkos oro apsauga. 

2010 metais buvo vykdoma Šiaulių miesto savivaldybės tarybos patvirtinta 2006 – 2010 metų 

programa aplinkos oro uţterštumo kietosiomis dalelėmis (KD10) nustatytoms ribinėms vertėms pasiekti 

ir uţterštumo lygiui Šiaulių mieste maţinti. Remiantis šia programa, 2010 metais buvo vykdytos 

organizacinės ir techninės priemonės oro taršai mieste maţinti. 

Pavasarį, nutirpus sniegui, operatyviai organizuotas susikaupusio purvo surinkimas ir išveţimas. 

Išveţus purvą – nuplautos gatvės. Dėka anksti šį pavasarį pradėto gatvių valymo, plovimo uţterštumo 

kietosiomis dalelėmis koncentracijos paros ribinės vertės (50μg/m
3
) viršijimų kovo – geguţės mėnesiais 

uţfiksuota 13 atvejų, kai 2009 metais tuo pačiu laikotarpiu – 23. Visus metus gatvių valymui taikytas 

valymas vakuminiu būdu. Šiuo būdu nuvalyta 4 520 481 m
2
. Sąšlavų, susidariusių valant miesto gatves, 

šaligatvius, per 2010 metus išveţta 3866,24 t. Esant sausiems ir be kritulių orams, kovo – spalio 

mėnesiais 1 kartą per 3 paras buvo plaunamos centrinės miesto dalies gatvės. Iš viso per 2010 metus 

nuplauta 2 322 064 m
2 

. Ţiemą miesto gatvių barstymui naudotas skaldos ir atsijų mišinys. Juo 

nubarstyta 770 793 m² gatvių.  

Per 2010 metus įrengta 410 m asfatbetonio dangos Vingių ir Tilvikų gatvėse. Gruodţio 15 d. 

atidarytas pietinis miesto aplinkelis. Baigtas įgyvendinti projektas „Šiaulių miesto gatvių, kelių jungčių 

tarp aplinkelių ir miesto rajonų nutiesimo ir modernizavimo II etapas“. Pietinio aplinkelio 

modernizavimas apima Sembos, Išradėjų, Pramonės, Statybininkų gatves. Įgyvendinus projektą nutiesta 

2,361 km naujos gatvės, rekonstruota 1,2 km senų gatvių dangų, naujai įrengta 2,361 km pėsčiųjų ir 

dviračių takų. 

Pritaikius visas galimas programos ir papildomas priemones, dienų skaičius, kai buvo viršyta 

uţterštumo KD10 koncentracijos paros ribinės vertė (50μg/m
3
), ţenkliai sumaţėjo (pav.): 
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Nors buvo vykdomos programos priemonės ir imtasi papildomų priemonių kietųjų dalelių 

mieste koncentracijai maţinti, valstybinio oro monitoringo duomenimis, oro kokybės tyrimų stoties 

aplinkoje (Aušros alėjos-Ţemaitės g. sankryţos rajone) per 2010 metus  kietųjų dalelių (KD10) 

koncentracija 52 kartus viršijo paros  ribinę vertę (50μg/m
3
). Analizuojant viršijimų prieţastis nustatyta, 

kad didelę įtaką turėjo 2009-2010 metų ilga ir šalta ţiema. Dėl vietinio kūrenimo 2010 metų sausį, 

vasarį viršijimų skaičius siekė 21 atvejį. (2009 metų tuo pačiu metu tik 7). Net dešimt kartų (iš 52), 

Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, viršijimai galėjo būti dėl tolimųjų, uţteršto oro iš kitų 

Europos regionų, pernašų. 

Lyginant su 2008 ir 2009 metų tyrimų duomenimis, dienų skaičius, kada viršijamos KD10 paros 

ribinės vertės, didėja (2008 metais viršyta 12 dienų, 2009 metais – 31 diena). Siekiant išvengti KD10 

paros ribinės vertės ateityje viršijimo buvo paruošta ir 2010 m. gruodţio 23d. Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-382 patvirtinta Aplinkos oro kokybės valdymo Šiaulių mieste 

programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas. Ši programa ir priemonių planas suderinti su Šiaulių 

regiono aplinkos apsaugos departamentu ir Šiaulių visuomenės sveikatos centru. Programa ir priemonių 

planas patalpinti Šiaulių miesto savivaldybės tinklapyje. 

 

Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija (MATL).  

Šiaulių miesto savivaldybės biudţetinė įstaiga MATL vykdo Šiaulių miesto aplinkos kokybės 

stebėseną (išskyrus poţeminio vandens kokybės stebėseną). Įstaigoje dirba 6 darbuotojai. Vykdant 

laboratorijai priskirtą aplinkos tyrimų programą Šiaulių mieste, 2010 m. buvo atlikti  paviršinio vandens 

telkinių cheminio uţterštumo tyrimai, aplinkos oro kokybės tyrimai ir būklės vertinimas,  pramoninio 

triukšmo kartografavimas ir matavimas. 

 

Svarbiausi MATL 2010 metais atliktų tyrimų Šiaulių mieste rodikliai: 

 Vykdant aplinkos oro kokybės stebėjimą, atlikti maršrutiniai aplinkos oro tyrimai, dujinių 

teršalų ( azoto oksidų, anglies monoksido) koncentracijų sklaidos įvertinimui visoje miesto teritorijoje. 

Autotransporto taršos poveikio įvertinimui atlikti oro taršos  tyrimai centrinėje miesto dalyje, Europos 

judriosios savaitės renginių metu. Kompleksinė oro tarša įvertinta visoje miesto teritorijoje 

biotestavimo metodu. Ţiemos sezono metu atlikti kritulių (sniego) cheminio uţterštumo tyrimai visoje 

miesto teritorijoje. 
 Azoto dioksido (NO2) koncentracija  miesto aplinkos ore  neviršijo ribinės vertės 

(0,200mg/m
3
) ir kito nuo 0,012 iki 0,081 mg/m

3
. Didţiausia  NO2 koncentracija  gauta centrinėje miesto 

dalyje, Dubijos-Eţero g. sankryţos aplinkos ore,  Tilţės gatvės atkarpoje tarp Vytauto g. ir Ţaliūkių g. 

ir  Aušros alėjos  aplinkos ore.  Rytinėje miesto dalyje didţiausia NO2 koncentracija gauta Pramonės ir 

Serbentų gatvių aplinkos ore, o šiaurinėje miesto dalyje – Dvaro g. (0,059 mg/m
3
) ir Ţemaitės g. 

aplinkos ore (0,052 mg/m
3
). Maţiausias oro uţterštumas azoto oksidais gautas pietinėje miesto dalyje, 

Dainų ir Lieporių mikrorajonuose. Miesto teritorijos dalis, kurioje azoto dioksido koncentracija 

neviršijo 0,1 ribinės  vertės sudarė 58 %,  kito nuo 0,1 iki 0,2 ribinės  vertės (maţai uţteršta) - 22 % ir 

viršijo 0,2 ribinės vertes (vidutiniškai uţteršta) – 20 %. Vidutinė metų azoto dioksido  koncentracija 

lygi 0,032 mg/m
3
 ir lyginant su 2009 m. sumaţėjo  1,2 karto. 

 Anglies monoksido (CO) koncentracija miesto aplinkos ore neviršijo ribinės vertės 

(10mg/m
3
) ir kito nuo 0,6 iki 2,5 mg/m

3
. Didţiausia anglies monoksido koncentracija gauta centrinėje 

miesto dalyje, Dubijos-Ţemaitės g. sankryţos aplinkos ore, Dubijos-Eţero g. sankryţos aplinkoje, 

Tilţės gatvės atkarpoje tarp Vytauto g. ir Ţaliūkių g. ir Aušros alėjos aplinkos ore.  Šiaurinėje miesto 

dalyje didţiausia CO koncentracija gauta Ţemaitės g. aplinkos ore. Maţiausiai uţteršta anglies 

monoksidu miesto teritorijos dalis išsidėsčiusi  pietinėje miesto dalyje, Dainų ir Gytarių mikrorajonuose 

(0,6 - 0,8 mg/m
3
).   

 Miesto teritorijos dalis, kurioje CO koncentracija  neviršijo 0,1 ribinės vertės sudarė 54 %,  

kito nuo 0,1 iki 0,2  ribinės vertės (maţai uţteršta)  sudarė – 34 %, ir viršijo 0,2 ribinės vertes 

(vidutiniškai uţteršta)  – 12 %. Vidutinė metų anglies monoksido koncentracija lygi 1,4 mg/m
3
 ir 

lyginant su 2009m.  sumaţėjo 4 %. 
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 Vieno iš Europos judriosios savaitės renginių metu centrinėje miesto dalyje esančioje Tilţės 

gatvės atkarpoje tarp Vytauto g. ir Aušros alėjos  buvo sustabdytas autotransporto eismas. Bendras 

vidutinis metinis paros eismo intensyvumas šioje gatvės atkarpoje siekia 11750 automobilių per parą, 

krovininių automobilių skaičius 2076 aut. per parą. Akcijos metu vykdyti oro uţterštumo ir triukšmo 

lygio tyrimai šalia  gatvės esančios J.Janonio gimnazijos aplinkoje.  Sustabdţius autotransporto eismą 

oro uţterštumas azoto oksidais sumaţėjo  3 kartus, o anglies monoksidu net 4 kartus, triukšmo lygis 

J.Janonio gimnazijos aplinkoje sumaţėjo 16 dBA. 
 2010 m. ištirtas 200 šachtinių šulinių uţterštumas nitratais. Daugiausia vandens mėginių į 

laboratoriją pristatė gyventojai iš  Medelyno, Kalniuko, Pabalių mikrorajonų. Taip pat sodų bendrijų 

,,Vyturys”, ,,Lelija”, “Uţuovėja”, “Ramybė”, “Vijoliai ” ir kt. gyventojai. 

 Nitratų koncentracija viršijo DLK (50 mg/l) 20  ištirtų šulinių. Maksimali nitratų  

koncentracija,  viršijanti   DLK 8,6 karto (430 mg/l) gauta šulinio vandenyje M.Montvilos g. 

Daugiausia viršijimų nustatyta Medelyno mikrorajono,  Vijolių ir Lelijos sodų bendrijose. 
 Intensyviausia vandens tarša nustatyta gręţinyje 2362 (J. Basanavičiaus g.) ir šulinyje 30s 

(Valančiaus g. 16), maţiausiai uţterštas šulinio 50s (Pasvalio g. 50a) ir gręţinio 35849 (Pročiūnų g.) 

vanduo. 
 

Gyvūnų prieţiūrai skirtų lėšų panaudojimą vykdo Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojai.  

2010 m. į Savivaldybės biudţetą surinkta 110 000 Lt vietinės rinkliavos uţ gyvūnų (šunų, kačių) 

laikymą daugiabučiuose namuose (2009 m. - 110055 Lt).  

 Aplinkos apsaugos programos tikslui Reguliuoti gyvūnų, laikomų Šiaulių miesto 

daugiabučiuose namuose, populiaciją ir kontroliuoti jų prieţiūrą įgyvendinti Šiaulių miesto 

savivaldybės taryba iš biudţeto skyrė  85 000 Lt, iš kurių 50 000 Lt buvo skirta 2009 m. programos 

vykdytojams kreditoriniam įsiskolinimui padengti. 

 Aplinkos apsaugos programos lėšos panaudotos šiems Aplinkos apsaugos programos 

uţdaviniams įvykdyti: 

 1. Uţtikrintas daugiabučių namų gyventojams nemokamas gyvūnų registravimas Šiaulių 

jaunųjų gamtininkų centre, vykdyta registruotų gyvūnų apskaita. Daugiabučiuose namuose 2010 metais 

uţregistruoti 153 gyvūnai. 

 2. Vykdytas rinkliavos administravimas, taikytos įmokų mokėjimo lengvatos. 

 3. Pagerinta daugiabučių namų gyvenamosios aplinkos sanitarinė būklė – vykdyta 8 šunų 

išvedţiojimo aikštelių prieţiūros paslauga, kurią teikė UAB „Šiaulių apţeldinimas“. 

 

 

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

panaudojimas (04) 

 

Programą kuruoja Miesto infrastruktūros skyrius.  

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

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

prieţiūros, kapinių prieţiūros, gatvių apšvietimo, kelio ţenklų eksploatacijos ir prieţiūros, apmokėjimo 

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

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

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

infrastruktūros objektų techninės prieţiūros, mokėjimo automatų prieţiūros, vienišų ţmonių laidojimo, 

ţuvusiųjų, mirusiųjų kūnų perveţimo. 

 

Palyginamoji Miesto infrastruktūros objektų prieţiūros,  

modernizavimo ir plėtros programos finansavimo lentelė, mln. Lt 
Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 2009 m. 2010 m. 

1.  Savivaldybės biudţeto lėšos miesto infrastruktūros objektų 20.156,55 16.166,30 
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Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 2009 m. 2010 m. 

prieţiūrai, modernizavimui ir plėtrai 

2.  Kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšos 4.215,90 5.860,10 

3.  Privatizavimo fondo lėšos 0,00 0,00 

4.  Kitos (paskola, ES, Phare) 1.026,10 3.411,00 

 VISO: 25.698,55 25.437,40 

 

 

Į biudţetą surinktos lėšos iš veiklos, tūkst. Lt: 

Eil. 

Nr.  
Šaltiniai 2009 m. 2010 m. 

1. Uţ ţemės kasinėjimo darbus mieste 21,63 58,85 

2. Uţ leidimų veţti vietiniais susisiekimo maršrutais išdavimą, 

licencijų ir licencijų kortelių išdavimą surinkta  
10,02 

3,99 

3. Uţ automobilių stovėjimą mokomose vietose 67,03 76,8 

4. Uţ traktorių registraciją ir techninę apţiūrą 5,45 3,46 

5. Uţ keleivių veţimo teisės aktų paţeidimus skyrė 

Administracinė komisija  
0,7 

* 

* Funkcijas atlieka  Viešosios tvarkos skyrius    

 

 

Remiantis Finansų skyriaus teikiamais 

kasiniais išlaidų duomenimis,  2010 metų 

gruodţio 31 dienai iš viso buvo apmokėta 16166,3 

tūkst. Lt (2009 m. - 10034,7 tūkst. Lt). Metų 

pradţioje ir pabaigoje uţ įvykdytus darbus buvo 

didelis įsiskolinimas.  

Pagal Miesto infrastruktūros objektų 

prieţiūros, modernizavimo ir plėtros 

programą, vykdytos priemonės:  

 Aplinkos tvarkymas ir prieţiūra 
 (nušienauta 4142 ha ţaliųjų plotų 

parkuose; 14422 ha skverų (miesto 

teritorijoje yra 11 parkų ir 21 skveras), 

gatvių skiriamųjų juostų ir kt.; nugenėta 

1246 medţiai; nukirpta 21 tūkst kv. m 

gyvatvorių ir kt.); 

 Gėlynų įrengimas ir prieţiūra (gėlynų 

plotas iš viso – 3552 kv.m; pasodinta 32 tūkst. vnt. gėlių (2009 m. – 25 tūkst);  

 Kapinių prieţiūra (atveţta 6400 kub.m vandens, išveţta 2,8 t šiukšlių; nupjauta 55,42 ha ţolės; 

ir kt.);  

 Gatvių apšvietimo, kelio ţenklų, šviesoforų eksploatacijai, apmokėjimas uţ elektros 

energiją (gatvių apšvietimui sunaudota 4381 tūkst. Kwh uţ 1680,39 tūkst. Lt (2009 m. – 5002 

tūkst Kwh uţ 1861,7 tūkst. Lt); uţ miesto eismo reguliavimo priemonių eksploataciją – 509,55 

tūkst. Lt (2008 m. - 481,37 tūkst. Lt); miesto gatvių apšvietimo eksploataciją – 1739,66 tūkst. Lt 

(2009 m. - 2018,63 tūkst Lt.);  

 Kelio ţenklų eksploatacija ir prieţiūra;  
 Gatvių prieţiūra (Mechanizuotu būdu ţiemos metu valomos ir barstomos gatvių 

vaţiuojamosios dalys specialiu mišiniu 2010 m. - 1185,76 tūkst. m², vasaros metu valomos 

mechanizuotu būdu 2010 m. - 147,5 tūkst. m² gatvių vaţiuojamosios dalies bei šaligatvių 2010 

m.- 558,9 tūkst. m² ploto. Siekiant sumaţinti oro uţterštumą yra laistomos miesto gatvės 2010 
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m. - 81,47 tūkst. m². Kasmet vykdomas miesto gatvių asfalto dangos remontas: uţtaisomos 

duobės (2008 m.-  17,3 tūkst. m², 2009 m. - 18,5 tūkst. m², 2010 m. -  28,2 tūkst.m²); atliekamas 

ţvyruotų gatvių greideriavimas (2008 m. -  379,3 tūkst. m², 2009 m. - 3266,3 tūkst. m², 2010 m. 

- 5556,5 tūkst. m²),   ţvyruotų gatvių duobių uţtaisymas naujomis medţiagomis (2008 m. - 8,8 

tūkst. m², 2009 m. - 14 tūkst. m², 2010 m. - 232,4 tūkst m²). Kasmet gatvėse su asfalto danga 

paaukštinami šulinių liukai,  pakeičiami liukai naujais, remontuojami atitvarai, suolai, sienos, 

laiptai, šaligatviai, paviljonai, vykdomi viadukų prieţiūros darbai. 

 Daugiabučių namų kiemų dangos tvarkymas .(atsiţvelgiant į finansavimo galimybes, 

vykdomas daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose atliktas asfalto dangos duobių uţtaisymas 

(2008 m. - 3917 m², 2009 m. - 5964 m², 2010 m. - 8158 m²). 2010 m. galimybės sutvarkyti 

daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų nebuvo dėl neskirto finansavimo. 

 Patvirtintos projektavimo sąlygos bei parengti projektai 5 objektams (2009 m. – 5); 

 Kiti darbai. 

 

Palyginamoji skyriaus veiklos suvestinė 

 

Eil. 

Nr.  
Pavadinimas 2009 m. 2010 m. 

  Sugauta šunų, vnt. 325 252 

  Sugauta kačių, vnt. 359 198 

  Sugauta laukinių gyvūnų, vnt. 3 5 

  Atlikta kačių, šunų  eutanazija, vnt.   184 57 

  Licencijos keleivių veţimui 402 337 

  Leidimai veţti vietiniais susisiekimo maršrutais 108 0* 

  Planavimo ir projektavimo sąlygos 444 411 

  Išduoti leidimai vykdyti ţemės kasinėjimo darbus 225 236 

  Nupjauta medţių, vnt. 642 341 

  Nupjauta medţių po elektros laidais, vnt. 134 54 

  Nugenėta medţių, vnt. 652 567 

  Nugenėta medţių po elektros laidais, vnt. 594 679 

  Pasodinta smulkių vienmečių - dvimečių gėlių, vnt. 24846 31974 

  Pasodinta daugiamečių gėlių, vnt. 320 90 

  Pasodinta  gumbinių vienmečių gėlių, vnt. - 2220 

  Nukirptos gyvatvorės (2 k. per sezoną), m
2 

23087 21016 

  Nušienauta ţaliųjų plotų parkuose, tūkst. m² 129,92 4142 

  Nupjauta, sugrėbta, išveţta ţolės iš skverų, gatvių skiriamųjų 

juostų, kt. viešojo naudojimo vietų, tūkst. m² 

558,8 14422 

  Papildomai nušienauta ţaliųjų plotų,  tūkst. m² 8,1 6652 

  Atskirų šiukšlių rinkimas nuo ţaliųjų plotų, tūkst. m² 558,8 100 

  Sunaudota vandens K. Donelaičio g. civilinėse kapinėse iš 

miesto vandens tinklų, m³ 

1001 1811 

  Atveţta vandens į Ginkūnų, Eţero g. civilines bei Laisvamanių 

kapines, m³   

4530 4589 

  Sunaudota vandens iš kolonėlių, m³ 10693 6140 

  Nuveţta gyventojams vandens cisternomis, m³.  1039,25 872,8 

  Išveţta šiukšlių, nuvytusių gėlių, vainikų iš kapinių, t 2139,99 2810 

  Nupjauta ţolės kapinėse nuo ţaliųjų plotų, ha 25,22 55,42 

  Nupjauta medţių kapinėse, vnt. 44 285 

  Nugenėta medţių kapinėse, vnt. 64 0 

  Perveţta ţuvusių, mirusių kūnų, vnt.  282 236 

  Palaidota valstybės lėšomis mirusių ţmonių palaikų, vnt. 10 22 

  Laistytos gatvės maţinant oro uţterštumą, tūkst. m
2 

81,47 81,47 
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Eil. 

Nr.  
Pavadinimas 2009 m. 2010 m. 

  Sugauta šunų, vnt. 325 252 

  Išveţta šiukšlių iš nelegalių sąvartynų, t 736 2218 

  Įregistruota/ išregistruota traktorių, vnt. 60 48 

  Atliktos traktorių techninės apţiūros, vnt. 210 57 

  Leidimų didţiagabaritinių, sunkiasvorių bei specialiųjų 

transporto priemonių judėjimui per miestą išdavimas 

11 8 

 

 
 Miesto infrastruktūros objektų prieţiūra ir eksploatacija 
 Pagal Architektūros ir urbanistikos skyriaus raštus uţklausimus skyriaus specialistai parengia 

objektų detaliųjų planų  ir techninių projektų rengimo planavimo,  projektavimo sąlygas, perţiūri ir 

įvertina infrastruktūros objektų topografines ir poţeminių tinklų nuotraukas,  įvertina techninius 

projektus, derina detaliuosius planus. Per 2010 metus parengta 411 objektų planavimo ir projektavimo 

sąlygų. Perţiūrėti ir įvertinti infrastruktūriniai sprendiniai, pareikštos pastabos  detaliesiems planams 

pateiktiems viešajam svarstymui. 

