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1. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Savivaldybės administravimas mažai kuo skiriasi nuo bet kurios įmonės ar organizacijos
valdymo. Šiaulių miesto savivaldybės darbą vykdo administracija. Savivaldybės administracijos
veiklą kontroliuoja ir už ją atsako Savivaldybės administracijos direktorius. Direktoriui organizuoti
darbus padeda du pavaduotojai, o darbus vykdo skyriai. Administracijos struktūra pateikta 1 priede.
Savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijos nurodytos Lietuvos Respublikos
Vietos Savivaldos įstatyme. Savivaldybės administracijos direktorius:
1) tiesiogiai ir asmeniškai turi atsakyti už įstatymų, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos
sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2) tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimus,
gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leisti įsakymus, privalomus savivaldybės
administracijos struktūriniams padaliniams, savivaldybės administracijos filialams – seniūnijoms ir
į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams, taip pat jam priskirtos
kompetencijos klausimais – savivaldybės gyventojams ir kitiems savivaldybės teritorijoje esantiems
subjektams;
3) organizuoja savivaldybės administracijos darbą, tvirtina savivaldybės administracijos
struktūrinių padalinių ir savivaldybės administracijos filialų – seniūnijų veiklos nuostatus, atsako už
vidaus administravimą savivaldybės administracijoje;
4) administruoja asignavimus, savivaldybės tarybos skirtus savivaldybės administracijai;
5) savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir
kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės
ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą;
6) įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia savivaldybės administracijos
valstybės tarnautojus ir kitus savivaldybės administracijos darbuotojus, atlieka kitas Valstybės
tarnybos įstatymo ir savivaldybės tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas;
7) koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, atlieka kitas
pagal įstatymus ir savivaldybės tarybos sprendimus jam priskirtas savivaldybės juridinių asmenų
valdymo funkcijas;
8) organizuoja savivaldybės tarybos narių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, mokymą;
9) reglamento nustatyta tvarka atsiskaito už savo ir savivaldybės administracijos veiklą
teikdamas veiklos ataskaitas savivaldybės tarybai ir merui;
10) reglamento nustatyta tvarka ir terminais, bet ne rečiau kaip kartą per metus informuoja
savivaldybės gyventojus apie savo veiklą;
11) teikia merui siūlymus dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus savivaldybės administracijoje.
1.1. SAVIVALDYBĖS FINANSAI IR TURTO VALDYMAS
Finansai.
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Finansų skyrius (toliau – Finansų skyrius) rengia
Savivaldybės biudžeto projektą, organizuoja patvirtinto biudžeto vykdymą, tvarko Savivaldybės biudžeto
apskaitą, Savivaldybės privatizavimo fondo apskaitą, planuoja Savivaldybės skolinimąsi ir tvarko
Savivaldybės skolos apskaitą, savo kompetencijos ribose kontroliuoja Savivaldybės biudžeto ir kitų
piniginių išteklių vykdymą, administruoja nuomos mokestį už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus
vandenų gamtos išteklius, apskaito vietines rinkliavas ir kitas įmokas, įskaitomas tiesiogiai į Savivaldybės
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biudžeto sąskaitą. Finansų skyrius, vykdydamas savo funkcijas, nuolat bendrauja ir bendradarbiauja su
visais Savivaldybės administracijos skyriais, savivaldybės biudžetinėmis ir kitomis įstaigomis, teikia
jiems konsultacijas biudžeto planavimo ir atskaitomybės sudarymo klausimais.
2012 metų savivaldybės biudžeto pajamų įvykdymas
2012 metų Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto pajamų planas iš mokesčių, dotacijų, pajamų ir
sandorių įvykdytas 100,6 procentais, planuota gauti 270994,8 tūkst. litų pajamų, gauta – 272506,9 tūkst.
litų, t.y. gauta 1512,1 tūkst. litų daugiau nei planuota.
Kitos pajamos
8%