 Paruošta dokumentacija bendrojo naudojimo statinių statybos leidimams gauti ir statybos 

darbams vykdyti, 2010 m. išduotas 1 statybos leidimas. Tikrinami ţemės kasinėjimo darbai pagal 

išduotus leidimus, avarinius atvejus, gyventojų ar įmonių nusiskundimus ir surašyti ţemės darbų 

vykdymo aktai, tokių patikrinimų atlikta per 2010 metais – 202. Gauti ir išnagrinėti 99 vnt. gyventojų 

bei įmonių raštai - prašymai, parengti atsakymai. Derinami objektai dėl melioracijos ir hidrotechnikos 

įrenginių eksploatavimo prieţiūros vykdymo ir ţemės sklypų topografinių nuotraukų.  

 Mechanizuotu būdu ţiemos metu valomos ir barstomos gatvių vaţiuojamosios dalys specialiu 

mišiniu 2010 m. - 1185,76 tūkst. m², vasaros metu valomos mechanizuotu būdu 2010 m. - 147,5 tūkst. 

m² gatvių vaţiuojamosios dalies bei šaligatvių 2010 m.- 558,9 tūkst. m² ploto. Vasaros ir ţiemos 

sezonams gatvių ir šaligatvių sąrašai atnaujinami ir suderinami. 

 Siekiant sumaţinti oro uţterštumą yra laistomos miesto gatvės 2010 m. - 81,47 tūkst. m². 

Rengiamos ataskaitos Statistikos departamentui dėl Aplinkos apsaugos priemonių (Savivaldybės 

išlaidos Aplinkos apsaugai) įgyvendinimą miesto aplinkos oro uţterštumo maţinimui. 

 Kasmet yra apmokama uţ sunaudotą vandenį, tiekiamą gyventojams iš kolonėlių, o taip pat 

veţamas gyventojams vanduo nuveţtas cisternomis. 

 2009 m. ir 2010 m. vykdyta Talkšos pakrantės prieţiūra (59 tūkst. m²), nušienauta ţaliųjų plotų 

ir rinktos šiukšlės. Kasmet vykdomas sanitarinis miesto valymas, t.y. priţiūrimi ir aptarnauti  lauko 

tualetai, pastatyti ir priţiūrėti konteineriai, sutvarkyti nelegalūs sąvartynai, atliktos kitos sanitarinės 

paslaugos.  

 Vykdoma gatvių apšvietimo, kelio ţenklų, šviesoforų eksploatacijos paslauga, atsiţvelgiant į 

skirtus biudţeto asignavimus: apmokama uţ sunaudotą elektros energiją gatvių apšvietimui, miesto 

eismo reguliavimo priemonių eksploataciją, miesto gatvių apšvietimo eksploataciją. 

 Miesto teritorijoje yra 11 parkų ir 21 skveras. Juose šienaujami ţalieji plotai, genimi ir 

pjaunami medţiai, gėlynuose sodinamos ir priţiūrimos gėlės, renkamos ir išveţamos surinktos šiukšlės, 

vasaros sezonu kerpamos gyvatvorės. Pjaunama ţolė grėbiama ir išveţama iš skverų, gatvių skiriamųjų 

juostų bei kitų viešo naudojimo vietų.   

 Priţiūrimos miesto kapinės, veţamas vanduo į Ginkūnų, Eţero g. civilines kapines bei 

Laisvamanių kapines, tiekiamas vanduo K. Donelaičio g. civilinėse kapinėse iš miesto vandens tinklų. 

Išveţamos šiukšlės, nuvytusių gėlių vainikai, pjaunama ţolė kapinėse nuo ţaliųjų plotų, genimi, 

pjaunami medţiai, atliekami vartų, laiptų smulkūs remonto darbai. 

 Vykdoma miesto fontanų prieţiūra ir aptarnavimas: „Motinystė“, „Saulės diskai“, „Pelikanai“, 

„Rūdė“, „Paukščiai“, „Prūdelis“, „Tūkstantmečio tiltai“. 

 Kasmet vykdomas miesto gatvių asfalto dangos remontas: uţtaisomos duobės (2008 m.-  17,3 

tūkst. m², 2009 m. - 18,5 tūkst. m², 2010 m. -  28,2 tūkst.m²); atliekamas ţvyruotų gatvių greideriavimas 
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(2008 m. -  379,3 tūkst. m², 2009 m. - 3266,3 tūkst. m², 2010 m. - 5556,5 tūkst. m²),   ţvyruotų gatvių 

duobių uţtaisymas naujomis medţiagomis (2008 m. - 8,8 tūkst. m², 2009 m. - 14 tūkst. m², 2010 m. - 

232,4 tūkst m²). Kasmet gatvėse su asfalto danga paaukštinami šulinių liukai,  pakeičiami liukai naujais, 

remontuojami atitvarai, suolai, sienos, laiptai, šaligatviai, paviljonai, vykdomi viadukų prieţiūros 

darbai. 

 Atsiţvelgiant į finansavimo galimybes, vykdomas daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose 

atliktas asfalto dangos duobių uţtaisymas (2008 m. - 3917 m², 2009 m. - 5964 m², 2010 m. - 8158 m²). 

2010 m. galimybės sutvarkyti daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų nebuvo dėl neskirto finansavimo.  

 Organizuotos ir aptarnautos įvairios šventės ir sporto renginiai, iš jų: Sausio 13 – osios 

minėjimo, Joninių šventė, Tarptautinė vaikų gynimo diena, Festivalis Gaudeamus (2007 m.) Valstybės 

diena, III-osios Tarptautinės ţaidynės „Saulės  miestas“, Europos motokrosas Aleksandrijoje,  Vandens 

šventė prie Rėkyvos eţero, Aviacijos šventė, Dţiazo muzikos festivalis, Apskrities ţmonių su negalia 

sporto šventė, Pabaltijo kartingų čempionatas „Saulė“, Truchanovo taurė, Tarptautinė baidarių kanoja 

„Talkšos regata“, Tarptautinės sporto ţaidynės „Šiauliai“,  Šiaulių miesto dienos, Šv. Kalėdos bei 

Naujųjų Metų sutikimas ir kt. 

 Kasmet dalyvaujama Salduvės piliakalnio rekonstrukcijos projekto rengime, organizuojamos 

teritorijų tvarkymo talkos. Vykdytos akcijos: “Baltų ugnys prie Salduvės”, “Uţ švarų ir ţydintį saulės 

miestą”, ilgalaikė programa “Baltų kultūros parkas”, suorganizuoti švaros reidai. 
 
 Infrastruktūros objektų projektavimas, statyba, remontas, rekonstrukcija 

2010 metais patvirtintos projektavimo sąlygos ir parengti projektai bei atliktos techninių 

projektų ekspertizės šiems objektams: 

 Gumbinės gatvės tarp Darbininkų ir Vytauto gatvių rekonstrukcijos techninio projekto 

ekspertizė; 

 Viaduko Tilţės gatvėje  per geleţinkelį rekonstrukcijos techninio projekto koregavimas; 

 Viaduko Tilţės gatvėje  per geleţinkelį rekonstrukcijos techninio projekto koregavimo ir 

darbo projekto ekspertizė; 

 Talkšos eţero prieigų sutvarkymas, įrengiant viešąją turizmo infrastruktūrą (projektas 

rengiamas); 

 Ţvyruotos Vinkšnos gatvės įrengimas Šiaulių mieste (vyksta pirkimas). 

  

2010 metais pagal sudarytas rangos sutartis buvo atlikti šie darbai: 

 Gumbinės gatvės tarp Darbininkų ir Vytauto gatvių rekonstrukcijos techninis projektas 

(16,8 tūkst. Lt.) 

 Gumbinės gatvės tarp Darbininkų ir Vytauto gatvių rekonstrukcija (235 tūkst. Lt); 

 Anykščių gatvės tarp Medvėgalio g. Šiauliuose rekonstrukcija (107,2 tūkst. Lt); 

 Viaduko Tilţės g. per geleţinkelį rekonstrukcija (1500,2 tūkst. Lt); 

 Šaligatvio dangos pakeitimas Vilniaus g., Geguţių g.; Lyros g., Aido g., Tilţės g., Trakų g. 

(374,2 tūkst.Lt, 3947 m2); 

 Asfalto nelygumų išlyginimas uţklojant asfalto sluoksnį Spindulio, Baisogalos, 

Mickevičiaus, Bačiūnų (283,9 tūkst. Lt, 8344,5 m2); 

 Pietinio aplinkkelio modernizavimas. Darbai baigti. Sembos g. rekonstrukcijos darbai (4 

764709,18 Lt, 500 tūkst. Lt apmokama iš Kelių Direkcijos); 

 Kelio ţenklų įrengimo darbai (Įrengta ir pakeista naujais 240 k.ţ., 90 nauji stovai, iš jų 82 su 

pamatais, nauja plėvele perklijuota -39 k.ţ., gembės su pamatu ir ţenklais įrengimas virš 

gatvės- 2 vnt, uţ 50,0 tūkst.Lt); 

 Gatvių asfaltbetonio dangų ţenklinimo darbai (14,491 tūkst. m²; 150 tūkst. Lt);  

 Išvalyta Vijolės upelio atkarpa  nuo Čiurlionio g. Nr. 55 iki Bielskio g ir  nuo Bielskio dar 

300 m.  (1,8 km, 36,28 tūkst. Lt); 

 Uţaugusio kanalo tarp Sodo g. ir Klaipėdos g. valymas (300 m, 2,23 tūkst. Lt); 

 



 

                                                  
                          ŠŠIIAAUULLIIŲŲ  MMIIEESSTTOO  SSAAVVIIVVAALLDDYYBBĖĖSS  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIJJOOSS  DDIIRREEKKTTOORRIIAAUUSS    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              22001100  MMEETTŲŲ  VVEEIIKKLLOOSS  AATTAASSKKAAIITTAA 

31 

 2010 m. pabaigti 2009 metais pradėti vykdyti apšvietimo oro linijos laidų pakeitimo į oro 

kabelį darbai šiuose objektuose: 

 Strazdelio g., Prūdelio g., Odininkų g., Šilų g., Sodo g., Miško g., Palangos g., Marijampolės 

g., Kretingos g., Ukmergės g., Panevėţio g., Ţemaitės g., Birutės g., ir Maironio g.  (objekto 

vertė - 105,78 tūkst. Lt); 

 Rėţių g., Kalno g., Paprūdţio g., Šakių g., Veiverių g., Prienų g., Papievių g., Kulpės g., 

Ţalgirio g., Traktoristų g., D. Poškos g., Rėkyvos g. ir Dubijos g.  (objekto vertė – 69,00 

tūkst. Lt). 

 Pakeisti gatvių apšvietimo oro linijos laidai į oro kabelį Pabalių g.- 720 m, Ganyklų g.- 1370 

m,  Alksnių g.- 400 m, Šaukėnų g.- 600 m, Artojų g. - 700 m, Jurginų g.- 300 m, Ganyklų g.- 

710 m,  Sodininkų g.- 280 m, Ievų g.- 230 m, Rūko g. - 380 m, Berţų g.- 250 m, Audros sk. 

- 150 m, V. Kudirkos g.-  200 m, Šatrijos g.- 650 m, Medelyno g.- 100 m, K. Jankausko g.- 

550 m ( 158801,61 Lt). 

 Apšvietimo kabelio Ginkūnų kapinėse iškėlimo- perklojimo darbai. Paklota 40,6 m 

apšvietimo kabelio uţ 1999 Lt. 

 Miško gatvės namų Nr.34, 34 A, 34 B, 34 C, 34 D akligatvio apšvietimo darbai (470,76 Lt). 

Sumontuotas oro kabelis -35 m, sumontuotas 1 kronšteinas ir 1 šviestuvas su natrio lempa. 

 Baigiami lauko apšvietimo 0,4 kV oro linijos laidų keitimo į kabelines linijas darbai J. 

Basanavičiaus gatvėje nuo Aušros al. iki Vaidilutės g. 

  

 

1.3.5. Miesto ekonominės plėtros programos asignavimų panaudojimas (05) 

 

       Programą kuruoja Ekonomikos bei Investicijų ir miesto plėtros skyriai. 

 

Remiantis Apskaitos bei Finansų skyrių 

teikiamais kasiniais išlaidų duomenimis, 

2009 metų gruodţio 31 dienai iš viso 

programai buvo apmokėta 2405,8 tūkst. Lt 

(2009 m. - 2405,8 tūkst. Lt). Iš jų: 

Investiciniams projektams – 1685,1 tūkst. 

Lt, Viešiesiems darbams – 421,2 tūkst. Lt, 

VšĮ Turizmo informacijos centrui – 112,2 

tūkst. Lt, verslui remti – 27,8 tūkst. Lt.  

Metų pabaigoje kreditorinis 

įsiskolinimas sudarė 198,9 tūkst. Lt. 

Įsiskolinimai susidarė uţ lengvosios 

atletikos manieţo remontą (186,9 tūkst. Lt) 

bei Investicijų ir miesto plėtros skyriaus 

veiklą (12 tūkst. Lt). Įsiskolinimą numatyta 

padengti per 2010 metų pirmąjį ketvirtį. 

 Ekonominės plėtros programos 

didţioji lėšų dalis skiriama investiciniams 

projektams rengti ir vykdyti. 2010 metais 

investicinių projektų vykdymui buvo skirta 

1685,1 tūkst. Lt. 

 Viešųjų darbų programą vykdė Ekonomikos skyrius. 2010 m. buvo sudarytos 42  viešųjų darbų 

sutartys (2009 m. – 34), apmokėta 421,2 tūkst. Lt (2009 m. – 169,2 tūkst. Lt). Buvo įdarbinta 

328 ţmonės (2009 m. - 150 ţmonių). 

 Smulkiojo verslo rėmimui gruodţio 31 d. negrąţintinai paramai išleista 27,8 tūkst. Lt. 2010 

metais posėdţių metu išnagrinėti 86 prašymai, apsvarstyta 14 klausimų, parama pasinaudojo 53 

smulkiojo verslo įmonės.  

Ski rtų  p rogram a i  kasi n i s l ėšų  apm okė j i m as 

2009  i r 2010  m .  g ruodži o  31  d .
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 VšĮ Turizmo ir informacijos centrui lėšos paskirstytos: VšĮ Turizmo informacijos Centrui – 

100,7 tūkst. Lt (2009 m. - 45 tūkst. Lt) ir Vaikų ţaidimų ir laisvalaikio parkui “Berţynėlis” – 

11,5 tūkst. Lt (2009 m. - 25 tūkst. Lt). 

 Šiaulių turizmo informacijos centras 2010 m. skirtas lėšas panaudojo 2 tarptautinių parodų 

uţsienyje dalyvavimui; darbuotojų darbo uţmokesčiui.  

 Vaikų ţaidimų ir laisvalaikio parkas „BERŢYNĖLIS“. Svarbiausieji atlikti darbai ir 

panaudotos skirtos lėšos: Parke sezono metu vykdoma mini zoologijos sodo gyvūnėlių 

ekspozicija; atnaujinamas, perdaţomas, priţiūrimas esamas medinis inventorius, skulptūros, 

estrada; sodinami, priţiūrimi ţeldiniai, gėlynai; vasaros sezoną remontuojami intensyviai 

eksploatuojami dviračiai; kurie darosi nesaugūs vaţinėti. 2010 metais skirtos lėšos panaudotos 

darbuotojų darbo uţmokesčiui, išeitinėms kompensacijoms, mokesčiams uţ vandenį, elektrą, 

teritorijos tvarkymo darbams reikalingų priemonių įsigijimui. Vasaros metu dirbo 4 darbuotojos 

įdarbintos pagal viešųjų darbų programą, nuo rugsėjo teritoriją tvarko Šiaulių apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato siųsti nemokamų viešųjų darbų bausmę atliekantys asmenys. 

 

 

1.3.6. Savivaldybės turto valdymo ir privatizavimo programos asignavimų panaudojimas (06) 

 

Programą kuruoja Turto valdymo skyrius. 

Remiantis Apskaitos bei Finansų 

skyrių teikiamais kasiniais išlaidų 

duomenimis, 2010 metų gruodţio 31 

dienai iš viso programai buvo panaudota 

551,4 tūkst. Lt (2009 m. – 372,4 tūkst. 

Lt). Iš jų: bendrijų rėmimui – 60 tūkst. Lt 

(2009 m. -  3 tūkst. Lt), Savivaldybės 

nekilnojamo turto valdymui – 433,9 

(2009 m. – 351,5 tūkst. Lt), Valstybinės 

ţemės valdymui – 12,7 tūkst. Lt (2009 m. 

- 3,4 tūkst. Lt); Teisinei registracijai – 

44,8 tūkst. Lt (2009 m. - 14,5 tūkst. Lt). 

Įsiskolinimą metų pabaigoje 

sudarė 158,7 tūkst. Lt uţ Savivaldybei  

nuosavybės teise priklausančio turto 

eksploatavimą, komunalinių, 

administravimo, nuomos mokesčio 

surinkimą, remonto išlaidas, 

nekilnojamojo turto kadastrinius 

matavimus, teisinę registraciją, turto 

vertinimą ir kt. Taip pat uţ miesto 

viešojo tualeto eksploatavimą.  

Kreditorinio įsiskolinimo padengimas numatytas 2011 m. pirmajame ketvirtyje bei 2012 ir 2013 metais.  

 Bendrijų rėmimui skirtų lėšų panaudojimas: 

 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 (bendrijos lėšas panaudojo stogų, fasadų, inţinerinės įrangos, 

laiptinių durų, langų remontui ir kt.). 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. 
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 2010 m. 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. 

 Nekilnojamojo turto valdymui skirtos lėšos panaudotos: savivaldybės turtui priţiūrėti ir 

eksploatuoti (butų (811 vnt.), negyvenamų patalpų (65 vnt.) komunaliniams mokesčiams 

apmokėti, remonto, avariniams darbams atlikti). 

 Iš teisinės registracijos lėšų buvo atliekama 103 (2009 m. – 82) miesto gatvių ir infrastruktūros 

objektų kadastrinių matavimų ir teisinė registracija (įregistruota nuosavybės teise, patikėjimas, 

atlikti kadastriniai matavimai, pakeistas registras, paţymos dėl turto nusidėvėjimo). 

 Valstybinės ţemės valdymui lėšos panaudotos valstybinės ţemės, valdomos patikėjimo teise 

(aplinkkelis, industrinis), ţemės įregistravimo darbams. Sutvarkyti ir įregistruoti Daušiškių k., 

Šiaulių rajone Daušiškių kapinėms įrengti ţemės sklypai. Įregistruoti du miesto parkai - 

Gubernijos parkas Dvaro g. 178B ir grafų Zubovų parkas S. Lukauskio g. 7 bei 11 ţemės sklypų 

valstybės vardu. 

 

Turto valdymo skyriuje vedama  Savivaldybei priklausančio materialaus turto apskaita.  Šio 

turto apskaitoje yra 551,4 mln. Lt (2009 m. - 518,0 mln. Lt), iš jų valstybės turto uţ 12791.3 tūkst. Lt 

(2009 m. - 71642 tūkst. Lt).  

 . 

Savivaldybės turtas 
2010-01-01, 

tūkst. Lt 

2011-01-01, 

   tūkst. Lt 

Pokyčiai,  

tūkst.Lt 

Ilgalaikis materialusis turtas 267397,0  304519,6  +37122.6  

Savivaldybės ilgalaikis turtas 260236,6  291728,3  +31491.7  

Valstybės ilgalaikis turtas 7160,4  12791,3  +5630.9  

Savivaldybei priklausančios akcijos 249382175.0 Lt 

(11375978 vnt.) 

246494375.0  Lt 

(11331970 vnt.) 

-2887800.0 Lt 

(-44008 vnt.) 

Savivaldybės piniginiai įnašai 

viešuosiuose įstaigose 

tūkst. Lt 425.6  

 

+2.4  

Savivaldybei priklausantys butai 13694.7  

 (841 vnt.) 

12814.8  

(811 vnt.) 

-879.9  

 (30 vnt.) 

Savivaldybei priklausantys negyvenamieji 

pastatai 

31888.6 

 (65 vnt.) 

32318.8  

(65 vnt.) 

+430.2  

Valstybei priklausantys negyvenamieji 

pastatai 

503.8  503.8  0 

Savivaldybei priklausantys statiniai 

(miesto infrastruktūra) (Šiaulių mieste 

gatvių – 348,04 km; ţaliųjų plotų – 130 

ha; gėlynų plotų – 3552 kv.m) 

204823.5  213529.4  +8705.9  

Kitas ilgalaikis turtas priklausantis 

savivaldybei (baldai, kompiuteriai, 

medicininė įranga ir kt.) 

5687.2  5222.4  -464.8  

Kitas ilgalaikis turtas priklausantis 

valstybei (baldai, kompiuteriai, 

medicininė įranga ir kt.) 

71.7  86.7  +15.0  

Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausanti ţemė (“Šiaulių Arena”, 2,9 

ha) 

957.5  17904.0  +16946.5  

Valstybės ţemė, valdoma patikėjimo teise 

(Pietinis Aplinkelis) 

6584.9  12200.8  +5615.9  

Kapitalinė statyba 3185.1  9938.9   +6753.8 
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2010 metais parengta (naujos ar pratęstos) 9 patalpų nuomos sutartys, 28 panaudos sutartys.  

Per metus įvyko 5 negyvenamųjų patalpų nuomos konkursai. Išnuomotos šios patalpos: Tilţės g. 

140 (kavinė), Vilniaus g. 172 (kino teatras ,,Laikas“), Tilţės g. 322, Gardino g. 8 (kavinės patalpos 

Teniso kortuose), Tilţės g. 36 (automobilių stovėjimo aikštelė). 

 Per metus uţsakyta apie 103 įvairių nekilnojamojo registro pakeitimų (įregistruota nuosavybės 

teise, patikėjimas, atlikti kadastriniai matavimai, pakeistas registras, paţymos dėl turto nusidėvėjimo).  

 Iš valstybės perimtas negyvenamasis pastatas Pirties g. 5, Šiauliuose. 

 Sutvarkyti ir įregistruoti Daušiškių k., Šiaulių rajone Daušiškių kapinėms įrengti ţemės 

sklypai. Įregistruoti du miesto parkai - Gubernijos parkas Dvaro g. 178B ir grafų Zubovų parkas S. 

Lukauskio g. 7 bei 11 ţemės sklypų valstybės vardu. 

 2010 metais perimta iš likviduojamos Šiaulių apskrities 6 valstybės biudţetinės įstaigos - 

Šiaulių logopedinė mokykla, Šiaulių sanatorinė mokykla, Šiaulių Ringuvos specialioji mokykla, Šiaulių 

vaikų globos namai, Sutrikusio vystymosi kūdikių namai ir Šiaulių priklausomybės ligų centras. 

 

Šiaulių miesto savivaldybei priklausančios akcijos bei dalininkų įnašai. 2010 m. pradţioje 

Šiaulių miesto savivaldybė valdė 11 bendrovių (iš jų 8 bendrovės - kontroliuojamos) akcijų uţ 249,382 

mln. Lt, akcijų skaičius - 11360848 vienetų. Per 2010 m. akcijų skaičius sumaţėjo 28 878 vienetais uţ 

2,887 mln. Lt dėl 2010 m. balandţio 28 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymu Nr. A-469 sumaţinto UAB "Šiaulių vandenys" įstatinio kapitalo. 2011 m. pradţioje akcijų 

skaičius - 11331970 uţ 246,494 mln.Lt. 

 Akcijų detalizacija pateikta lentelėje 

 

 

Dalininkų įnašų pokytis per 2010 m. pateikiamas lentelėje. 

 Šiaulių miesto savivaldybės taryba (toliau - Taryba) yra 5 viešųjų įstaigų dalininkė. Dalininko 

įnašų suma 2010 m. pradţioje sudarė 423,228 tūkst. Lt, metų pabaigoje  - 425,628 tūkst. Lt. Per 2010 

m. Šiaulių miesto savivaldybės Taryba 2010-01-28 dienos sprendimais Nr. 7 ir Nr. 8 sutiko perimti VšĮ 

Šiaulių regiono plėtros agentūros bei VšĮ Šiaulių universiteto gimnazijos dalininko teises iš 

Eil. nr.

Akcijų Pokytis per 2010 m. 

kiekis vertė (Lt) vnt. Lt

1 vnt. 10 8316907 83169070 0 0

2 vnt. 100 1495522 149552200 -28878 -2887800

3 vnt. 100 4104 410400 0 0

4 vnt. 100 9563 956300 0 0

5 vnt. 10 24177 241770 0 0

6 vnt. 100 92079 9207900 0 0

7 vnt. 10 151966 1519660 0 0

8 vnt. 10 9047 90470 0 0

Iš viso kontroliuojamų bendrovių akcijų: 10103365 245147770 -28878 -2887800

Kontroliuojamas ne viešojo 

sektoriaus subjektas           
(pavadinimas)

Matavimo 
rodiklis

Akcijos 

nominali 

vertė (Lt)

AB „Šiaulių energija“

UAB„Šiaulių vandenys“

UAB ,,Pabalių turgus“ 

UAB „Šiaulių turgus“

UAB „Bendrabutis“

UAB „Busturas“

UAB „Šiaulių gatvių 

apšvietimas“

UAB „Ţiburio knygynas“

Eil. nr.

Akcijų

kiekis (vnt.) vertė (Lt) Pokytis per 2010 m. 

9 vnt. 1 1157444 1157444 0 0

10 vnt. 1 69161 69161 0 0

11 UAB „SLEZVB“ vnt. 60 2000 120000 0 0

Iš viso nekontroliuojamų bendrovių akcijų: 1228605 1346605 0 0

Iš viso: 11331970 246494375 -28878 -2887800

Nekontroliuojamas ne 
viešojo sektoriaus subjektas 

       (pavadinimas)
Matavimo 

rodiklis

Akcijos 
nominali 

vertė (Lt)

AB „Šiaulių bankas“

UAB „Toksika“
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likviduojamos Šiaulių apskrities viršininko administracijos. 2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T-84 

Taryba sutiko perleisti VšĮ Šiaulių universiteto mokslo ir technologijų parko dalininko teises kitam 

įstaigos dalininkui - Šiaulių universitetui. 

 

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės Socialinio būsto fondui plėtoti 2010 m. lėšų skirta nebuvo.  
Parengtas socialinio būsto K. Korsako g. 24 statybos techninis projektas. 2010 m. kovo 25 d. 

Šiaulių miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą rengti Socialinio būsto statybos ir eksploatavimo 

galimybių studiją. Dalyvavome Socialinio būsto statybos ir eksploatavimo galimybių studijos 

parengimo ir konsultavimo paslaugos pirkimo komisijos darbe.  

 Pripaţintas netinkamu gyventi gyvenamasis namas Akmenės g. 8, iš kurio reikia iškeldinti 3 

šeimas. Sprendţiami gyvenamojo namo J. Basanavičiaus g. 74, kuris šildomas elektros energija, 

šildymo pakeitimo būdai. Parengtas gyvenamojo namo J. Basanavičiaus g. 74 palėpės paskirstymas 

dalimis dėl jų pardavimo. 

2010 m. parengta medţiaga dėl nuomos sutarčių nutraukimo 27 nuomininkų ir perduota Teisės 

skyriui, iškeldintos 9 šeimos, su 8 nuomininkais sudarytos taikos sutartys. 2009 m. buvo parengta 

medţiaga  dėl 19 nuomininkų iškeldinimo, iškeldinta 12 šeimų. Daug dirbama su nuomininkais dėl 

skolų maţinimo uţ nuomą, kad nereikėtų kreiptis į teismą. To pasekoje per 2010 m. surinkta nuomos 

mokesčio 96 tūkst. litais daugiau nei planuota. 

2009-12-23 patvirtinti 6 sąrašai 2010 metams socialiniam būstui išsinuomoti, kuriuose įrašyti 

1044 asmenys (šeimos), 2010-12-13 patvirtinti 6 sąrašai 2011 metams, kuriuose įrašyti 1140 asmenų 

(šeimų). Naujai padavusių  prašymus socialiniam būstui išsinuomoti per 2010 metus – 137 šeimos, 38 

šeimos pateikė prašymus dėl bendrabučio suteikimo. 2010 metais Šiaulių miesto savivaldybei skirtas 

360 tūkst. Lt valstybės remiamų būsto kreditų limitas. Išduotos 3 paţymos valstybės remiamam būsto 

kreditui gauti. 

 

Negyvenamųjų patalpų, pastatų privatizavimas. 
Savivaldybės privatizavimo objektų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 

šiuo metu (2011-01-01) privatizavimo objektų sąraše yra 59 objektai. Per ataskaitinį laikotarpį 3-ių 

objektų, kuriuos Savivaldybės taryba nusprendė privatizuoti, duomenys perduoti VĮ Valstybės turto 

fondui dėl įtraukimo į Vyriausybės tvirtinamą privatizavimo objektų sąrašą. 

 

Privatizavimo objektų, 2010 m. įtrauktų į privatizavimo programas, sąrašas 
 

Eil. 

Nr.  

Objekto adresas Pardavimo paskelbimas kartais 

1. Šniūraičių g. 14, Radviliškio r. 13 

Eil.nr Subjekto pavadinimas

1 6000 2000 2000 4000

2 100000 100000 0 100000

3 31100 15900 4400 20300

4 100000 37000 0 37000

5 VšĮ Šiaulių verslo inkubatorius 2489328 264328 0 264328

6 4000 -4000 0

Iš viso dalininko įnašų: 423228 2400 425628

Įstaigos 

kapitalas, 

Lt

Įnašo suma 

2010-01-01 

(Lt)

Pokytis 

per 2010 

m.,  Lt

Įnašo suma 

2011-01-01 

(Lt)

VšĮ ,, Šiaulių universiteto 

gimnazija“

VšĮ Šiaulių turizmo informacijos 

centras

VšĮ Šiaulių regiono plėtros 

agentūra

VšĮ Šiaulių regiono atliekų 

tvarkymo centras

VšĮ ,,Šiaulių universiteto mokslo 

ir technologijų parkas“
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2. Miglovaros g. 11 12 

3. Tilţės g. 128 22 

4. Serbentų g. 224 17 

5. Vilniaus g. 193 1 
6. Aušros alėja 53 5 
7. Ţemaitės g.60A 2 

 

 Iš jų: 

 6 objektų privatizavimo programos paskelbtos VĮ Valstybės turto fondo skelbiamame 

Informaciniame privatizavimo biuletenyje; 

 1 objekto privatizavimo programa - patalpos Vilniaus g. 193 (plotas 72,58 kv. m)  tiesioginių 

derybų būdu buvo paskelbta VĮ Valstybės turto fondo skelbiamame Informaciniame 

privatizavimo biuletenyje. Potencialus pirkėjas iki privatizavimo programoje nustatyto termino 

pateikė pasiūlymą ir įvyko tiesioginės derybos.  

Iš septynių privatizavimo objektų per 2010 m. parduoti 4 objektai. 

 

Gyvenamųjų patalpų privatizavimas (pardavimas). 

Per 2010 m. privatizuota (parduota)  butų uţ 187 022 Lt. Rinkos kainomis parduoti 2 butai, 21 

butas – privatizuoti lengvatinėmis sąlygomis. (2009 m. privatizuota (parduota) 9 butai uţ 110 623,70 

Lt). 

 

Privatizuotų (parduotų) butų 2001 – 2010 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 

2006 16 131553,72 

2007 12 66 449,45 

2008 16 269942,96 

2009 9 110 623,70 

2010 23 187 022,00 
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1.3.7. Kūno kultūros ir sporto plėtros programos asignavimų panaudojimas (07) 

 

Programą kuruoja Kūno kultūros ir sporto skyrius. 

Šiaulių mieste sportinę veiklą vykdo: 
 9 sporto mokymo įstaigos, kuriose kultivuojamos 26 sporto šakos, mokyklose tarifikuotos 293 

mokomosios grupės. Jose sportuoja 3760 sportininkai (2009 m. – 3778), dirba 151 treneris 

(2009 m. – 150).  

 2010 metais mieste veikė 30 sporto klubų (2009 m. - 40) (viešosios įstaigos), kuriuose sportavo 

1988 šiauliečiai (2009 m. – 1573).  

            2010 m. buvo surengta: 

 1220 sporto renginių, kuriuose dalyvavo 50488 sportininkų (2009 m. - 1056 sporto renginiai, 

kuriuose dalyvavo 41410 sportininkų)  

Remiantis Apskaitos bei Finansų 

skyrių teikiamais kasiniais išlaidų 

duomenimis, 2010 metų gruodţio 31 

dienai iš viso programai buvo apmokėta 

13474,8 tūkst. Lt (2009 m. - 12789,4 

tūkst. Lt). Iš jų: 12557,2 tūkst. Lt – 

Sporto mokykloms, 526,3 tūkst. Lt – 

Sporto programoms (2009 m. - 12307,6 

tūkst. Lt ir 468,3 tūkst. Lt), 391,3 tūkst. 

Lt – TAFISAI.  

 

Savivaldybės biudţetinių įstaigų 

išlaikymui iš savivaldybės biudţeto 

skirta 2009 m. - 12343,4 tūkst. litų, 

2010 m. – 11792,8 tūkst. Lt. Minėtos 

įstaigos 2009 m. -  440,3 tūkst. litų, 

2010 m. – 467,4 tūkst. Lt surinko iš 

moksleivių mokesčio; neformaliojo 

ugdymo krepšelio lėšų 2009 m. buvo 

surinkta 497,7 tūkst. litų, o 2010 m. – 

545,6 tūkst. Lt. Teikiant mokamas 

paslaugas iš bazių nuomos ir rėmėjų 

2009 m. buvo gauta 762,7 tūkst. Lt, o 

2010 m. – 974,5 tūkst. Lt.. 

 

• Sporto bazių statybai ir remontui skirta 428,6 tūkst. Lt (iš Savivaldybės biudţeto skirta 143,9 tūkst. 

Lt)  ir atlikti šie darbai (2009 m. -  skirta 1571 tūkst. Lt, iš Savivaldybės biudţeto skirta 1037,9 tūkst. 

Lt): lietaus nuotekų įlajos pakeitimui; centrinio stadiono aptvėrimui; plaukimo baseino Eţero 11A 

administracinių patalpų langų keitimui; teniso kortų daliniam dangos keitimui; buitinių patalpų 

Rėkyvoje remontui; lengvosios atletikos manieţo pakoreguoto projekto ekspertizės atlikimui; gelbėjimo 

stoties pastato rekonstravimo techninio projekto ekspertizės atlikimui; gelbėjimo stoties pastato 

rekonstravimo techninio projekto ekspertizės atlikimui. 

Iš valstybės investicijų programos skirta 284,7 tūkst. litų, kurie panaudoti BMX trasos ţiūrovų 

tribūnų ekspertizės atlikimui ir tribūnų įrengimui. 

 

Sporto inventoriaus ir įrangos įsigyjimui skirta 1 015,3 tūkst. litų: 85 proc. Norvegijos 

karalystės ir 15 proc. Šiaulių miesto savivaldybės finansavimas: sportinės įrangos pirkimui - 133,2 

tūkst. Litų; ţaidimų aikštelių (futbolo ir teniso) dangų įsigijimui - 782,1 tūkst. litų 

 

Ski rtų  p rog ram a i  kasi n i s l ėšų  apm okė j i m as 2009  i r 

2010  m .  g ruodži o  31  d .

-182,7
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Kūno kultūros ir sporto plėtros programos vykdymui Kūno kultūros ir sporto plėtros programos 

vykdymui skirta 917,7 tūkst. Lt (449,4. tūkst. Lt daugiau nei 2009 m.). 182,7 tūkst. litų buvo skirta 

kreditoriniams įsiskolinimams dengti, o 735 tūkst. litų panaudotos šių priemonių įgyvendinimui: 

 

Sporto programos priemonės 

 Priemonė 2009 m. 

suma, tūkst. Lt 

2010 m. 

suma, tūkst. Lt 

1 Miesto , apskrities, šalies renginių vykdymui 17,5 13,8 

2 Tarptautinių renginių vykdymui 10,0 13,0 

3 Pasirengimui ir dalyvavimui šalies čempionatuose, ţaidynėse, pirmenybėse, 

taurės varţybose 

19,4 34,0 

4 Pasirengimui ir dalyvavimui pasaulio ir Europos čempionatuose, taurės 

varţybose, Europos olimpinių dienų festivalyje, tarptautiniuose turnyruose 

 

6,5 

 

31,6 

5 Projektų  ir paraiškų rengimas dėl papildomų lėšų gavimo ir jų įgyvendinimas 

Pasirengimas V pasaulio sportas visiems ţaidynėse                                                 
41,3 

99,8 

210,1 

357 

6 Sportui gabių vaikų rengimui sporto klasėse, gimnazijose, sporto centruose ir 

kt  

206,6 - 

7 Metinių premijų skyrimui 62,2 70,8 

8 Ikimokyklinių įstaigų ir moksleivių sporto ţaidynėms 5,0 - 

9 Sporto visiems ir sveikatingumo renginių organizavimui (masinės sporto 

šventės, ţaidynės, akcijos) 

- 4,7 

 
 

Parengtų sportininkų palyginimas 2009 ir 2010 metais 

 

 Parengta sportininkų 2009 m. 2010 m. 

1. Olimpinės rinktinės nariai 

(kandidatai) 

8 6 

2. Pasaulio čempionatų 1-10 vietų 

laimėtojai  

27 20 

3. Europos čempionatų 1-6 vietų 

laimėtojai 

37 20 

4. Lietuvos Respublikos čempionai 143 111 

5. Nacionalinės rinktinės nariai 113 148 

6. Jaunimo rinktinės nariai 115 80 

7. Jaunių rinktinės nariai 93 97 

 

Vykdydami Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Kūno kultūros ir sporto departamento 

pavedimus, Kūno kultūros ir sporto skyrius rengė pasiūlymus, pristatomąją medţiagą, nutarimų 

projektus, papildomąją medţiagą, išlaidų sąmatų projektus dėl 2009-2012 m. Šiauliuose numatomų 

organizuoti tarptautinių sporto renginių: IV pasaulio imtynių ţaidynių bei jo metu organizuojamų 

pasaulio čempionatų, 2010 m. - pasaulio dirbančiųjų sporto klubų ţaidynių ,,Ţalgiris open”, 2011 m. - II 

Europos sporto ţaidynių,  2011 m. - Europos vyrų krepšinio čempionato atrankos varţybų, 2012 m. - 5-

ųjų TAFISA  pasaulio sporto visiems ţaidynių „Šiauliai 2012“. 
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1.3.8. Švietimo prieinamumo ir kokybės uţtikrinimo programos asignavimų panaudojimas (08) 

 

Programą kuruoja Švietimo skyrius.  

2010 m., lyginant su 2009 metais, švietimo įstaigų padaugėjo. Skyrius koordinavo 40 bendrojo 

lavinimo mokyklų (2008 m. – 37), 29 ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir 8 neformaliojo vaikų švietimo 

mokyklų, kurių steigėja Šiaulių miesto savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba), veiklą. 

Vykdant apskričių reformą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birţelio 16 d. nutarimu 

Nr. 786  valstybei priklausančių Šiaulių Logopedinės, Sanatorinės ir „Ringuvos“ specialiosios  mokyklų  

savininko  teisės ir  pareigos buvo perduotos  Šiaulių miesto savivaldybei. 

2010 metais, kaip ir ankstesniaisiais metais, Šiauliuose buvo fiksuojamas mokinių skaičiaus 

maţėjimas. 2010 metais mokinių skaičius bendrojo lavinimo mokyklose sumaţėjo daugiau nei 1000 

(2009 m. buvo 18203 mokiniai, 2010 m. – 17145). Neţymus ugdytinių skaičiaus maţėjimas 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklose nekelia problemų dėl minėtų 

įstaigų tinklo. Bendrojo lavinimo mokyklų tinklo optimizavimas vis dar lieka aktuali problema. 

 

Bendrojo lavinimo mokyklų tinklo optimizavimas. 
2009 metais Administracijos direktoriaus įsakymu buvo sudaryta darbo grupė dėl mokyklų 

tinklo optimizavimo. Ši grupė darbą tęsė ir 2010 m. Apsvarsčiusi įvairius mokyklų pertvarkymo mieste 

variantus, darbo grupė Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos 2005–

2012 m. bendrajame plane (toliau – Bendrasis planas) pasiūlė: 

1. Apibrėţti Optimalią mokyklą ir mokyklų įsivertinimo rodiklius bei kriterijus, mokyklų 

įsivertinimo tvarką. 

2. Pakeisti mokyklų reorganizavimo, vidaus struktūrų pertvarkymo, likvidavimo sąlygas.  

3. Numatyti visų tipų mokyklų reorganizavimo būdus, pakeisti mokyklų vidaus struktūrų 

pertvarkymo pabaigos datas ir vykdomas programas. 

 

Įgyvendinant Bendrąjį planą, buvo vykdomi ir mokyklų vidaus struktūrų pertvarkymai –

nebekomplektuotos atskiros klasės: gimnazijose 1–7 klasės, pagrindinėse mokyklose – 9–10 klasės.  

Nuo 2010 m. visos pagrindinės mokyklos turėjo nebekomplektuoti devintųjų klasių, tačiau  penkios 

pagrindinės mokyklos, pasinaudodamos Bendrojo plano (patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės 

tarybos 2005 m. birţelio 23 d. sprendimu Nr. T-210)  16.6  punkte numatyta išimtimi, sukomplektavo 

devintąsias klases. 