Dotacijos
46%

Materialiojo ir
nematerialiojo
turto realizavimo
pajamos
0%

Metų pradžios lėšų
likučiai skirti
išlaidoms
padengti
2%

Mokesčiai
44%

1 pav. Biudžeto pajamų plano įvykdymas

Gyventojų pajamų mokesčio planas įvykdytas 102,5 procentais, planuota gauti 85237,8 tūkst. litų,
gauta – 87402,7 tūkst. litų, t. y gauta daugiau 2164,9 tūkst. litų.
Gyventojų pajamų mokesčio savivaldybių išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti planas įvykdytas
95,9 procentais, planuota gauti 11349 tūkst. litų, gauta – 10887 tūkst. litų, t.y. gauta mažiau 462 tūkst.
litų.
Turto mokesčių planas įvykdytas 103,3 procentais, planuota gauti 9536,1 tūkst. litų, įvykdyta –
9854,6 tūkst. litų, gauta daugiau 318,5 tūkst. litų, iš jų:
1) žemės mokesčio planas 1089 tūkst. litų, įvykdytas – 1193,1 tūkst. litų, gauta daugiau 104,1 tūkst.
litų, įvykdyta 109,6 procento;
2) paveldimo turto mokesčio planas 114,6 tūkst. litų, įvykdytas – 130,9 tūkst. litų, gauta daugiau
16,3 tūkst. litų, įvykdyta 114,2 procento;
3) nekilnojamojo turto mokesčio planas 8332,5 tūkst. litų, įvykdytas – 8530,6 tūkst. litų, gauta
daugiau 198,1 tūkst. litų, įvykdyta – 102,4 procento.
Mokesčio už aplinkos teršimą planas 690 tūkst. litų, įvykdytas – 728,8 tūkst. litų arba 105,6
procento, gauta daugiau 38,8 tūkst. litų.
Valstybės rinkliavų planuota gauti 253 tūkst. litų, gauta – 340,7 tūkst. litų, gauta daugiau 87,7 tūkst.
litų, planas įvykdytas 134,7 procento.
Vietinių rinkliavų planas 9346,7 tūkst. litų, įvykdytas – 10276,7 tūkst. litų, gauta daugiau 930 tūkst.
litų, planas įvykdytas 110 procento, iš jų – vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą planas
8926,7 tūkst. litų, įvykdymas – 9517 tūkst. litų, gauta daugiau 590,3 tūkst. litų, planas įvykdytas 106,61
procento.
Dotacijų planas sudarė 123590,2 tūkst. litų, įvykdymas – 121764,4 tūkst. litų, iš jų: specialios
tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti gauta 31965,3 tūkst. litų,
mokinio krepšeliui finansuoti – 77750,9 tūkst. litų, aglomeracijų strateginiams triukšmo žemėlapiams
parengti bei įstaigoms, perimtoms iš apskrities, finansuoti – 9178,2 tūkst. litų, lėšų pagal tarpusavio
atsiskaitymus – 49,6 tūkst. litų, valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti –
2820,4 tūkst. litų.
Grąžintos 2012 m. nepanaudotos dotacijos:
1) speciali tikslinė dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti (viešieji darbai) – 20484,11 litų
(grąžinta 2012-12-31);
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2) speciali tikslinė dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti (socialinės išmokoms ir
kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti) – 1384293,33 litų (grąžinta 2012-12-28 – 839900 litų, 2012-12-31
– 252482,48 litų, 2013-01-04 – 56520 litų, 2013-01-04 – 235390,85 litų);
3) speciali tikslinė dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti (socialinei paramai mokiniams) –
338245,1 litų (grąžinta 2012-12-28 – 63100 litų, 2013-01-04 – 275145,1 litų);
4) speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti – 3115,88 litų (grąžinta 2012-12-31).
Kitų pajamų planuota gauti 21714,4 tūkst. litų, gauta 22223,7 tūkst. litų, arba 509,3 tūkst. litų
daugiau, planas įvykdytas 102,3 procento, iš jų:
1) dividendų planuota gauti 1510 tūkst. litų, gauta – 1510 tūkst. litų, įvykdyta 100 procentų;
2) nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius
planas 4781,6 tūkst. litų, įvykdymas – 4983 tūkst. litų, planas įvykdytas 104,2 procento;
3) mokesčių už valstybinius gamtos išteklius planas 60 tūkst. litų, gauta – 192,5 tūkst. litų, planas
įvykdytas 320,8 procento;
4) pajamų už patalpų nuomą planas 553,2 tūkst. litų, įvykdymas – 650 tūkst. litų, gauta daugiau
96,8 tūkst. litų, planas įvykdytas 117,5 procento;
5) biudžetinių įstaigų pajamų už atsitiktines paslaugas planas 5047,7 tūkst. litų, įvykdymas – 4738,7
tūkst. litų, planas įvykdytas 93,9 procento;
6) įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose planas 8178,2 tūkst. litų,
įvykdymas – 8113 tūkst. litų arba 99,2 procento;
7) pajamų iš baudų ir konfiskacijos planuota gauti 121,7 tūkst. litų, gauta – 120,7 tūkst. litų, arba
planas įvykdytas 99,2 procento;
8) kitų neišvardytų pajamų planas 1462 tūkst. litų, įvykdymas – 1915,8 tūkst. litų, planas įvykdytas
131 procento.
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas 626,3 tūkst. litų, įvykdymas 606,6
tūkst. litų, planas įvykdytas 96,9 procento.
2012 metų savivaldybės biudžeto išlaidų įvykdymas
2012 metų patikslintas Savivaldybės biudžeto išlaidų planas įvykdytas 98,16 procento – planuota
270935,1 tūkst. litų išlaidų, įvykdyta – 265959,7 tūkst. litų.
Viešoji tvarka
irvisuomenės
apsauga
Bendros valstybės 0,02%
paslaugos
9,91%