2010 metais vėl buvo svarstomi 2009 metais reorganizuotų Gytarių ir Šventupio mokyklų 

klausimai. Minėtų mokyklų jungimo metu Savivaldybės tarybos nariai ir tų mokyklų bendruomenės 

išsakė dvi priešingas nuomones dėl sujungtos mokyklos įkurdinimo vietos: vieni siūlė pasirinkti 

Gytarių, kiti – Šventupio mokyklos pastatą. Tuo klausimu buvo pasiūlyta apklausti Gytarių mikrorajono 

gyventojus savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. 2010 m. kovo 27 d. vyko Gytarių mikrorajono 

gyventojų apklausa. Apklausoje dalyvavo 311 mikrorajono gyventojų. Iš jų, 193 pasisakė uţ  Gytarių 

pagrindinės mokyklos įkurdinimą pastate, esančiame K. Korsako g. 10, 118 – uţ mokyklos įkurdinimą 

pastate, esančiame Kviečių g. 7. Atsiţvelgdama į tai, Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2010 m. spalio 

21 d.  sprendimu Nr. T-312  nusprendė, kad nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. Gytarių pagrindinė mokykla  

mokinių  ugdymo  procesą  vykdys  pastate, esančiame  K. Korsako g. 10. Be to, numatyta 2011 metais 

skirti lėšų Gytarių pagrindinės mokyklos pastato, esančio K. Korsako g. 10, vidaus patalpų remontui  ir 

jį atlikti iki 2011 m. rugpjūčio 20 d. 

Koordinuojant  savivaldybei   pavaldţių  švietimo įstaigų veiklą, 2010 metais buvo 

organizuojami švietimo įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų ugdymui pasitarimai įvairiais klausimais, 

sudaromos darbo grupės probleminiams klausimams aptarti, spręsti. Kartu su švietimo įstaigų vadovais 

daţniausiai buvo aptariami darbo apmokėjimo, Moksleivio krepšelio lėšų paskirstymo, ugdymo 

organizavimo klausimai. Daug diskutuota švietimo įstaigų „išgyvenimo“ klausimais ekonominės krizės 

laikotarpiu.  

2010 metais buvo organizuoti keturi atviri konkursai švietimo įstaigų vadovams atrinkti. Paskirti 

nauji vadovai Didţdvario ir „Saulėtekio“ gimnazijose, Jaunimo mokykloje ir 2-oje muzikos mokykloje. 
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2010 metais Skyriaus vadovai ir specialistai (mokyklų kuratoriai) vykdė susitikimus su švietimo įstaigų 

bendruomenėmis. Buvo aplankytos 2 gimnazijos, 1 vidurinė, 6 pagrindinės, 2 lopšeliai-darţeliai. 

Susitikimų metu buvo aptariama miesto mokyklų perspektyva, mokyklų tinklo optimizavimo, 

finansavimo, ūkio tvarkymo, darbuotojų apmokėjimo ir kiti  klausimai. 

 

2010 metais Šiaulių miesto savivaldybės biudţete socialiai remtinų, socialinės rizikos šeimų 

vaikų vasaros poilsiui uţmiesčio stovyklose organizuoti buvo paskirta 50 tūkst. Lt. Iš šių lėšų, grąţinus 

skolą uţ praėjusių metų vaikų vasaros poilsio stovyklą Jaunųjų turistų centro skyriuje „Tauras“, liko tik 

10 tūkst. Lt. Uţ tokias lėšas buvo galima nupirkti tik 28 kelialapius į vaikų vasaros poilsio stovyklą. 

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2010 m. balandţio mėn. duomenimis, 

socialinę paramą gaunančių vaikų buvo net 4340. Skyrius kreipėsi į savivaldybės merą, kuris 

Savivaldybės tarybai pateikė svarstyti klausimą dėl lėšų vaikų vasaros poilsiui skyrimo.  Vasaros 

poilsio stovyklai vaikams iš socialiai remtinų ir socialinės rizikos šeimų organizuoti skirti 95 tūkst. Lt, 

gabių vaikų stovyklai organizuoti –15 tūkst. Lt. 2010 metais vasaros poilsio programose dalyvavo  300 

socialiai remtinų ir socialinės rizikos šeimų vaikų ir 70 gabių vaikų. 

Remiantis Apskaitos bei Finansų 

skyrių teikiamais kasiniais išlaidų 

duomenimis, 2009 metų gruodţio 31 

dienai iš viso programai buvo panaudota 

139720 tūkst. Lt (2009 m. - 146712,8  

tūkst. Lt). Iš jų: 32570,3 – Lopšeliams-

darţeliams ir Pedagoginei psichologinei 

tarnybai, 91310,7 tūkst. Lt – Mokykloms, 

9914,3 – Papildomo ugdymo įstaigoms, 

946,2 – biudţetinei įstaigai “Paslauga”, 

415,2 tūkst. Lt – Švietimo centrui, 30 

tūkst. Lt – Švietimo programai, 1315,5 – 

Vaiko išlaikymui įstaigoje, 1375,5 tūkst. 

Lt – Neformaliojo ugdymo fondui, 580,7 

– Transporto kompensacijoms.    
 Mokyklos, lopšeliai darţeliai, 

Pedagoginė psichologinė 

tarnyba, Papildomo ugdymo 

įstaigos (2 vaikų muzikos 

mokyklos, Dagilėlio m-kla, Dailės 

m-kla, Moksleivių namai, Jaunųjų 

gamtininkų, Turistų, Technikų centrai) skirtas programos lėšas panaudoja darbuotojų darbo 

uţmokesčiui, prekių, paslaugų įsigijimui, įstaigų išlaikymui. 
 “Paslauga” – biudţetinė įstaiga, vykdo švietimo įstaigoms ūkio prieţiūros darbus. 

 Švietimo centras skirtas lėšas panaudoja darbo uţmokesčiui, priemonių įsigijimui ir 

vykdomiems mokymų, kvalifikacijos kėlimo pedagogams projektams finansuoti. 

 Kompensuojamos lėšos buvo skirtos socialiai remtiniems vaikams apmokėti uţ papildomą 

ugdymą, kuomet mokestį uţ juos apmokėjo savivaldybė. 

 Neformaliojo ugdymo fonde esančios lėšos naudojamos tik paslaugoms, prekėms įsigyti, negali 

būti naudojamos darbo uţmokesčiui. Lėšas apsprendţia lankantys būrelius vaikai, kurie lėšas 

gali perkelti iš vienos įstaigos į kitą. 

 Transporto kompensacijos skiriamos vaikams, gyvenantiems rajone, besimokantiems Šiaulių 

mieste, kompensuoti vaţiavimo išlaidas. 

 Iš Švietimo programos lėšų vykdytas įvairių mokinių olimpiadų, varţybų, konkursų rengimo ir 

dalyvavimo išlaidų padengimas; taip pat dalis skiriama miesto atstovavimui ir reprezentavimui 

bei gabių vaikų vasaros poilsio stovyklų organizavimui. 
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Kreditorinį įsiskolinimą metų pabaigoje sudarė 350,4 tūkst. Lt, iš jų: 227,7 tūkst. Lt – UAB 

“Busturas” uţ vaţiavimo išlaidų moksleiviams kompensavimą, 117,2 tūkst. Lt – uţ vaikų mitybą 

ikimokyklinių ugdymo įstaigose ir 5,6 tūkst. Lt neformaliajam švietimui. Įsiskolinimą numatyta 

padengti per 2010 metų pirmąjį ketvirtį.  

 

 

1.3.9. Bendruomenės sveikatinimo programos asignavimų panaudojimas (09) 

Programą 2010 metais kuravo Savivaldybės gydytojas, vyr. patarėjas sveikatos klausimais. 2010 

metais Savivaldybės gydytojas vykdė pirminės sveikatos prieţiūros organizavimą, visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimą, visuomenės sveikatos stebėsenos 

organizavimą, asmens ir visuomenės sveikatos prieţiūros įstaigų veiklos koordinavimą ir įstaigų 

kuravimą. 

Remiantis Apskaitos bei Finansų skyrių 

teikiamais kasiniais išlaidų duomenimis, 2010 

metų gruodţio 31 dienai iš viso Bendruomenės 

sveikatinimo programai buvo panaudota 819,5 

tūkst. Lt (2009 m. – 375,7 tūkst. Lt). Iš jų: 

Sveikatinimo programai panaudota 229,1 tūkst. 

Lt, Sveikatos biurui – 590,4 tūkst. Lt. 2009 metų 

pabaigoje buvo likę neapmokėta 26,1 tūkst. Lt, 

įsiskolinimas buvo padengtas per 2010 metų 

pirmąjį ketvirtį. 

 Bendruomenės sveikatinimo programos 

lėšomis buvo numatyta kompensuoti 

pensininkų ir neįgalių ţmonių dantų protezavimo 

paslaugas. Suprotezuota: 25 asmenims iš SB lėšų, 

688 asmenims iš PSDF  lėšų; palanas  

įgyvendintas 99 proc. 

Renovuota Savivaldybės kontroliuojamų sveikatos 

prieţiūros įstaigų pastatai ir energetikos ūkis. 

Priemonę įgyvendino 2 įstaigos Šiaulių 

odontologijos poliklinika Šiaulių reabilitacijos 

centras  VšĮ Šiaulių odontologijos poliklinika 2010 metais atliko pastatų ir energetikos ūkio remontą: 

buvo suprojektuotas ir renovuotas šilumos mazgas, atliktas einamasis patalpų remontas, atnaujinta 

dantų technikų laboratorija. VšĮ Šiaulių reabilitacijos centras atliko pastato remonto darbus. 

Atnaujinta savivaldybės kontroliuojamų SPĮ gydomoji, laboratorinė ir diagnostinė įranga. Kaip 

ir buvo planuota, priemonę įgyvendino 5 ASPĮ. VšĮ Šiaulių reabilitacijos centras įsigijo vandens 

masaţo įrenginį; VšĮ Šiaulių odontologijos poliklinika – autoklavą, sodasrautę, 20 vnt. kompiuterių; VšĮ 

Šiaulių centro poliklinika – echoskopų, biuro įrangos bei technikos; VšĮ Šiaulių GMP stotis – 

elektrokardiografų; VšĮ Dainų PSP centras – odontologinės, sterilizavimo įrangos, biuro technikos. Be 

to, VšĮ Dainų PSP centre liftui įrengti iš savivaldybės Privatizavimo fondo skirta 160,0 tūkst. lt, 2010 

metais panaudota 22,3 tūkst. Lt. 

Kompensuota fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugų savikaina socialiai remtiniems 

gyventojams. Įgyvendinta 119,4 proc.: vietoje planuotų 500 paslaugų gavėjų paslaugos kompensuotos 

597 nustatytų kategorijų asmenims. 

Išsamus programos lėšų panaudojimas pateiktas prieduose 

 Visuomenės sveikatos biuras  - savivaldybės biudţetinė įstaiga, skirtas pagal programą lėšas 

panaudoja: 

 Visuomenės sveikatos specialistų darbo uţmokesčio apmokėjimui (2010 m. – 22 etatai; 2009 m. 

– 24);  

 Visuomenės sveikatos biuro funkcijų vykdymui ir veiklai.  

Skirtų programai kasinis  lėšų 

apmokėjimas  2009 ir 2010 m. gruodžio 
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2010 m. Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau-Biuras) pagrindinė vykdyta 

veikla ir pagrindinės veiklos kryptys: 

1.   Vaikų ir mokinių sveikatos prieţiūra; 

2.   Visuomenės sveikatos stebėsena ir jos pokyčių analizė; 

          3. Sveikatos mokymas, ţinių apie sveiką gyvenseną skleidimas, sveikos gyvensenos 

propagavimas, informacijos apie sveikatinimo priemones ir renginius gyventojams teikimas. 

Pasirašytos visuomenės sveikatos prieţiūros paslaugų teikimo ir sveikatinimo veiklos sutartys su 

Šiaulių rajono ir Akmenės rajono savivaldybėmis, kurių pagrindu teiktos sveikatinimo paslaugos 

minėtų rajonų gyventojams. 

 

2009 ir 2010 m. Biuras finansavimą gavo iš kelių šaltinių: 

                          

Lėšų šaltiniai 2009 m. 2010 m. 

SB asignavimai 258,7 298,0 

Valstybės lėšos (SAM) 337,0 63,0 

PSDF biudţeto lėšos moksleivių sveikatos 

prieţiūrai 

319,8 269,4 

Spec. lėšos 88,0 206,4 

 

2010 m. svarbiausių VSB veiklų santrauka. 

2010 m. VSB bendradarbiaujant su Kauno medicinos universiteto Biomedicininių tyrimų 

institutu vykdė tarptautinį tyrimą „Mokyklinio amţiaus vaikų gyvensena ir sveikata“. Tiriamųjų imtis – 

1200, apklausta 999 mokiniai. Parengta tyrimo analizė. 

Vykdyti privalomieji sveikatos mokymai Šiaulių miesto gyventojams: 2010 metais pravesti 231 

mokymai, dalyvavo 5528 klausytojai. 

Aktyviai bendradarbiauta su nevyriausybinėmis organizacijomis bei Šiaulių miesto 

bendruomenės nariais. Organizuotos 49 įvairios sveikatinimo diskusijos, paskaitos, seminarai, 

atsiţvelgiant į bendruomenės poreikius. Iš jų vykdytos 3 akcijos, kuriose dalyvavo 101 miesto 

gyventojas. Surengtas renginys „Onkologinių ligų profilaktika“. Dalyvavo 58 miesto gyventojai. 

Organizuota mokslinė-praktinė konferencija „Mityba ir maisto sauga“ bei „Bendruomenės sveikata. 

Šiuolaikinių technologijų įtaka sveikatai“. Dalyvavo 336 asmenys. 

Biuras organizavo ir koordinavo jau tradiciniu tapusį miesto renginį ,,Spalis – sveikatos 

stiprinimo mėnuo Šiauliuose“. Renginiuose dalyvavo 15 nevyriausybinių organizacijų, 27 

ikimokyklinės ugdymo ir 32 bendrojo lavinimo mokyklos. Nevyriausybinių organizacijų atstovai 

surengė 101 renginį (dalyvavo – 9101), ikimokyklinės ugdymo ir  bendrojo lavinimo mokyklos surengė 

556 sveikatinimo renginius, kuriuose dalyvavo 25454 Šiaulių miesto gyventojai, ugdytiniai, pedagogai 

ir tėveliai. Šiaulių m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro lėšomis išleista ir išplatinta fizinio 

aktyvumo, aplinkos sveikatos, tuberkuliozės, širdies ligų profilaktikos ir kitomis sveikatos temomis 

1264 atmintinės ir kt. 

 

1.3.10. Socialinės paramos įgyvendinimo programos asignavimų panaudojimas (10) 

 

 

Programą kuruoja Socialinės paramos ir Vaiko teisių apsaugos skyriai.  

Remiantis Apskaitos bei Finansų skyriaus kasiniais išlaidų duomenimis, 2010 metų gruodţio 31 

dienai iš viso Socialinės paramos įgyvendinimo programai buvo apmokėta 38819,5 tūkst. Lt (2009 m. – 

24003,7 tūkst. Lt). Iš jų: 25212,2 – Socialinės paramos skyriui, 931,1 tūkst Lt – dienos socialiniam 

centrui “Goda”, 786,5 tūkst. Lt – Globos namams, 201,5 tūkst. Lt – Nakvynės namams, 1442,8 tūkst. Lt 
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–  Socialinių paslaugų centrui, 160,4 tūkst. Lt – vaikų poreikiams, 9788,4 tūkst. Lt – transporto 

kompensacijoms apmokėti.   

Programa metus pradėjo ir 

baigė su kreditoriniu įsiskolinimu. 

2010 m. gruodţio 31 d. kreditorinis 

įsiskolinimas buvo 9023,7 tūkst. Lt, 

iš jų: 9020,4 tūkst. Lt -  

kompensacijoms uţ lengvatinį 

keleivių veţimą, 3,26 tūkst. Lt –

pirties paslaugų kompensavimui.  

 Didţiausia dalis 

programos lėšų tenka Socialinės 

paramos skyriui. 2010 m. didţiąją 

išlaidų dalį sudarė išmokos vaikams,  

vienkartinės išmokos gimus vaikui, 

vaikams, kuriems nustatyta globa, 

parama nepasiturinčioms šeimoms ir 

vieniems asmenims; soc. parama 

mokiniams (nemokamas maitinimas, 

aprūpinimas mokinio reikmenimis); 

kompensacijos ir kt. (socialinių 

išmokų struktūra pateikta lentelėse, 

ţr. ţemiau). 

 Transporto 

kompensavimui skirtos lėšos 

panaudojamos finansuoti keleivinio transporto veţėjų išlaidas (negautas pajamas) uţ lengvatinį keleivių 

veţimą reguliaraus susisiekimo maršrutais. Išlaidos kompensuojamos UAB “Busturas”. Miesto 

savivaldybės sąskaita 100 proc. kompensuojama asmenims, turintiems teisę įsigyti bilietus su 50 proc. 

ar 80 proc. nuolaidomis, kitiems fiziniams asmenis – 50 proc. 2010 metais kompensacijas sudarė 9,79 

mln. Lt. (2009 metais - 11,1 mln. Lt). 

 Socialinių paslaugų centras - biudţetinė įstaiga, teikianti socialines paslaugas gyventojams. 

Centre dirba 74 darbuotojai, atlieka dienos uţimtumo, pagalbos į namus, paramos, įvairias kitas 

paslaugas. 2010 m. iš viso buvo suteikta apie 106 tūkst. bendrųjų ir specialiųjų paslaugų (2009 

m. – 108,5 tūkst.), paslaugomis naudojosi 3065 gavėjai. 2010 m. socialinių paslaugų skaičius 

sumaţėjo 9,5 %, lyginant su 2009 metais. 2010 m. Socialinių paslaugų skaičiaus maţėjimą lėmė 

finansinių išteklių maţėjimas. Skirtos iš programos lėšos panaudotos darbuotojų darbo 

uţmokesčiui, Sodrai, prekių ir paslaugų naudojimui, ilgalaikio turto kūrimui ir įsigijimui 

padengti. 

 Nakvynės namuose yra vidutiniškai 80 vietų socialinės rizikos asmenų ir šeimų 

apgyvendinimui. 2010 m. Nakvynės namuose buvo apsistoję 108 gyventojai (2009 m. – 87). 

Socialinę veiklą įstaigoje atlieka 1 soc. darbo organizatorius, 4 socialiniai darbuotojai. Kitas 

funkcijas vykdo administracija, ūkio  ir budėjimo tarnybos. Gyventojai apgyvendinami pagal 

Socialinės paramos skyriaus siuntimus. Nakvynės namai dirba pagal socialinės veiklos planą ir 

įstaigos nuostatus. 

 Globos namuose yra 32 vietos ilgalaikei socialinei globai, prieţiūrai ir slaugai senyvo amţiaus 

ir suaugusiems neįgaliesiems gyventojams, yra 3 vietos trumpalaikei globai. Gyventojai 

ilgalaikei globai priimami pagal Šiaulių miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriaus 

siuntimus, o trumpalaikei globai – kreipiasi į Globos namų administraciją.  

 Dienos socialinės globos centras “Goda”. Centre teikiamos pagrindinės: nepilnos dienos 

socialinė globa (5 val.), dienos socialinė globa (8 val.) ir trumpalaikė socialinė globa (bute) bei 

papildomos: savaitinė socialinė globa, prailgintos dienos socialinė globa ir spec. transporto 
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socialinės paslaugos. Uţ teikiamas paslaugas klientai moka nuo 10 iki 70 proc. savo pajamų. 

Klientai, kurių pajamos yra maţesnės uţ valstybės remiamas pajamas, uţ paslaugas nemoka. 

 

Socialinių pašalpų gavėjų skaičius ir išlaidos  

 

Metai Asmenų skaičius Šeimų skaičius Išlaidos, Lt 

2008 1718 894 1260051 

2009 5179 2824 4655368 

2010 11211 6301 15500153 

 

Kompensacijų uţ būsto šildymo, šalto ir karšto vandens išlaidas gavėjų skaičius ir išlaidos  

 

Metai Asmenų skaičius Šeimų skaičius Išlaidos, Lt 

2008 6838 4710 1748757 

2009 10858 6505 3427813 

2010 12331 7099 3596559 

 

Nemokamą maitinimą  gavusių mokinių skaičius ir išlaidos  

 

Metai Mokinių skaičius Išlaidos, Lt 

2008 7219 2990927 

2009 4620 2536563 

2010 5600 2880104 

 

Mokinio reikmenimis aprūpintų mokinių skaičius ir išlaidos  

 

Metai Asmenų skaičius Išlaidos, Lt 

2008 1610 251160 

2009 3259 508404 

2010 3772 588432 

 

Šalpos išmokų gavėjų skaičius ir išlaidos  

 

Metai Asmenų skaičius Šeimų skaičius Išlaidos, Lt 

2008 9412 6301 25036848 

2009 10024 6640 30832481 

2010 10093 6637 29277780 
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1.3.11. Savivaldybės veiklos programos asignavimų panaudojimas (11) 

 

 

Remiantis Finansų bei Apskaitos skyrių teikiamais kasiniais išlaidų duomenimis, 2010 metų 

gruodţio 31 dienai iš viso Savivaldybės veiklos programai buvo apmokėta 30480,5 tūkst. Lt (2009 m. – 

24003,7 tūkst. Lt). Iš jų daugiausiai lėšų skirta Savivaldybės administracijai, paskolų grąţinimui ir 

palūkanoms sumokėti.  
Iš savivaldybės veiklos programai skirtų lėšų daugiausiai skiriama Savivaldybės 

administracijai, Tarybai, Kontrolės ir audito tarnybai, Aukštabalio multifunkcinio komplekso 

operatoriui išlaikyti. Remiantis Apskaitos skyriaus duomenimis, Savivaldybės administracijos išlaidų 

Asignavimų planas - 13617800 Lt, tame tarpe – Direktoriaus rezervas- 182100 Lt, Arenos operatoriaus 

išlaidos -1028300 Lt , Specialioji programa -36200 Lt. 

Specialiosios programos vykdymas: 2010 metais buvo gautos pajamos 15711,59 Lt (iš 

Šventosios buto -6930 Lt, kavinės nuomos ir kitų paslaugų - 8781,59 Lt). Pervesta Finansų skyriui 

15711 Lt. Iš Finansų skyriaus pagal paraišką gauta 23000 Lt, liko negautų biudţeto asignavimų 2010 

gruodţio 31d. – 2982,07 Lt 

Asignavimų planas Valstybės deleguotoms funkcijoms buvo 2079 600 Lt  Papildomai buvo 

gauta pagal LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir LR Finansų ministro 2010 m. rugpjūčio 2d. 

Nr. A1-379/1K-247 „Dėl tikslinių specialiųjų dotacijų perskirstymo“ 1000 Lt asignavimų Socialinės 

paramos mokiniams administravimui. Iš viso gauta valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti 2080 

600 Lt. 2010 metų lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T-334 buvo perskirstytos lėšos pagal vykdymą ir 

poreikius tarp Valstybės deleguotų funkcijų, o 2010 metų gruodţio 23d. Tarybos sprendimu Nr. T-373 

buvo dar kartą tikslintas planas ir nepanaudotų lėšų likutis perkeltas savivaldybės administracijos 

kreditiniam įsiskolinimui dengti, sumaţintas Valstybės deleguotų funkcijų planas - 216 700 Lt 

Kiti 11 programos savivaldybės biudţeto asignavimai buvo gauti pagal planus ir panaudoti 

pagal kiekvieną funkciją pagal paskirtį: 

Kultūros skyriaus asignavimų planas buvo 181500 Lt, panaudota - 161300 Lt, likusios lėšos 

panaudotos Kūno kultūros ir sporto  ir Švietimo skyrių kreditiniam įsiskolinimui dengti. 
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Sk ir tų programai kas inis  lėšų panaudojimas  2010 m. gruodž io 31 d.

1-Viso 2 -Savi va l dybės adm i n i st raci j a

3-NVO 4 -Kont ro l ės i r aud i to

5 -"Stabdyk nusi ka l stam umą" 6 -Pasko l ų  g rąži n i m as

7 -Pa l ūkanos 8-Direktoriaus rezervas

9-Kontrolinis aktas 10-Š i au l i ų  a renos opera to ri u i

11-Stogų rem on tas 12-Projektams

13-Įsi sko l i n i m as 2010 .12 .31

    1     2     3    4    5    6    7     8    9   10   11   12  13
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Kūno kultūros ir sporto skyriaus asignavimų planas buvo 265200 Lt, kasinės išlaidos - 276500 

Lt. 

Švietimo skyriaus planas 763900 Lt, panaudota 781200 Lt.  

Socialinės paramos – Pašalpų skaičiavimas ir mokėjimas- planas buvo 201500 Lt, sunaudota 

214900 Lt 

Administracijos likusiosios dalies planas 7822600 Lt, panaudota 7790400 Lt. Nepanaudotų 

lėšų likutis panaudotas kitų administracijos funkcijų vykdymui. 

Tarybos planas buvo 565500 Lt, sunaudota 596300 Lt 

Tarybos sekretoriato asignavimų planas 2010 metams buvo 317600 Lt, sunaudota -297200 Lt, 

likutis panaudotas Tarybos funkcijai vykdyti. 

11 programos gautų lėšų panaudojimas ir jų palyginimas su praėjusiais metais, tūkst. litų:  

 

Lėšų panaudojimas 

2009 

metais 

2010 

metais 

Kreditorinis 

įsiskolinimas        

2010-01-01 

(tūkst. Lt) 

Darbo uţmokesčiui 8751 8151,9               295,8 

Soc. draudimui 2582,2        2554,0               178,7 

Komunalinėms paslaugoms                                          334,40        291,5                 367,3 

Ryšių paslaugoms 323,0         311,8                  18,7 

Transporto išlaikymui 100,8         114,8                    4,6 

Trumpalaik. turtui įsigyti, medţiagoms, atsargoms 104,2          137,6                  6,1 

Spausdinimas 65,3 196,1                 13,2 

Komandiruotėms 114,9 144,3                   10,3 

Kvalifikacijos kėlimui 12,4 6,7                        5 

Ilgalaikio turto remontui - 8,8                  - 

Kitoms paslaugoms 589,0 1007,5               128,5 

Darbdavio socialinei paramai - 18,6 - 

Ilgalaikiam turtui įsigyti 11,5 10 - 

    

 

    Savivaldybės valdymo išlaidų ir išlaidų pagal Valstybės deleguotas funkcijas  pasiskirstymas ir 

jų palyginimas su praėjusiais metais, tūkst.Lt: 

 

Išlaidų straipsnio                             

pavadinimas 
2009 metai 2010 metai 

Gyvenamosios vietos deklaravimas 54,5 43,1 

Duomenų teikimas valsybės registrui 2,7 2,4 

Pirminė teisinė pagalba 55,6 75,0 

Nuosavybės teisių atkūrimo nagrinėjimas 16,5 13,6 

Civilnės būklės aktų registravimas 258,9 228,8 

Gyventojų registro tvarkymas 5,5 6,7 

Valstybinės kalbos vartojimo kontrolė 49,7 46,6 

Vaiko teisių apsauga 439,6 417,7 

Jaunimo teisių apsauga 46,9 45,2 

Archyvinių dokumentų tvarkymas 243,4 237,6 

Mobilizacijos administravimas 33,7 15,5 

Civilinės saugos organizavimas 92,3 63,6 
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Dalyvavimas atrenkant šauktinius 74,8 42,0 

Ţemės ūkio funkcijų vykdymas 78,5 29,0 

Viešųjų darbų organizavimas 5,6 15,2 

Pašalpų skaičiavimas ir mokėjimas (VDF) 123,7 277,7 

Kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas 183,3 166,8 

Soc. Paramos mokiniams administravimas 67,0 116,3 
Soc. Globos su sunkia negalia 

administravimas 16,8 21,1 

   

 

Iš banko paskolos gauta 8388900 Lt  kompensacijoms dėl nuostolių, susijusių su ţemės 

sklypo dalies paėmimu (dėl Dausiškių kapinių ţemei išpirkti).Visos lėšos pervestos pagal sutartis 

fiziniams asmenims. 

 

 NVO -  nevyriausybinių organizacijų programai skirtos lėšos. Lėšų panaudojimą ir programos 

vykdymą kuruoja Jaunimo reikalų koordinatorius (vyr. specialistas). Lėšos buvo panaudotos 

114 projektų finansavimui; 

● “Stabdyk nusikalstamumą” - tai bendradarbiavimo su miesto teisėtvarkos institucijomis, 

organizacijomis programa. Skirtos programai lėšos panaudojamos viešosios tvarkos ir 

visuomenės saugumo prevencijai; priklausomybių ir smurto prevencijai (mokymams ir veiklai, 

vaizdinės medţiagos kūrimui); informacinio kabineto (muziejaus) išlaikymui (ekspozicijos 

išlaikymui ir stendų ruošimui); sporto ir kultūros renginių visuomenei organizavimui; jaunimo 

vasaros uţimtumo organizavimui (maitinimui, ekskursijoms, kurui, kanceliarinėms prekėms); 

saugaus eismo prevencijai ir kt. 

 Direktoriaus rezervą 2010 metais sudarė 182,1 tūkst. Lt (2009 m. – 149,9 tūkst. Lt). Rezervas 

buvo paskirstytas: 
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1.3.12. Šiaulių miesto sporto klubų ţaidimų komandų plėtros programa (12)  
 

Programą kuruoja Savivaldybės administracijos Kūno kultūros ir sporto skyrius. 

 

Programa siekiama tobulinti 

kūno kultūros ir sporto sistemą, plėtoti bei 

gerinti sporto klubų ţaidimų komandų 

veiklą, sudaryti sąlygas sportininkams 

rengtis oficialioms šalies ir tarptautinėms 

varţyboms.  

Remiantis Apskaitos bei Finansų 

skyrių teikiamais kasiniais išlaidų 

duomenimis, 2010 metų gruodţio 31 

dienai iš viso uţ atliktus darbus Šiaulių 

miesto sporto klubų ţaidimų komandų 

plėtros programai buvo skirta ir apmokėta 

301 tūkst. litų. (2009 m. - 311 tūkst. Lt), 

10 tūkst. litų maţiau nei 2009.  

2010 metus programa pradėjo 

turėdama 70 tūkst. Lt kreditorinį 

įsiskolinimą, kuris metų pradţioje buvo  

padengtas, o likę 231 tūkst. Lt buvo 

panaudoti priemonių įgyvendinimui.  

Daugiausia lėšų (134 tūkst. Lt) 

panaudota Klubinių komandų pasirengimui ir dalyvavimui Lietuvos čempionatuose ir sporto šakų 

federacijų taurės varţybose.  

 

 

1.4. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PERSONALAS 

 

Savivaldybės administracijos organizacinė struktūra 

2010 metais Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūrą sudarė 23 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,  Švietimo skyrius, Tarptautinių ryšių skyrius, Teisės skyrius, Turto valdymo skyrius, 

Ūkio skyrius, Vaiko teisių apsaugos skyrius, Viešosios tvarkos skyrius; struktūriniai teritoriniai 

padaliniai (Savivaldybės administracijos filialai) – Medelyno ir Rėkyvos seniūnijos, valstybės 

tarnautojų, neįeinančių į struktūrinius padalinius pareigybės: jaunimo reikalų koordinatorius, kalbos 

tvarkytojas, savivaldybės gydytojas ir vyr. specialistas (atstovas spaudai). 

2010 metais buvo pakeista Savivaldybės administracijos organizacinė struktūra, Viešosios 

tvarkos skyriuje įsteigtas Civilinės saugos poskyris. 

Savivaldybės administracijoje 2010 metais buvo įsteigtos 37 pareigybės, finansuojamos iš 

Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos  finansinės paramos ir tarptautinės finansinės 

paramos lėšų. 2010 metais iš projektų atleista 12 darbuotojų. 

 

 

 

Sk ir t ų programai kas inis  lėšų apmokėj imas  2008 i r 2009 m.  

gruodž io 31 d.
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Savivaldybės administracijos ţmogiškieji ištekliai 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo uţmokestį iš savivaldybės biudţeto, (toliau – 

darbuotojas) amţiaus vidurkis yra nuo 41 iki 50 metų (33,57 procento). 12 procentų dirbančiųjų amţius 

yra nuo 18 iki 30 metų, 22,9 procento – nuo 31 iki 40 metų, 29,92 procento – nuo 51 iki 62,5 metų, 1 

procentas – daugiau nei 62,5 metų. Savivaldybės administracijoje 2010 metais dirbo 85 procentai 

moterų ir 15 procentų vyrų.  

Savivaldybės administracijoje 2010 m. sausio 1 d. buvo didţiausias leistinas Šiaulių miesto 

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

skaičius – 276. Ataskaitiniu laikotarpiu darbuotojų skaičius nesikeitė.  

2010 metais buvo atleista 30 darbuotojų, iš jų 12 karjeros valstybės tarnautojai, 18 darbuotojų,  

dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo uţmokestį iš savivaldybės biudţeto. 11 karjeros 

valstybės tarnautojai atleisti pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 44 

straipsnio 1 dalies 1 punktą (atsistatydinus savo noru), 1 – pagal VTĮ 44 straipsnio 1 dalies 9 punktą 

(dėl valstybės tarnautojo pareigybės panaikinamo), 1 darbuotojas atleistas pagal Lietuvos Respublikos 

darbo kodekso (toliau – Darbo kodeksas) 125 straipsnį (šalių susitarimu), 9 – pagal Darbo kodekso 127 

straipsnį (darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu), 8 – pagal  Darbo kodekso 126 straipsnio 

1 dalį (darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui). Atleisti iš darbo karjeros valstybės tarnautojai ir 

darbuotojai nurodė šias išėjimo prieţastis: netenkino darbo uţmokestis, per didelis darbo krūvis ir darbo 

tempas, didelė atsakomybė. 

Į darbą savivaldybės administracijoje 2010 metais priimta: 9 karjeros valstybės tarnautojai 

konkurso būdu pagal VTĮ 11 straipsnį, 3 pakaitiniai valstybės tarnautojai laikinai priimti pagal VTĮ 14 

straipsnį (kol į pareigas grįš valstybės tarnautojai po nėštumo, gimdymo ir vaiko auginimo atostogų), 3 

karjeros valstybės tarnautojai perkelti iš kitos įstaigos pagal VTĮ 20 straipsnį, 1 karjeros valstybės 

tarnautojas perkeltas iš valstybės tarnautojų registro pagal VTĮ 43 straipsnio 2 dalį, 7 karjeros valstybės 

tarnautojai perkelti toje pačioje įstaigoje į kitas valstybės tarnautojo pareigas pagal  VTĮ 20 straipsnį, 4 

karjeros valstybės tarnautojai perkelti į aukštesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas pagal VTĮ 18 

straipsnį, 3 darbuotojai priimti į darbą  pagal darbo kodekso 93 ir 95 straipsnį, 7 darbuotojams pakeistos 

darbo sutarties sąlygos pagal darbo kodekso 95 straipsnį ir 14 darbuotojų sudaryta terminuota darbo 

sutartis pagal darbo kodekso 109 straipsnį. 

2010 metais buvo įvykdyti 9 konkursai dėl karjeros valstybės tarnautojo pareigų. Konkursuose į 

Savivaldybės administracijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas dalyvavo 78 pretendentai, t. y. 

vidutiniškai po 9 pretendentus į vieną pareigybę. 2009 metais buvo įvykdyti tik 4 konkursai dėl karjeros 

valstybės tarnautojo pareigų.   

Į Savivaldybės administraciją 2010 metais buvo įdarbinti 6 darbuotojai pagal viešųjų darbų 

programą (išskyrus Socialinės paramos skyrių ir seniūnijas). Jie dirbo pagalbinius darbus Savivaldybės 

archyve, pavadavo valytojus, jų kasmetinių atostogų laikotarpiu. 

 

Valstybės tarnautojų ir jų tarnybinės veiklos vertinimas. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatomis, kasmet vertinama 

įstaigos valstybės tarnautojų tarnybinė veikla. Tarnybinės veiklos vertinimo tikslas yra įvertinti 

valstybės tarnautojų gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas  funkcijas ir jų kvalifikaciją. 

Eilinis valstybės tarnautojų vertinimas vyksta kasmet nuo gruodţio 15 d. ir turi būti baigtas kitų metų 

vasario 1 d. Personalo skyrius 2010 metų pradţioje gavo 2009 metų 165 tarnybinės veiklos vertinimo 

išvadas, iš kurių Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo 

komisijai (toliau – vertinimo komisija) perdavė 4 tarnybinės veiklos vertinimo išvadas, kuriose 

valstybės tarnautojų tarnybinė veikla buvo įvertinta labai gerai. Vertinimo komisija pasiūlė vienam 

karjeros valstybės tarnautojui suteikti 3 kvalifikacinę klasę, vieną perkelti į aukštesnes pareigas, du 

įvertino gerai, todėl valstybės tarnautojo teisinė padėtis nepasikeitė. 2010 metais vyko neeilinis 

tarnybinės veiklos vertinimas, kurio metu du karjeros valstybės tarnautojai buvo perkelti į aukštesnes 

pareigas, vienas į vedėjo pareigas. Iki 2010 m. gruodţio 15 d. Personalo skyrius gavo 2010 metų 153 
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tiesioginių vadovų vertinimo išvadas. Tiesioginiai vadovai labai gerai įvertino 20 karjeros valstybės 

tarnautojų tarnybinę veiklą.  

Valstybės tarnautojų darbo uţmokestį sudaro: pareiginė alga, priedai uţ tarnybos staţą Lietuvos 

valstybei bei kvalifikacinę klasę. Valstybės tarnautojams priedą uţ tarnybos staţą sudaro 3 procentai 

pareiginės algos uţ kiekvienus trejus tarnybos Lietuvos valstybei metus. Priedas uţ trečią kvalifikacinę 

klasę sudaro 10 procentų pareiginės algos, uţ antrą kvalifikacinę klasę – 20 procentų pareiginės algos, 

uţ pirmą kvalifikacinę klasę – 30 procentų pareiginės algos.  

Savivaldybės administracijoje 57 procentams (N-98) valstybės tarnautojų yra suteiktos 

kvalifikacinės klasės: 3 klasė – 42, 2 klasė – 22, 1 klasė – 34. 

Savivaldybės administracijos karjeros valstybės tarnautojų 2009 metų vidutinis metinis darbo 

uţmokestis, palyginti su 2010 m. IV ketvirčio uţmokesčiu sumaţėjo 9 procentais, o darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo uţmokestį iš savivaldybės biudţeto, uţmokestis 

sumaţėjo 4 procentais. Tam įtakos turėjo nemokamos atostogos. 2010 m. nemokamų atostogų 10 darbo 

dienų išėjo 92 procentai karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. 

 

Leidimai valstybės tarnautojams dirbti kitą darbą. 
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 

2010 metais išnagrinėjo 32 karjeros valstybės tarnautojų prašymus leisti dirbti kitą darbą. 30 karjeros 

valstybės tarnautojų buvo išduoti ar pratęsti leidimai dirbti kitą darbą, 2 karjeros valstybės tarnautojams 

nebuvo išduoti leidimai dirbti kitą darbą. 75 procentai valstybės tarnautojų, kurie prašo leidimo dirbti 

kitą darbą, ketino įsidarbinti mokymo įstaigose (Šiaulių universitete, Šiaulių kolegijoje). 

 

Kvalifikacijos kėlimas. 

2010 m. buvo tęsiamas projekto „Šiaulių miesto administracinių ir viešojo valdymo gebėjimų 

stiprinimas“ vykdymas, kuris finansuojamas iš Norvegijos finansinių mechanizmų ir Šiaulių miesto 

savivaldybės biudţeto (15 procentų nuo sutarties kainos) lėšų. Projektas skirtas Savivaldybės 

administracijos darbuotojams bei biudţetinių įstaigų darbuotojams. Projekto baigiamoji konferencija 

vyko 2010 m. rugsėjo 24 d.  

Iki 2010 m. spalio 1 d. pagal projektą buvo įvykdyti  šie mokymai: 

1. Sprendimų priėmimas – 72 dalyviai; 

2. Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė – 15 dalyvių; 

3. Maţų ir vidutinių įmonių įkūrimo ir plėtros skatinimas – 15 dalyvių; 

4. Organizacijos strategija ir kultūra – 41 dalyvis; 

5. Moterys, vyrai ir viešojo sektoriaus valdymas – 36 dalyviai; 

6. Projektų valdymas – 30 dalyvių; 

7. Etika valstybės tarnautojams – 123 dalyviai; 

8. Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimas sprendimų priėmime – 70; 

9. Paslaugų kokybės gerinimas viešajame sektoriuje – 48 dalyviai; 

10. Visuomenės informavimas demokratinėje visuomenėje – 60 dalyvių;  

11. Planavimas, funkcijų paskirstymas ir kontrolė – 80 dalyvių;  

12. Finansų valdymas (ne finansininkams) – 107 dalyviai; 

13. Efektyvus vadovavimas – 50 dalyvių; 

14. Personalo vadyba – 50 dalyvių; 

15. ECDL (3 modulių) - 43 dalyviai gavo ECDL Europos kompiuterio vartotojo paţymėjimus. 

ECDL (7 modulių) - 24 dalyviai gavo ECDL Europos kompiuterio vartotojo paţymėjimus. 

16. Anglų kalbos mokėsi 45 darbuotojai, kurie suskirstyti į 5 grupes po 9 dalyvius (pagal  kalbos 

mokėjimo lygį). 11 dalyvių gavo anglų kalbos beginner A1 lygio paţymėjimus, 25 dalyviai gavo anglų 

kalbos prie-intermediate B1 lygio paţymėjimus ir 9 dalyviai gavo anglų kalbos intermediate B2 lygio 

paţymėjimus. 
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2010 m. spalio mėn. pasirašyta projekto „Šiaulių miesto administracinių ir viešojo valdymo 

gebėjimų stiprinimas“ programinės įrangos pirkimo sutartis su paslaugų tiekėju UAB „Sintagma“. 

(sutarties vertė virš 120000 Lt.). Įdiegta nauja dokumentų valdymo sistema ir apmokyta 240 darbuotojų 

dirbti su šia sistema. 

2009 metais gautas finansavimas projektui „Šiaulių miesto savivaldybės darbuotojų 

kompetencijų tobulinimas ir kvalifikacijos kėlimas“ (toliau – projektas), kuris finansuojamas iš Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų ir Šiaulių miesto savivaldybės lėšų. Projektas skirtas  Savivaldybės 

administracijos darbuotojams. 2010 m. vasario mėn. pasirašyta sutartis dėl komandinio darbo mokymo 

su paslaugos tiekėju Kauno technologijos universitetu (sutarties vertė virš 77 553,00 Lt.). 2010 m. 

penkioms Šiaulių miesto savivaldybės darbuotojų grupėms buvo suorganizuoti dviejų dienų 

komandinio darbo mokymai, kuriuose dalyvavo 98 dalyviai. 2010 m. spalio mėn. pasirašytos sutartys su 

anglų ir vokiečių kalbų mokymo paslaugų tiekėju VšĮ „Euroknyga“ (sutarčių vertė 49 680 Lt). Anglų 

kalbos mokėsi 12 darbuotojų, kurie suskirstyti į dvi grupes po 6 dalyvius (pagal mokėjimo lygį). 

Vokiečių kalbos mokėsi 10 darbuotojų, kurie suskirstyti į dvi grupes po 5 dalyvius (pagal mokėjimo 

lygį). 
 

Tarnybinių ir drausminių nuobaudų skyrimo procedūrų organizavimas. 
2010 metais buvo atlikta 15 (2009 m. – 13)  tarnybinių tyrimų dėl karjeros valstybės tarnautojų 

tarnybinių nusiţengimų ir vieno švietimo įstaigos vadovo darbo drausmės paţeidimo. Savivaldybės 

administracijos direktorius, įvertinęs komisijų motyvuotas išvadas pripaţino, kad 8 karjeros valstybės 

tarnautojai tarnybinio nusiţengimo nepadarė, 2 tarnautojams nutrauktas tarnybinio nusiţengimo 

tyrimas, nes pasibaigė tarnybinės nuobaudos skyrimo terminas, 6 skirtos drausminės nuobaudos – 

pastabos. 

 

 

1.5. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KANCELIARIJOS VEIKLA 

 
2008 metais nuo spalio 3 dienos gyventojų patogesniam aptarnavimui buvo įrengtas gyventojų 

Priimamasis ir įdiegta “vieno langelio” informacinė sistema.  
Į Savivaldybės priimamąjį per 2010 metus kreipėsi 1211 gyventojai (2009 m. – 1186). 

Uţregistruoti 691 gautas raštas iš gyventojų (2009 m. – 708) ir  asmeniniam priėmimui kreipėsi 520 

asmenų (2009 m. - 178). Atsakyta į 290 gyventojų paklausimų, gautų elektroniniu paštu (2009 m. – 

425). 

 

LGGRTC Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijai pateikti  32 gyventojų dokumentai 

dėl  nukentėjusio asmens statuso pripaţinimo nuo 1939-1990 m. okupacijų.  (2009 m.-69 ).  

2010 m. sudarytos 78 dvišalės sutartys su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurių projektai 

gavo finansavimą iš Šiaulių miesto savivaldybės biudţeto. 78 nevyriausybinių organizacijų projektams  

skirta 64 000Lt.  

2010 metų pradţioje buvo pateikta 95 NVO projektai, kurių įgyvendinimui buvo reikalinga 855 

802 Lt, iš Savivaldybės biudţeto buvo prašoma 258 592 Lt. Konkursą laimėjo  56 NVO projektai, 

kuriems paskirstyti 54 000 Lt.  Lapkričio mėnesį buvo paskelbtas papildomas NVO projektų konkursas. 

Uţregistruotos 60 projektų paraiškų. Šiems projektams įgyvendinti buvo reikalingi  678 638 Lt, iš 

Savivaldybės prašoma  146 967 Lt. Konkursą laimėjo  22 NVO projektai, kuriems paskirstyti 20 000 Lt.  
 

2010 metais uţregistruota: 

1. Gyvenamosios vietos  (atvykimo) deklaracijų – 5548 (2009 m. - 5793); 

2. Gyvenamosios vietos  (išvykimo) deklaracijų – 3747 (2009 m. - 1502); 

3. Gauta  prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą  – 1263 (2009 m. 

-1522); 

4. Išduota gyvenamosios vietos neturinčių asmenų paţymų  - 1438 (2009 m. - 1473); 

5. Išduota  gyvenamosios vietos deklaravimo paţymų – 9719 (2009 m. - 9764); 
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Informacija apie administracinės komisijos vykdomą darbą. 

2010 metais Administracinė komisija prie Šiaulių miesto savivaldybės tarybos išnagrinėjo 343 

administracinių paţeidimų bylų (2009 m. – 1166). 

Pagal Lietuvos Respublikos Administracinių teisės paţeidimų kodekso straipsnių nomenklatūrą 

daugiausiai bylų buvo pagal pagal 183 str. Viešosios rimties trikdymas - 178 bylos; pagal 142 str. 

Vaţiavimas be bilieto, keleivių be bilieto ir neapmokėto bagaţo veţimas keleiviniu automobiliu ir 

elektros transportu arba atsisakymas sumokėti uţ vaţiavimą taksi -  41 bylos; pagal 161 str. Miestų ir 

kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių paţeidimas  -  28 bylos. 

2010 m. buvo paskirta baudų uţ 57 725 litus (2009 m. - uţ 102594 litus). Intensyviai buvo 

dirbama su antstoliais. Iš viso sumokėta  ir antstolių išieškota baudų uţ 41 881,03 litus (2009 m. - uţ 

83585,64 litus). 

 

 

1.6. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTRA 

 

Informacinių technologijų plėtrą vykdo ir priţiūri Informatikos skyriaus specialistai. 2010 

metais: 

 Iš projektinių lėšų buvo atlikta informacinių technologijų plėtra, įsigyjant 9 kompiuterius su 

spausdintuvais, diegiant “Vieno langelio” sistemą. 

 2010 metais išlaidos kompiuterių prieţiūrai ir remontui sumaţėjo, atsisakius pirkti smulkius 

kompiuterinės įrangos remonto darbų paslaugas, šiuos darbus atliekant Informatikos skyriaus 

darbuotojų jėgomis. 

Išlaidos kompiuteriams, kompiuterinei įrangai ir jos prieţiūrai 2010 metais, lyginant su 2009 

metais, sumaţintos 72 proc. 

 

 

1.7. TARPTAUTINIAI RYŠIAI 

 

 2010 metais Šiaulių mieste įvyko: 
 8 aukščiausiojo diplomatinio rango atstovų vizitai Šiauliuose (2009 m. – 8);  

 33 uţsienio delegacijų svečių vizitai (2009 m. – 33);  

 23 delegacijos vyko į uţsienio valstybes (2009 m. – 17).  

Į komandiruotes uţsienyje vyko:  

 23 politikai (2009 m. – 10); 

 33 administracijos darbuotojai (2009 m. – 33). 

 

 Diplomatinio korpuso atstovų vizitai Šiauliuose: 

 Sausio 28 d. Prancūzų ambasados Kultūros ataše A.Chappius bei Prancūzų Kultūros centro 

direktoriaus P.Hanse vizitas Šiauliuose, skirtas aptarti parodų ir kultūros renginių organizavimo 

Šiauliuose. 

 Birţelio 19 d. Latvijos ambasadoriaus Lietuvoje ambasadoriaus H.Baumanio ir Lietuvos 

Respublikos ambasados atstovų Latvijoje vizitas Šiauliuose bei dalyvavimas Latvijos fotografų 

parodoje „Odė mano miestui“. 

 Liepos 14 d. Izraelio ambasadoriaus Chen Ivri Apter vizitas Šiauliuose. 

 Liepos 16 d. Lietuvos Respublikos Garbės konsulų (24 asm.) dalyvavimas konferencijoje, 

kurioje buvo pristatyta Šiaulių miesto ekonominio potencialo ir verslo aplinka, TAFISA 5-osios 

pasaulio sporto visiems ţaidynės „Šiauliai -2012“ bei investicijų projektai. 

 Lapkričio 8 d. JAV ambasadorės Anne Elizabeth Derse vizitas bei dalyvavimo parodos 

atidaryme Šiaulių apskrities P.Višinskio bibliotekoje. 

 Lapkričio 25 d. Nyderlandų Karalystės ambasadoriaus Jozephus Wijnands, Baltarusijos 

ambasadoriaus Vladimir Draţin ir patarėjų ekonomikos klausimais dalyvavimas verslo ir pasiekimų 
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parodoje „Šiauliai 2010“. 

  

Kitų uţsienio svečių vizitai Šiauliuose: 

1. Šiaulių Šalkauskio gimnazijos tarptautinio projekto SOCRATES dalyvių priėmimas sausio mėn. 

2. Tarptautinio projekto dalyvių iš Lvovo (Ukraina) priėmimas balandţio mėn. 

3. Šiaulių universiteto uţsienio šalių šalių studentų, dalyvaujančių Teatrų festivalyje „Po saule“ 

priėmimas balandţio mėn. 

4. Šiaulių universiteto uţsienio šalių šalių studentų, dalyvaujančių ERAZMUS programoje 

priėmimas balandţio mėn. 

5. Tarptautinio projekto lyčių lygybės tema Ukrainos delegacijos priėmimas balandţio mėn. 

6. Tarptautinių sporto klubų ţaidynių „Ţalgiris Open 2010“, Ţalgirio mūšio 600-osioms metinėms 

paminėti, svečių priėmimas liepos mėn. 

7. Menų festivalio „Šiauliai Monmartro respublika“ dalyvių  priėmimas liepos mėn.  

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

renginiuose sausio – gruodţio mėn. 

 

 Pasirengimas 5-osioms TAFISA pasaulio sportas visiems ţaidynėms „Šiauliai 2012“: 

1. Šiaulių miesto pristatymas 13-ajame Sporto visiems kongrese Jyvaskyloje (Suomija). Dalyvavo 

Kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėjas G.Jasiūnas, birţelio mėn. 

2. TAFISA Generalinio sekretoriaus W. Baumano vizitas Šiauliuose. 

3. Šiaulių miesto pristatymas Helsinkyje (Suomija) vykusioje konferencijoje „Aktyvūs miestai – 

aktyvi visuomenė“. Dalyvavo: Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Ţ. Stanienė ir pavaduotoja R. 

Pilypienė, kovo mėn. 

4. TAFISA valdybos posėdyje Taipėjuje (Taivanis) kovo mėn. Dalyvavo Tarptautinių ryšių 

skyriaus vedėja  Ţ. Stanienė. 

5. TAFISA Generalinio sekretoriaus W. Baumano organizuotas darbo grupės pasitarimas 

Šiauliuose rugpjūčio mėn. 

6. TAFISA Generalinė konferencija Taipėjuje (Taivanis) rugsėjo mėn. Dalyvavo Tarptautinių ryšių 

skyriaus vedėja  Ţ. Stanienė. 

7. TAFISA organizuotas seminaras Šiauliuose gruodţio mėn. 

 

Dalyvavimas projektuose: 
 

Projekto pavadinimas Paraiškos teikėjas Partneriai  Gauta finansinė parama 

(suma, šaltinis) 

Aktyvus dialogas – 

veiksmingas verslo 

skatinimas 

Tarptautinių ryšių 

skyrius 

Kristianstado miestas 

Fredericijos miestas 

VšĮ „Regiono plėtros 

agentūra“, PPAR, VšĮ 

Šiaulių verslo 

inkubatorius 

Šiaurės Ministrų Tarybos biuro 

Estijoje Šiaurės ir Baltijos šalių 

verslo ir pramonės   mobilumo 

programa  

Šiaulių m. sav. skirta – 23 000 Lt 

Įvykdymo laikas – 2010 m. 

rugpjūčio – gruodţio mėn. 

Europiečiai uţ darnią 

ateitį 

Tarptautinių ryšių 

skyrius 

Jelgavos (35 asm.), 

Pernu (10 asm.) 

Frederisijos (4 asm.), 

Kristianstado (7 

asm.), Plaueno (10 

asm.) miestų 

savivaldybės 

Europos Komisijos Švietimo, 

audiovizualinio meno ir kultūros 

agentūros  „Town twinning“  

programa.         

Šiaulių m. sav. skirta – 18 000 Lt 

Įvykdymo laikas – 2010 m. 

rugsėjo 9-12 d.d. 
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Projekto pavadinimas Paraiškos teikėjas Partneriai  Gauta finansinė parama 

(suma, šaltinis) 

Naujas poţiūris į 

vietos valdţios ir 

bendruomenės 

bendradarbiavimą 

Tarptautinių ryšių 

skyrius 

Kristianstado miestas 

Fredericijos miestas 

Šiaurės Ministrų Tarybos biuro 

Estijoje Šiaurės ir Baltijos šalių 

viešojo administravimo  mobilumo 

programa  

Šiaulių m. sav. skirta – 22 240 Lt 

 

 Kita veikla: 

1. Internetinio puslapio tvarkymas ir papildymas nauja informacija anglų kalba.  

2. Įvairios medţiagos apie Šiaulių miestą, investicinius projektus, daugiabučių namų renovaciją, 

sporto bazes ir renginius ruošimas anglų kalba. 

 

Tarptautinių ryšių skyriaus 2010 m. veiklos rezultatų palyginimas su 2009 m. 

Veikla 2009 m. 2010 m. 

1. Administruota projektų - 3 

2. Parengta projektų 1 3 

3. Atvykusių uţsienio delegacijų skaičius 33 33 

4. Vykstančių į uţsienio valstybes delegacijų 

skaičius 

17 23 

5. Dalyvavimas Baltijos miestų sąjungos 

veikloje, komisija/dalyvavusiųjų skaičius 

3/5 2/6 

5. Aukščiausio diplomatinio rango atstovų vizitai 

Šiauliuose 

8 8 

 

6. Dalyvauta konferencijose ir seminaruose 3 1 

7.  Tarptautinių projektų paraiškų rengimas 

bendradarbiaujant su kitais skyriais 

1 - 

8. Politikai, vykę į uţsienio komandiruotes 10 23 

9. Administracijos darbuotojai, vykę į uţsienio 

komandiruotes 

33 33 

 

  

1.8. CIVILINĖ METRIKACIJA 

 

Civilinės metrikacijos įrašus atlieka Savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos 

skyrius. Per 2010 metus sudaryti 4742gimimo, mirties, santuokos, santuokos nutraukimo, papildymo ir 

pakeitimo įrašai (2009 m. – 4641), iš jų:    

      

2010 m. uţregistruota gimusių kūdikių – 1364,    2009 m. –  1423  (59 maţiau),   

 iš jų: įtraukta į apskaitą             –   207,    2009 m. –   207.   

 

2010 m. mirė     –  1365,    2009 m. – 1356 (9 daugiau), 

 iš jų: įtraukta į apskaitą        –      27,    2009 m. –  19. 

 

2010 m. susituokė    –   742,     2009 m. –  742  (78 maţiau), 

 iš jų: įtraukta į apskaitą         –   171,     2009 m. – 158.   
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2010 m. išsituokė   –   443,     2009 m. –  390 (53 daugiau), 

iš jų: įtraukta į apskaitą         –       4,    2009 m. –   16. 

 

 Sudarytos 153 ištaisymo, atkūrimo, anuliavimo bylos, iš jų: 143 ištaisymo ir papildymo, 8 

atkūrimo, 2 anuliavimo. Sudarytos 61 vardo, pavardės, tautybės pakeitimo bylos: iš jų: 49 pavardės, 8 

vardo ir 2 vardo ir pavardės. Per 2010 metus išduoti 5830 pirminiai ir pakartotiniai liudijimai. Išduota 

159 įvairaus turinio paţymų .Atsakyta į 1401 raštų. Išduota 515 įrašų kopijų. 

 Per 2010 metus pripaţinta ir nustatyta 210 tėvystės, įvaikinta 16 kūdikių (2009 m. – 12), 81 

mama kūdikio gimimą įregistravo būdama vieniša. 

 

 

1.9. CIVILINĖ SAUGA 

 

Uţ civilę saugą ir karo prievolės administravimą, mobilizaciją atsakingas Viešosios tvarkos 

skyriaus Civilinės saugos poskyris. Pagrindiniai 2010 metų veiklos rodikliai:  

 

Civilinė sauga 

Civilinės saugos organziavimo funkcija vykdyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės 

saugos įstatymu ir kitais civilinės saugos teisės aktais.   

 2010 m. organizuoti du Ekstremalių situacijų valdymo centro pasitarimai: 2010 m. vasario 24 

d. kartu su Šiaulių miesto savivaldybės adminstracijos Miesto infrastruktūros skyriaus specialistais, 

UAB „Šiaulių vandenys“ vadovais tartasi dėl pasiruošimo galimam polaidţiui, kovo 22 d. –  dėl 

pasiruošimo sausringam vasaros sezono laikotarpiui. Vykdytas Administracijos direktoriaus 2010 m. 

kovo 30 d. įsakymu Nr. A-333 „Dėl gaisrų miško parkuose“ patvirtintas gaisrų miško parkuose 

prevencijos priemonių planas.  

Balandţio 11-24 ir 25 dienomis savivaldybės teritorijoje kartu su  Šiaulių miesto aplinkos 

apsaugos agentūros specialistais, Šiaulių apskrities Vyriausiojo policijos komisariato ir Šiaulių 

apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (ŠAPGV) darbuotojais organizuoti ţolės deginimo 

prevencijos patruliavimo reidai.  

 Parengti Administracijos direktoriaus įsakymai dėl Ekstremalių situacijų komisijos (toliau  – 

ESK) sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo, dėl Šiaulių miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 

operacijų centro (toliau – ESOC) sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.  

2010 m. lapkričio 10 d. organizuotas pirmasis ESK posėdis dėl pasirengimo šaltajam metų 

periodui; gruodţio 21 d. - dėl papildomų priemonių gausaus sniego miesto keliams, gatvėms ir kiemams 

valyti organizavimo. 

 Ataskaitiniu laikotarpiu tikslinti savivaldybės civilinės saugos parengties ekstremalioms 

situacijoms plano pajėgų, išteklių ir kiti ţinynai.  

 2010 m. dalyvauta: 

 geguţės 27 d. – Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos. organizuotose  pratybose 

„Durpynų gaisrų gesinimo organizavimas“; 

 liepos 8 d.  –  Europos komisijos rengtuose tarptautinėse avarinės parengties pratybose; 

rugsėjo 10 d. – ŠAPGV projekto „Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo tęstinumas pasienio 

regione, siekiant uţtikrinti gyventojų ir aplinkos priešgaisrinę saugą“ renginyje, 

rugsėjo 11 d.  – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos (PAGD) Kaune organizuotose valstybinio lygio civilinės saugos pratybose „Civilinės 

saugos subjektų veiksmai šalinant teroro akto padarinius masinių kultūros, sporto ar religinių renginių 

metu“ . 

Suteikta metodinė pagalba KOP Aviacijos bazės vadovybės organizuojamose birţelio 22 d.  

pratybose „Pavasario griausmas 2010“,  kurių metu buvo koordinuojami Aviacijos bazės ir miesto 

gelbėjimo tarnybų veiksmai atliekant paieškos, gelbėjimo ir padarinių likvidavimo darbus aviacinių 

incidentų bei kitų ekstremalių įvykių ar situacijų atvejais.  
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Aktyviai dalyvauta ŠAPGV civilinės saugos seminaruose ir kituose renginiuose.  Pasikeitus 

civilinės saugos teisės aktams rengti ir teikti ŠAPGV Civilinės saugos skyriui reikalingi duomenys ir 

dokumentai. 

Nustatyta tvarka tarpininkauta dėl ūkio subjektų dalyvavimo civilinės saugos mokymuose bei 

kvalifikacijos kėlimo kursuose. PAGD prie VRM Ugniagesių gelbėtojų mokyklos mokymo kursuose 

pagal civilinės saugos mikymo programą dalyvavo 41 klausytojas. 

2010 m. savivaldybės teritorijoje buvo rasti 4 pavojingi radiniai (likusieji nuo karo sprogmenys 

ir kt.) ir kartu su kitomis tarnybomis organizuotas jų likvidavimas. 

Savivaldybės administracija sudarė sutartis su ūkio subjektais dėl technikos pasitelkimo 

ekstremalių situacijų padariniams likviduoti, gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos aparatūros 

techninei prieţiūrai vykdyti.  

 Pagal PAGD prie VRM direktoriaus patvirtintą grafiką vykdyti Gyventojų perspėjimo ir 

informavimo (toliau – GPIS) aparatūros periodiniai techninės prieţiūros darbai ir patikrinimai.  

 Įgyvendinant Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birţelio 26 d. sprendimą Nr. T-248 

„Krizių valdymo sistemos sukūrimas kaimyninėse Latvijos ir Lietuvos regionuose pasienio 

bendradarbiavimo iniciatyva“, įvykdytas GPIS modernizavimo projektas. Iki lapkričio 19 d. mieste 

projekto lėšomis įrengta 13  akustinių sirenų ir centralizuoto valdymo pultas.  Šiuo metu savivaldybės 

teritorijoje veikia 20 centralizuoto ir 13 vietinio valdymo sirenų. Planuojama tęsti GPIS sistemos 

modernizavimą. Tęsiamas krizių valdymo sistemos sukūrimo kaimyninėse Latvijos ir Lietuvos 

regionuose projektas. Aktyviai dalyvaujama Lietuvos savivaldybių asociacijos Civilinės saugos 

pakomitečio darbe.  

  

Karo prievolės administravimas 
2010 m. organizuoti 4 Šiaulių miesto savivaldybės karo prievolininkų atrankos komisijos 4 

posėdţiai, į kuriuos buvo pakviesti 43 šaukiamojo amţiaus jaunuoliai. Iš jų 29 jaunuoliai atleisti nuo 

karo prievolės, 14 jaunuolių, pareiškusių norą atlikti būtinuosius mokymus, buvo pasiųsti tarnauti 

Lietuvos kariuomenės Mokomąjį pulką. Buvo tvarkoma iki šauktinio amţiaus jaunuolių, gyvenančių 

Šiaulių mieste, apskaita. Iš švietimo ir ugdymo įstaigų surinkti duomenys perduoti KPAT teritoriniam 

Šiaulių skyriui. Per šiuos metus į karinę įskaitą įrašyti 787 jaunuoliai.  

Vykdant visuomenės švietimo karo prievolės ir profesinės tarnybos klausimais funkciją, 

Šiaulių miesto švietimo ir ugdymo įstaigose kartu su  KPAT teritorinio Šiaulių skyriaus specialistais bei 

savanoriais kariais buvo organizuoti 6 paţintiniai kariuomenės pristatymo renginiai.  

Lapkričio mėnesį kartu su Lietuvos Kariuomenės dalinių atstovais buvo pravestas tradicinis 

konkursas moksleiviams „Sveikas ir stiprus jaunuolis – mūsų Tėvynės ateitis”, kuriame dalyvavo per 

150 formaliojo ugdymo mokyklų  moksleivių.   

Buvo bendradarbiaujama su KPAT Panevėţio karo prievolės centrui pavaldaus teritorinio 

Šiaulių skyriaus darbuotojais bei palaikomi ryšiai su Šaulių sąjungos Šiaulių skyriumi, Krašto apsaugos 

savanoriškų pajėgų Šiaulių kuopos ir Karinių oro pajėgų Oro gynybos bataliono kariais. 

 

Mobilizacijos ir mobilizacinio rezervo administravimas 

Vykdant mobilizacijos ir mobilizacinio rezervo administravimo funkciją buvo renkami ir 

sisteminami duomenys apie mobilizacinio rezervo atsargas įmonėse ir organizacijose, reikalingi 

mobilizacinio plano tikslinimui.  

Mobilizacijos departamentui prie KAM (toliau – Mobilizacijos departamentas) pateiktas 2010-

2011 metų Savivaldybės mobilizacijos štabo narių mokymo planas ir grafikas. Organizuotas Šiaulių 

miesto savivaldybės mobilizacijos štabo narių dalyvavimas Mobilizacijos departamento rengiamuose 

mokymuose. 

Dalyvauta tarptautinių Priimančiosios šalies pratybų “Baltijos šeimininkas – 2010” 

pasirengime ir planavimo konferencijoje. Sudarytas ir suderintas su Mobilizacijos departamentu Šiaulių 

miesto savivaldybės galimybių katalogas teikti laikino apgyvendinimo, perveţimo ir maitinimo 

paslaugas  priimančios šalies  pratybų metu. 
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Rinkti duomenys apie Šiaulių miesto savivaldybės galimybes teikti priimančios šalies paramą 

tarptautinių pratybų metu  ir perduoti Mobilizacijos departamentui ir kt. 

 

 

1.10. MIESTO ĮSTAIGŲ REMONTO DARBAI 
 

Miesto įstaigų remonto darbus atlieka Statybos skyriaus specialistai.  

Nuo 2010-01-01 iki 2011-01-01 Statybos skyriaus specialistai narių teisėmis dalyvavo 100 

(2009 m. – 81) komisijos darbe, išnagrinėjo 52 (2009 m. – 50) Šiaulių miesto gyventojų skundų bei 

prašymų, parengė 24 administracijos direktoriaus įsakymų projektus.  

2010 m. atliko 305 (2009 m. – 559) pastatų, esančių Šiaulių miesto teritorijoje, inspekcines 

apţiūras, surašė 285 (2009 m. – 362) statinių techninės prieţiūros patikrinimo aktus, 5 (2009 m. – 6) 

administracinės teisės paţeidimų protokolus, padarė 246 (2009 m. – 304) įrašus statinio techninės 

prieţiūros ţurnaluose, surašė 42 (2009 m. – 29) defektinius aktus. 

Parengė 25 (2009 m. – 19) viešųjų pirkimų, kurie buvo vykdomi supaprastinto atviro konkurso 

būdu, techninę dokumentaciją. Organizavo 7 (2009 m. – 19) maţos vertės statybos darbų pirkimų. 

Parengė 47 (2009 m. – 49) projektavimo ir statybos rangos sutarčių projektus, vykdė 43 (2009 m. – 37) 

objektų statybos darbų techninę prieţiūrą, parengė 95 (2009 m. – 186) sąmatinius skaičiavimus. 

 

Suteiktos paslaugos ir atlikti darbai, kurių uţsakovo funkcijas vykdė Statybos skyrius: 

  
Suteiktos paslaugos ir atlikti darbai 

2009 metai, 

tūkst. Lt 

2010 metai, 

tūkst. Lt 

1. 

Mokslo paskirties ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų 

remontas (rekonstravimas, projektų parengimas) 5013,3 3186,4 

2. 

Kultūros paskirties pastatų remontas (rekonstravimas, projektų 

parengimas) - 7,4 

3. 

Socialinės paskirties pastatų remontas (rekonstravimas, projektų 

parengimas) 134,8 232,1 

4. 

Sporto paskirties pastatų remontas (rekonstravimas, projektų 

parengimas) 277,0 288,1 

5. 

Administracinės paskirties pastatų remontas (rekonstravimas, 

projektų parengimas) 26,0 8,3 

  Bendra atliktų paslaugų ir darbų vertė 9389,2 3722,3 

 

I. Uţ valstybės lėšas (įskaitant ES programų, valstybės investicijų lėšas) buvo atlikta: 

Pabaigti “Romuvos” gimnazijos cokolio apšiltinimo darbai, vykdomi rekonstravimo darbai 

Zoknių pagrindinėje mokykloje – pakeistos šildymo, vėdinimo, el. tiekimo ir apšvietimo sistemos, 

apšiltiniti stogas, fasadai. S. Daukanto gimnazijoje atliktas senosios dalies fasadų ir cokolio remontas, J. 

Janonio gimnazijoje naujajame korpuse įrengta technologinė nuotekynė bei riebalų gaudyklė, 

priešgaisrinis vandentiekis, rekonstruotas vandens apskaitos mazgas. S. Šalkauskio gimnazijos 

naujajame korpuse pakeista šildymo sistema bei dalis vandentiekio vamzdyno. 

Parengtas Savarankiško gyvenimo namų pastato Energetikų g. 20A techninis projektas ir 

pradėti rekonstravimo darbai, prie BMX trasos įrengtos ţiūrovų trubūnos. Būstas ir gyvenamoji aplinka 

pritaikytas 9-iems ţmonėms, turintiems judėjimo negalią. 

Bendra atliktų darbų vertė – 2357,9 tūkst. Lt. 
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II. Uţ Savivaldybės lėšas (banko paskola, Savivaldybės privatizavimo fondas, 

Savivaldybės biudţeto lėšos) pakeisti 7 lopšelių-darţelių – “Pasaka”, “Dainelė”, “Ţibutė”, “Saulutė”, 

“Eţerėlis”, “Eglutė”, “Trys nykštukai” langai ir išorinės durys. Lopšelyje-darţelyje “Auksinis raktelis” 

pakeistos išorinės durys, buvo vykdomi 21 pastato avarinės būklės šalinimo (statinio konstrukcijų, 

stogų dangos ir kt. remonto) darbai, parengtos Gytarių vidurinės ir “Romuvos” pagrindinės mokyklų, 

Specialiojo ugdymo centro, Savarankiškų gyvenimo namų pastato, Gelbėjimo stoties pastato (Vilniaus 

g. 49), lengvosios atletikos manieţo rekonstravimo, socialinio būsto (Korsako g. 24) 9 aukštų 

gyvenamojo namo statybos, tribūnų prie BMX trasos įrengimo techninių projektų ekspertizės. 

Bendra atliktų paslaugų ir darbų vertė – 1364,4 tūkst. Lt. 

 

  

1.11. SENIŪNIJŲ VEIKLOS RODIKLIAI 

 

Šiaulių miesto savivaldybei priklauso dvi seniūnijos: Medelyno ir Rėkyvos. 
 

Medelyno seniūnija. 2010 metais organizavo lėšų, skirtų iš Miesto infrastruktūros skyriaus 

įsisavinimą. Aplinkos tvarkymo ir prieţiūros darbams skirtos lėšos buvo panaudotos gėlynų 

atnaujinimui, medţių nupjovimui, genėjimui ir kitiems aplinkos tvarkymo ir prieţiūros darbams.  

Seniūnijoje 2010 metais buvo priimtos 293 gyventojų atvykimo deklaracijos (2009 m. – 330), 52 

išvykimo (2009 m. – 15), išduotos 456 paţymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą (2009 m. – 508). 
Seniūnijos seniūnas dalyvauja savivaldybės darbo grupėse, Medelyno seniūnijos bendruomenės 

ir mokyklos posėdţiuose, bendradarbiauja su įvairiomis organizacijomis dėl tvarkymo, prieţiūros darbų 

atlikimo, organizuoja viešuosius darbus, visuotinius gyventojų susirinkimus, priima seniūnijos 

gyventojų gyvenamosios vietos deklaracijas ir kt. 

  

Rėkyvos seniūnija. Rėkyvos seniūnijoje bendras gyventojų skaičius, deklaravusių gyvenamą 

vietą seniūnijoje – 4110 (2009 m. – 4202).  
2010 metais gyvenamą vietą deklaravo 231 gyventojų (2009 m. – 513), 98 – dėl išvykimo 

(2009 m. – 21), išduota 352 paţymos dėl gyvenamos vietos (2009 m. – 497).  

2010 metų Miesto infrastruktūros objektų prieţiūros, modernizavimo ir plėtros programoje 

Rėkyvos seniūnijai infrastruktūros objektų prieţiūrai buvo patvirtinti 23,0 tūkst. Lt, iš jų apmokėta uţ 

2009 metais papuoštos Kalėdinės eglės pašalinimą iš teritorijos; medţių nupjovimą, kirtimą, medienos 

ir šakų sutvarkymą, išveţimą; krūmų ir gyvatvorių tvarkymą; kelio ţenklų įrengimo darbus; gėlynų 

įrengimo ir prieţiūros darbus; šiukšlių sutvarkymo darbus iš atvirų sukaupimo vietų; ţaliųjų bendrojo 

naudojimo plotų prieţiūrai ir kt. darbams. 

Dalyvauta viešųjų darbų programoje. Seniūnijoje įdarbinta 40 darbuotojų, dirbančių viešuosius 

darbus. 

 Kelių prieţiūra. Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje kelių, turinčių ţvyruotą dangą 

ilgis siekia apie 4 km. Buvo vykdoma prieţiūra įvaţiavimų į Rėkyvos seniūnijos sodų bendrijas: 

Vyturių gatvės sodai SB „Svajonė“, Ţaliasodţių gatvėje, Spyglių gatvėje. Šiems darbams buvo skirta 

1094 Lt. 

Taisytos asfaltbetonio duobės Bačiūnų, Vyturių, Energetikų, Lingailių, Poilsio, Šviesos, 

Pirties, Mechanikų gatvėse. Gatvių asfalto 2 634 m
2
 dangų remontas atliktas uţ 127 578,06 Lt. 

Daugiabučių namų kiemų 302 m
2  

dangų remontas atliktas uţ 8 645,27 Lt. 

 Per 2010 m. Rėkyvos seniūnijoje atlikti šie gatvių dangos ţenklinimo darbai: horizontaliai 

paţenklinta 173 m
2
 gatvių dangos uţ 1784,35 Lt; paţenklintos pėsčiųjų perėjos ir kt. darbai. 
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1.12. JURIDINĖ VEIKLA 

 

 Juridinę veiklą Savivaldybės administracijoje vykdo Teisės skyrius. Teisės skyrius 2010 metais 

uţtikrino teisėtumą visose Šiaulių miesto savivaldybės veiklos srityse. Skyriaus specialistai derino visų 

per metus priimtų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Administracijos 

direktoriaus įsakymų projektus, Mero potvarkių projektus. Derino ir ruošė Savivaldybės ir Savivaldybės 

administracijos vardu sudaromas sutartis. Skyriaus specialistai dalyvavo darbo grupių, įvairių komisijų 

veikloje, teikė teisinę pagalbą Savivaldybės biudţetinių įstaigų vadovams, atliko kitas funkcijas, 

numatytas Skyriaus nuostatuose. 

 Teisės skyrius 2010 metais gavo 777 (2009 metais – 683) dokumentus (raštus, paklausimus, 

procesinius dokumentus ir kt.). Skyriaus specialistai išsiuntė 391 (2009 metais – 426) raštus 

atitinkamiems subjektams. 

 Teisės skyriaus specialistai 2010 metais atstovavo Savivaldybės ir Savivaldybės 

administracijos interesus įvairių instancijų teismuose,  vedė civilines ir administracines bylas viso – 240 

teismines bylas (2009 m. - 145 teisminių procesų), iš jų:. 

 Laimėtos 49 bylos (2009 m. – 37); 
 Pralaimėtos 4 bylos (2009 m. – 3); 

 26 bylos neturėjo įtakos savivaldybės interesams (2009 m. – 20); 

 Nebaigtos 164 bylos (2009 m. – 36). 

Vedamų bylų skaičius Teisės skyriuje lyginant su praėjusiais metais išaugo 40 procentų. 

  

Teisės skyrius 2010 metais teikė pirminę teisinę pagalbą Šiaulių miesto savivaldybės 

gyventojams – viso aptarnauti 1851 interesantai (2009 m. – 1923). Su pirmine teisine pagalba dirbo 

vienas skyriaus specialistas, šio specialisto krūvis buvo didţiulis atsiţvelgiant į interesantų skaičių. 

 

 

1.13. CENTRALIZUOTA VIDAUS AUDITO VEIKLA 

 

Centralizuotame vidaus audito skyriuje dirba 3 valstybės karjeros tarnautojai.  

2010 metais, likvidavus Šiaulių apskrities administraciją ir Šiaulių miesto savivaldybei perdavus 

6 biudţetines įstaigas, padidėjo iki 103 audituojamų subjektų, kuriuose skyriaus tarnautojai turi atlikti 

vidaus auditus.   

  Centralizuoto vidaus audito skyriaus tarnautojai 2010 metais atliko 12 vidaus auditų: 7 vidaus 

auditus viešuosiuose juridiniuose asmenyse, įsteigtuose Savivaldybės tarybos, 2 vidaus auditus – 

Savivaldybės administracijoje, 2-jų programų vidaus auditus, 2-jų investicijų projektų, buvo 

susisteminta ir parengta informacija apie Savivaldybės tarybos įsteigtų viešųjų juridinių asmenų finansų 

kontrolės būklę.  

 Atliekant vidaus auditus savivaldybės biudţetinėse įstaigose buvo pastebėti daromi paţeidimai, 

perkant prekes, darbus ir paslaugas. Nustačius riziką viešųjų pirkimų organizavime, ši sritis planuojant 

ir įgyvendinant skyriaus veiklą buvo pasirinkta prioritetine. Veiklos auditas, kurių metu buvo atliktas 

viešųjų pirkimų organizavimo vertinimas, buvo atliktas lopšeliuose-darţeliuose „Trys nykštukai“, 

„Sigutė“, „Ţilvitis“, „Voveraitė“, Zoknių pagrindinėje mokykloje ir Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje. 

Vidaus audito metu buvo nustatyta, kad yra neatitikimų teisės aktams, organizuojant ir vykdant 

viešuosius pirkimus audituotose biudţetinėse įstaigose, yra analogiški. Siekdami, kad Savivaldybei 

pavaldţios įstaigos, organizuodamos viešuosius pirkimus, vadovautųsi teisės aktais, uţtikrintų racionalų 

ir efektyvų Savivaldybės biudţeto lėšų naudojimą ir išvengtų paţeidimų, pasitarimo metu su daromomis 

klaidomis buvo supaţindinti Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai. Kad būtų sumaţinta rizika 

viešųjų pirkimų organizavimo procedūrose, Savivaldybės administracijoje svarstomas klausimas dėl 

viešųjų pirkimų centralizavimo vykdant maisto produktų pirkimą Savivaldybės lopšeliuose-darţeliuose.  

 2010 metų Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos planas buvo tikslintas dėl šių 

prieţasčių: 
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 susipaţinus su viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro 2010 m. rugsėjo 

7 d. valdybos posėdyje (protokolas Nr. 29), svarstomu klausimu dėl Šiaulių miesto savivaldybės 

vietinės rinkliavos uţ komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą beviltiškų skolų nurašymo sąrašo 

patvirtinimo, jame priimtu nutarimu ir pateikta valdybos nariams medţiaga šiuo klausimu, pastebėta 

galimų klaidų, nepakankamų procedūrų, pripaţįstant skolas beviltiškomis, o tuo pačiu ir Šiaulių miesto 

savivaldybės biudţeto lėšų praradimo rizika. Šios prieţastys paskatino patikslinti 2010 metų 

Centralizuoto vidaus audito skyriaus planą ir atlikti Šiaulių miesto vietinės rinkliavos uţ komunalinių 

atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojų skolų pripaţinimo beviltiškomis teisinio reglamentavimo ir 

procedūrų vykdymo vidaus auditą. 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 28 straipsnio 4 dalimi, 

Savivaldybės administracijos direktorius pavedė Centralizuotam vidaus audito skyriui atlikti metiniame 

vidaus audito tarnybos veiklos plane nenumatytą Šiaulių oro uosto plėtros galimybių studijos atitikimo 

keltiems reikalavimams vertinimo vidaus auditą. Susipaţinus su Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijai pateikta Šiaulių oro uosto plėtros galimybių studija ir kitais, susijusiais šiuo klausimu, 

dokumentais Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo sprendimu, 2010 m. skyriaus veiklos planas 

buvo patikslintas ir į planą įtrauktas vidaus auditas aukščiau minėta tema.  

 Atlikę vidaus auditus ir įvertinę audituojamų subjektų vidaus kontrolės sistemos 

funkcionavimą bei galimą rizikos veiksnių įtaką, vidaus auditoriai 2010 metų vidaus audito ataskaitose 

pateikė 60 rekomendacijų kaip stiprinti vidaus kontrolės procedūras, rizikos valdymą Savivaldybės 

administracijoje ir Savivaldybės administracijai pavaldţiose viešuosiuose juridiniuose asmenyse. 

Atliekant vidaus auditus, nustatyta, kad audituotuose subjektuose esminiai trūkumai yra: sukurta 

neveiksminga vidaus kontrolės sistema; nepakankama sutarčių administravimo, biudţeto lėšų 

naudojimo analizė ir kontrolė; parengti įstaigų vietiniai dokumentai, reglamentuojantys veiklą, ne 

visada atitinka teisės aktu arba nebūna suderinti tarpusavyje; 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.  

  Ataskaitiniu laikotarpiu atlikus vidaus auditus, nustatyta, kad rizikingiausios sritys 

audituotuose subjektuose buvo: vidaus kontrolės sistemos reglamentavimas ir organizavimas; rengiamų 

vietinių dokumentų suderinimas tarpusavyje bei su Lietuvos Respublikos teisės aktais; viešųjų pirkimų 

organizavimas. 

 Vadovaujantis teisės aktais 2010 metais Centralizuotas vidaus audito skyrius nuolat vykdė 

paţangos stebėjimą ankstesniais metais audituotuose subjektuose, atliko poauditinę veiklą. Paţangos 

stebėjimas vykdomas nuolat, kol priemonių plane pateiktos rekomendacijos įgyvendinamos arba kol jos 

netenka aktualumo. 

 

 

1.14. Savivaldybės administracijos skyrių, vykdančių įmonių, įstaigų, organizacijų  

bendrosios veiklos koordinavimą, sąrašas 

 

Iš viso Šiaulių miesto savivaldybės administracija vykdo ir koordinuoja 96 biudţetinių įstaigų ir 

organizacijų, 11 viešųjų įstaigų, 1 savivaldybės įmonės, 8 bendrovių veiklą. 

 

Skyriaus 

pavadinimas 

Biudţetinė įstaiga, 

organizacija 

Viešoji įstaiga Savivaldybės įmonė, 

bendrovė 
Aplinkos 

skyrius 

Municipalinė aplinkos 

turimo laboratorija 

Šiaulių regiono atliekų 

tvarkymo centras 

 

Švietimo 

skyrius 

Vaikų lopšeliai darţeliai 

(29), Bendrojo lavinimo 

mokyklos (37), Moksleivių 

namai, Dailės mokykla, 

muzikos mokyklos (2), 

Šiaulių universiteto 

gimnazija 
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Jaunųjų turistų centras, 

Jaunųjų technikų centras, 

Jaunųjų gamtininkų stotis, 

biudţetinė įstaiga 

“Paslauga”, dainavimo 

mokykla “Dagilėlis”, 

Pedagoginė psichologinė 

tarnyba, Švietimo centras  

Socialinės 

paramos 

skyrius 

Globos namai, Nakvynės 

namai, dienos socialinės 

globos centras “Goda”, 

Socialinių paslaugų centras 

  

Sveikatos 

skyrius 

Visuomenės sveikatos 

biuras   

Ilgalaikio gydymo ir 

geriatrijos centras, 

Greitosios medicininės 

pagalbos stotis, 

odontologijos poliklinika, 

Rėkyvos ambulatorija, 

Dainų pirminės sveikatos 

prieţiūros centras, Asmens 

sveikatos prieţiūros 

centras, Reabilitacijos 

centras 

 

Kultūros 

skyrius 

Viešoji biblioteka, Dailės 

galerija, Kultūros centras, 

Kultūros centras “Laiptų 

galerija” 

  

Kūno 

kultūros ir 

sporto 

skyrius 

Sporto mokyklos: 

“Atţalynas”, “Dubysa”, 

“Klevas”, Kūno kultūros 

mokykla, plaukimo 

mokykla “Delfinas”, sporto 

mokykla ”Saulė”, Teniso 

mokykla, “Šiaulių futbolo 

akademija” 

  

Ekonomikos 

skyrius 

Šiaulių turizmo 

informacijos centras, Šiaulių 

regioninė plėtros agentūra, 

Šiaulių verslo inkubatorius 

 Šiaulių oro uostas, UAB 

„Bendrabutis“, UAB 

„Busturas“, AB „Šiaulių 

energija“, UAB „Šiaulių 

vandenys“, UAB „Šiaulių 

gatvių apšvietimas“, UAB 

„Šiaulių turgus“, UAB 

„Pabalių turgus“, UAB 

„Ţiburio knygynas“ 
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ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

STRUKTŪRA 

 

 

1 priedas 



 

                                                  
                          ŠŠIIAAUULLIIŲŲ  MMIIEESSTTOO  SSAAVVIIVVAALLDDYYBBĖĖSS  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIJJOOSS  DDIIRREEKKTTOORRIIAAUUSS    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              22001100  MMEETTŲŲ  VVEEIIKKLLOOSS  AATTAASSKKAAIITTAA 

64 

                      

2 priedas 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BIUDŢETO 

PAJAMŲ PLANO ĮVYKDYMAS 

          (tūkst. litų) 

Pajamos 

 

Patikslintas 

planas 

Įvykdyta Skirtumas % 

Mokesčiai 114476,4 124588,5 +10112,1 108,8 

Gyventojų pajamų mokestis 95297 102844,1 +7547,1 107,9 

Turto mokesčiai, iš jų: 9037 11758 +2721 130,1 

Ţemės mokestis 1100 1055,9 -44,1 96 

Nekilnojamojo turto mokestis 7637 10405,6 +2768,6 136,3 

Paveldimo turto mokestis 300 296,5 -3,5 98,8 

Mokestis uţ aplinkos teršimą 370 324,9 -45,1 87,8 

Valstybės rinkliavos 340 292,4 -47,6 86 

Vietinės rinkliavos 9432,4 9369,1 -63,3 99,3 

Dotacijos 127234,2 123097 -4137,2 96,7 

Speciali tikslinė dotacija einamiesiems 

tikslams, iš jų 

127234,2 123097 -4137,2 96,7 

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) 

funkcijoms atlikti 

21371 19252,5 -2118,5 90,1 

Mokinio krepšeliui finansuoti 74266,1 74163,3 -102,8 99,8 

Kita tikslinė dotacija 80 80 - 100 

Bendrosios dotacijos kompensacija 3982 3982 - 100 

Lėšos, gautos iš valstybės biudţeto pagal 

tarpusavio atsiskaitymus 

27535,1 25619,2 -1915,9 93 

Kitos pajamos 19006,2 17570,1 -1436,1 92,4 

Dividendai 215 260 +45 120,9 

Nuomos mokestis uţ valstybinę ţemę ir 

valstybinio vidaus vandenų fondo vandens 

telkinius 

5000 4159,5 -840,5 83,2 

Mokesčiai uţ valstybinius gamtos išteklius 

 

30 55,4 +25,4 184,7 

Pajamos iš patalpų nuomos 660,4 640,1 -20,3 96,9 

Biudţetinių įstaigų pajamos uţ atsitiktines 

paslaugas 

5005,3 4250,5 -754,8 84,9 

Įmokos uţ išlaikymą švietimo, socialinės 

apsaugos ir kitose įstaigose 

5518,5 5297,9 -220,6 96 

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos 2381 2464,5 +83,5 103,5 

Kitos neišvardytos pajamos 196 442,2 +246,2 225,6 

Materialiojo ir nematerialiojo turto 

realizavimo pajamos 

2700 562,3 -2137,7 20,8 

Iš kitų savivaldybių gautos moksleivio 

krepšelio lėšos 

220,6 220,6 - 100 

Metų pradţios lėšų likučiai skirti 

išlaidoms dengti 

2761,8 2761,8 - 100 

IŠ VISO 266399,2 268800,3 +2401,1 100,9 
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3 priedas 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BIUDŢETO 

IŠLAIDOS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS 

 

 

                 (tūkst. litų) 

Išlaidos Patikslintas 

planas 

Įvykdyta Skirtumas % 

Bendros valstybės paslaugos 26685,2 26605 -80,2 99,7 

Gynyba 121,1 121,1 - 100 

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga 200 200 - 100 

Ekonomika 2684 2570,2 -113,8 95,7 

Aplinkos apsauga 16086,8 15918,7 -168,1 98,9 

Būstas ir komunalinis ūkis 12260,6 12259,9 -0,7 99,9 

Sveikatos prieţiūra 858,5 819,5 -39 95,5 

Poilsis, kultūra ir religija 8603,1 8456,3 -146,8 98,3 

Švietimas 154637,5 153058,4 -1579,1 98,9 

Socialinė apsauga 44107,1 40005,8 -4101,3 90,7 

Iš viso 266243,9 260014,9 -6229 97,7 

Kitoms savivaldybėms perduotos 

mokinio krepšelio lėšos 

155,3 155,3 -  

Iš viso išlaidų 266399,2 260170,2 -6229 97,7 

 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BIUDŢETO IŠLAIDŲ 

STRUKTŪRA PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS 

 

 

          (tūkst. litų) 

Išlaidos Įvykdyta % 

Bendros valstybės paslaugos 26605 10,2 

Gynyba 121,1 0,04 

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga 200 0,07 

Ekonomika 2570,2 1 

Aplinkos apsauga 15918,7 6,1 

Būstas ir komunalinis ūkis 12259,9 4,7 

Sveikatos prieţiūra 819,5 0,3 

Poilsis, kultūra ir religija 8456,3 3,3 

Švietimas 153058,4 58,9 

Socialinė apsauga 40005,8 15,4 

Kitoms savivaldybėms perduotos 

mokinio krepšelio lėšos 

155,3  

IŠ VISO IŠLAIDŲ 260170,2 100 
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4 priedas 

VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS  ĮGYVENDINIMO  2010 M. 

ATASKAITŲ SUVESTINĖ 
Eil. 

Nr. 
Sutar- 

ties 

Nr. 

Kas pateikė Projekto pavadinimas Skirta 

pinigų, 

Lt 

Vertinimų kriterijų skaičius Viešinimas 

1. SŢ-347 BĮ sporto mokykla 

„Atţalynas“ 

Šiaulių miesto maudyklų 

vandens stebėsena 

8 000 Atliekami vandens tyrumai pagal sudarytą grafiką. Gyventojai informuojami vietinėje 

spaudoje, regioninėje TV ir internete. 
2. SŢ-348 VšĮ Šiaulių 

reabilitacijos 

centras 

Fizinės medicinos ir 

reabilitacijos paslaugų 

kompensavimas 

50 000  Buvo planuota suteikti paslaugas vaikams nuo 7 iki 18 

metų ir soc. remtiniems ţmonėms 550, o suteikta 597. 

Laikraštis „Lietuvos sveikata“, 

reklama per Šiaulių TV, lankstinukai, 

skrajutės, informacija  stende, 

svetainėje 
3. SŢ-349 VšĮ Šiaulių 

odontologijos 

poliklinika 

Nustatytų kategorijų 

gyventojų dantų 

protezavimo išlaidų 

kompensavimas 

40 000 Suprotezuoti 25 ţmonės įvairių technologijų protezais 

pagal indikacijas 

Internetinė svetainė www.sop.lt , 

Informaciniai stendai poliklinikoje 

4. SŢ-350 Socialinių  

paslaugų centras 

Maţas pajamas turinčių 

asmenų sveikatos 

prieţiūros gerinimas 

4 000 Suteikta paslaugų dvigubai daugiau lankytojų nei 

planuota. Dalyvaujant Jungtinės Metodistų baţnyčios 

nariams, gydytojams savanoriams bei soc. 

darbuotojams, 90 soc. rizikos asmenų nukreipta į 

tuberkuliozės dispanserį bei kitas gydymo įstaigas. 

Šiaulių televizijoje pokalbių laida su 

seimo nariu E. Ţakariu ir socialinių 

paslaugų centro dir. A. 

Beinoravičiumi 

5. SŢ-369 Sergančių 

cukriniu diabetu 

klubas „Lemtis“ 

Sergančiųjų cukriniu 

diabetu insulino pompų 

įsigijimo išlaidoms iš 

dalies kompensuoti 

20 000 Aprūpinti 5 vaikai, sergantys cukriniu diabetu iki 18 

metų, jiems dalinai kompensuojant (50-65 proc.) 

insulino pompų įsigijimo išlaidas. 

Klubo stendai, vaikų klinikos, soc. 

paramos tarnyboje, klubo 

susirinkimuose 

6. SŢ-404 Šiaulių vyskupijos 

Caritas 

Pagalba prostitucijos ir 

prekybos ţmonėmis 

aukoms 

3 000 Programoje dalyvavo 46 moterys, atėjo naujai 28, 

sėkmingai integruotos 15, įvyko 6 paskaitos-diskusijos-

seminarai, suteikta individualų konsultacijų - 720, 

medicininė pagalba -54, skaitytos paskaitos mokyklose. 

Vietinėje ir respublikinėje TV, 

spaudoje spausdinti ir rodyti 

pasakojimai, istorijos, diskusijos. 

7. SŢ-550 VšĮ Šiaulių 

ligoninės filialo 

Tuberkuliozės ir 

plaučių ligoninė 

Tuberkuliozės  

profilaktikos ir kontrolės 

strategijos įgyvendinimo 

tęsimas Šiaulių mieste 

2010 m. 

9 000 Padedant savivaldybės gydytojai į Alytaus 

tuberkuliozės ligoninę išveţtas 1 vengiantis gydytis 

pacientas. Sukurtas internetinis puslapis 

www.tuberkulioze.lt , lankstinukai,. Dubijos mokykloje 

patikrinta 324 vaikai (nupirkta 60 buteliukų 

tuberkulino). Įdiegta pacientų registracija internetu. 

 

Sukurtas internetinis puslapis 

www.tuberkulioze.lt. Internetiniame 

puslapyje apsilankė 17517 lankytojų, 

pateikta 38 klausimai. Straipsniai 

skelbti  vietinėje spaudoje, TV, 

radijuje. 

8. SŢ-627 Šiaulių  

universitetas 

Konferencija 

„Dvasingumo sklaida 

gyvybės ir ugdymo 

kultūroje“ 

1 000 2010 04 21 Šiaulių miesto savivaldybės salėje įvyko 

konferencija, 6 pranešimai, apie 100 klausytojų 

Laikraščiai: “Šiaulių naujienos“, 

„XXI amţius“, „Baţnyčios ţinios“ 

radijo stotys: Vatikano radijas, 

Marijos radijas 

http://www.sop.lt/
http://www.tuberkulioze.lt/
http://www.tuberkulioze.lt/
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9. SŢ-628 VšĮ Šiaulių centro 

poliklinika 

Pagalba prostitucijos ir 

prekybos ţmonėmis 

aukoms 

2 000 Atlikta laboratorinių tyrimų: dėl ŢIV ir sifilio 32 

pacientėms, dėl trichomonų -13, AntiHBC-7,  

specialistų konsultacijos-3. 

www.siaulipoliklinika.lt, stendai, 

susirinkimuose ir Centro poliklinikos 

patalpose 
10. SŢ-701 Šiaulių miesto 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Spalis - sveikatos 

stiprinimo mėnuo 

Šiauliuose (tęstinis 

projektas, vykdomas jau 

13 metų) 

5 240 32 bendrojo lavinimo įstaigose organizuoti 404 

renginiai , dalyvių- 17294; 27 ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose organizuoti 152 renginiai, dalyvių 8160; 

dalyvavo 16 nevyriausybinių ir kt. organizacijų: 101 

renginys, 9101 dalyvis. Renginyje  „Sveikatos grandinė 

2010“, dalyvavo 34555 dalyviai. 

30 plakatų, 140 lankstinukų, 230 

lipdukų su projekto atributika; 31 

leidinys-tiraţas 1418;  

100 informacinių stendų, 22 

straipsniai internete; 33 pranešimai 

spaudoje, 42 pranešimai radijuje. 
11. SŢ-822/ 

S-34-10 

VšĮ Šiaulių centro 

poliklinika 

Ţemo slenksčio 

paslaugoms teikti  

 

40 000 Įrengtas  Ţemo slenksčio kabinetas VšĮ Šiaulių centro 

poliklinikoje. 

Laikraštis „Lietuvos sveikata“,  

interneto svetainė, informaciniai 

stendai, straipsniai vietinėje spaudoje 
12. SŢ-1116 BĮ Kūno kultūros 

mokykla 

Sveikatos salos 2 000 128 mankštos senjorams. Iš viso 110 senjorų lankėsi 

mankštose. 

Reklaminis klipas, vietinė spauda, 

TV, lankstinukai, plakatai 
13. SŢ-1117 

 

LD ”Ţiogelis“ ir 

kt. 9LD 

Sveikatos stiprinimas 

bendruomenėje 

(planuojama tęsti šį 

projektą 2011 m.) 

10 000 Dalyvavo 2100 ugdytinių ir jų šeimų iš 10 darţelių. 

Amţius-2-65 m. Partneriai - Gubernijos, Rėkyvos, 

Lieporių, Dainų mikrorajono gyventojai, Šiaulių 2-o 

PK pietinės policijos nuovados nepilnamečių reikalų 

skyriaus darbuotojai. Viso - 5300 dalyvių. 

2 laikraštukai po 150 egz.; lanks-

tinukai „Neigiamų socialinių 

veiksnių prevencija -140 vnt.; 

„Sveikata - didţiausia ţmogaus 

vertybė“-120 vnt. Skelbta  laikraštyje 

„Šiaulių naujienos“ ir LD 

internetinėse svetainėse, darţelių 

informaciniuose stenduose. 
14. SŢ-1118 VšĮ Šiaulių centro 

poliklinika 

Motinystės mokyklos 

paslaugos 

4 000 50 paskaitų, 820 dalyvavusių, 3000 skrajučių, 17 

plakatų 

TV, internetinė svetainė, reklaminiai 

plakatai, 2 informaciniai stendai,  
15. SŢ-1119 Šiaulių miesto 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Sveikos gyvensenos 

plėtra miesto ugdymo 

įstaigose 

18 000 12 mokyklų ir biuras vykdė skirtingus projektus. 

Vykdė švietėjišką veiklą įvairiose mokyklose, skirta 32 

mokykloms, sveikos gyvensenos klubams. Organizuota 

11 akcijų , dalyvavo 530 mokinių. 

www.sveikatos-biuras.lt, straipsniai 

vietiniuose laikraščiuose bei TV, 

renginiuose. 

16. SŢ-1120 VšĮ „Šiaulių  

donoras“ 

Neatlygintini donorai - 

gyvenimo viltis 

2 500 Įvyko 50 paskaitų, paruošta 3000 skrajučių. 

Renginiuose dalyvavo  820 būsimų motinų. 

Straipsniai vietiniuose laikraščiuose, 

renginiuose, vietinėje TV laidos, 2 

stendai, 17 plakatų. 
17. SŢ-1121 Šiaulių miesto 

savivaldybės 

sutrikusio 

vystymosi kūdikių 

namai 

Kūdikių namų vaikų ligų 

profilaktikos programa 

6 000 Tęstinis projektas nuo 2004  metų. 50 vaikų nuo 6 mėn. 

iki 5 metų amţiaus gavo ribomunilį (skiepus). 

Sumaţėjo kvėpavimo takų ir ANG susirgimų daţnis, 

išvengta komplikacijų. 

Skelbta įstaigos interneto svetainėje 

ir informaciniame stende 

www.kudikiunamai.com 

 

18. SŢ-1122 VšĮ Šiaulių 

ligoninė 

Saulės miestas be 

skausmo 

2 500 4 paskaitos-30 specialistų, 6 pokalbiai su 68 pacientais, 

1 konferencija ( 91 dalyvis, vyko 2010-12-17). 

150 atmintinių, kvietimų, 

informacinių lapelių, 300 lankstinukų 
19. SŢ-1123 Šiaulių jaunųjų 

gamtininkų 

Sveikatingumo pamokos 600 2 renginiai, 11 sveikos gyvensenos uţsiėmimų: 

(planuota 10), dalyvavusių skaičius: (planuota 70), 

www.gamtininkucentras.mir.lt 

2 informaciniai stendai gamtininkų 

http://www.siaulipoliklinika.lt/
http://www.sveikatos-biuras.lt/
http://www.kudikiunamai.com/
http://www.gamtininkucentras.mir.lt/
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centras dalyvavo 110, pamokėlėse (planuota 150 dalyvių), 

dalyvavo 163.  

centre ir stendai Salduvės mokykloje, 

vietinė spauda, TV. 
20. SŢ-1124 Šiaulių vaikų 

globos namai 

„Šaltinis“ 

 

Muzikos terapija –

specialiųjų poreikių vaikų 

psichinės sveikatos 

stiprinimas 

1 000 Spec. poreikių ugdytinių psichikos sveikatai gerinti 

pravestos 3 konsultacijos su muzikos terapeute, 

pravesti muzikos terapijos seansai. Projektas skirtas 71 

ugdytiniui. Įsigytas 1 muzikinis grotuvas 

Pranešimas seminaro metu. 

21. SŢ-1125 Šiaulių inkstų 

ligomis 

sergančiųjų 

draugija „Atgaja“ 

Organų donorystės 

propagavimas 

1 000 Įvyko pokalbis diskusija, dalyvavo 61 dalyvis. Sukurta 

1666 skrajutės, 960 lipdukų, 200 kvietimų. 

Radijo reklama, TV, radijo stotis, 

informaciniai stendai, skelbimai 

ligoninėse. 

22. SŢ-1128 Šiaulių profesinio 

rengimo centras 

Paţink pasaulį 

nepakenkdamas sau 

1 400 2 stendiniai pranešimai, 1 paskaita,1 knygų paroda, 1 

ekskursija, 1 popietė, 2 akcijos. Dalyvavo 700 dalyvių. 

Laikraštis „Šiaulių naujienos“, centro 

laikraštis MES,  www.sprc.lt   
23. SŢ-1129 VšĮ Šiaulių  

odontologijos 

poliklinika 

Nėštumas ir burnos 

sveikata 

2 000 8 paskaitos, 130 klausytojų, instruktuota apie dantų 

valymą 130 klausytojų, pagaminta 1250 skrajučių. 

Vietinė spauda ir radijas, TV, 

svetaine www.sop.lt 

24. SŢ-1130 Šiaulių jaunųjų 

technikų centras ir 

Moksleivių namai 

Būkime saugūs 4 000 Saugaus eismo mokymo akcijos pirmokams, uţdarymo 

šventė, dalyvavo 124 vaikai, gruodţio mėn. renginyje  

dalyvavo apie 300 vaikų. 

Stendai, vietinė spauda, svetainė, 

nuotraukos. 

25. SŢ-1131 VšĮ Šiaulių 

ligoninė 

Psichosocialinės  

reabilitacijos paslaugų 

vystymas: pasiruošimo 

psichosocialinei 

reabilitacijai vertinimas 

2 000 Vyko seminaras, dalomoji medţiaga išdalinta seminaro 

dalyviams.. 2010 m. gruodţio 21 d. vykusiame 

seminare dalyvavo 45 specialistai . 

Svetainė, interneto svetainė SANUS 

26. SŢ-1169 Visuomenės 

sveikatos biuras 

Bendruomenės sveikata. 

Šiuolaikinių technologijų 

įtaka sveikatai 

3 000 4 val. konferencijoje, vykusioje Šiaulių m. 

savivaldybės salėje, dalyvavo 134 klausytojai, 

perskaityti 5 pranešimai, vyko diskusija. 

Straipsniai vietinėje spaudoje, 

pranešimai  gruodţio m. internete  

 www.sveikatos-biuras.lt  ir  

www.siauliai.lt , radijuje RS2. 
27. SŢ-1214 Všį Šiaulių centro 

poliklinika 

Švirkštų keitimo ir 

konsultavimo programa 

20 000 2 paskaitos, išdalinta ir pakeista 4000 švirkštų ir adatų, 

pritaikytas švirkštų pakeitimui 1 kabinetas, suteikta 

medicininių paslaugų 35 narkotinių medţiagų 

vartotojams bei pravestos 22 konsultacijos 

TV laida, laikraštis „Šiaulių 

naujienos“, Šiaulių TV, išleista 20 

plakatų, 4000lankstinukų, 4000 

skrajučių, informacija skelbta:        

www.siauliupoliklinika.lt,  

 

http://www.sprc.lt/
http://www.sop.lt/
http://www.sveikatos-biuras.lt/
http://www.siauliai.lt/
http://www.siauliupoliklinika.lt/