Ekonomika
0,28%
Aplinkos apsauga
6,15%

Gynyba
0,07%

Būstas ir
komunalinis ūkis
4,92%
S veikatos priežiūra
1,10%
Poilsis, kutūra ir
religija
2,59%

S ocialinė apsauga
17,44%

Š vietimas
57,51%

2 pav. 2012 metų savivaldybės biudžeto išlaidos pagal valstybės funkcijų klasifikaciją
2012 metų savivaldybės biudžeto išlaidos pagal valstybės funkcijų klasifikaciją:
01 Bendros valstybės paslaugos sudarė 26361,7 tūkst. litų arba 9,91 proc. visų savivaldybės
biudžeto išlaidų. Tai išlaidos savivaldybės administracijos, savivaldybės tarybos, savivaldybės
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kontrolieriaus tarnybos funkcijoms vykdyti – 9650,1 tūkst. litų, finansiniams įsipareigojimams vykdyti –
15868,2 tūkst. litų, Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšos – 204,8 tūkst. litų, išlaidos
biudžetinių įstaigų stogams remontuoti – 137,1 tūkst. litų, projektams vykdyti – 501,5 tūkst. litų.
02 Gynybos išlaidos sudaro 181,8 tūkst. litų arba 0,07 proc. Šios lėšos skirtos civilinei saugai
organizuoti ir mobilizacijai administruoti.
03 Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos išlaidos sudarė 61,6 tūkst. litų, arba 0,02 proc. Tai
lėšos bendradarbiavimui su teisėtvarkos institucijomis.
04 Ekonomikai skirtos lėšos sudarė 751,3 tūkst. litų arba 0,28 proc. Tai išlaidos teritorijų
planavimui – 199,4 tūkst. litų, viešųjų darbų programai ir administravimui – 421,9 tūkst. litų, turizmo
plėtros programai ir ,,Beržynėlio“ parko priežiūrai – 75 tūkst. litų, žemės ūkio funkcijoms vykdyti – 18,5
tūkst. litų, smulkiam ir vidutiniam verslui remti – 12,2 tūkst. litų, investicijų projektams finansuoti – 24,3
tūkst. litų.
05 Aplinkos apsaugos išlaidos sudarė 16364,6 tūkst. litų arba 6,15 proc., iš jų – miesto tvarkymui
panaudota 4781,1 tūkst. litų, Aplinkos apsaugos specialiosios programos išlaidos – 654,6 tūkst. litų,
gyvūnų (šunų, kačių) priežiūros ir reguliavimo programos išlaidos – 29,5 tūkst. litų, komunalinių atliekų
tvarkymo išlaidos – 9135,6 tūkst. litų, Municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos veiklai – 163,2 tūkst.
litų, investiciniams projektams finansuoti – 1600,6 tūkst. litų.
06 Būsto ir komunalinio ūkio išlaidos sudarė 13089 tūkst. litų arba 4,92 proc. visų išlaidų. Tai lėšos
miesto infrastruktūros objektams tvarkyti ir prižiūrėti – 11224,9 tūkst. litų, savivaldybės nekilnojamojo
turto valdymo išlaidos – 391,5 tūkst. litų, bendrijoms remti – 41,6 tūkst. litų, savivaldybės vykdomiems
investiciniams projektams – 1431 tūkst. litų.
07 Sveikatos priežiūros išlaidos sudarė 2921,7 tūkst. litų, arba 1,10 proc. visų išlaidų, iš jų:
Specialiosios bendruomenės sveikatinimo programos išlaidos – 185,3 tūkst. litų, sveikatos įstaigų
išlaikymui – 2718,2 tūkst. litų, savivaldybės vykdomiems investiciniams projektams – 18,2 tūkst. litų.
08 Poilsiui, kultūrai ir religijai skirtos išlaidos sudarė 6887,5 tūkst. litų arba 2,59 proc. Kultūros
įstaigų išlaikymui skirtos išlaidos sudarė 4595,9 tūkst. litų, Kūno kultūros ir sporto ir Kultūros skyrių
išlaidos – 434,3 tūkst. litų. Kultūros programoms finansuoti panaudota 322,8 tūkst. litų, nevyriausybinių
organizacijų programoms – 49,1 tūkst. litų, jaunimo iniciatyvoms remti – 5 tūkst. litų, sporto programoms
– 162,1 tūkst. litų, 5-osioms pasaulio sporto visiems žaidynėms pasirengti – 500 tūkst. litų, 37-ajam
Europos vyrų krepšinio čempionatui pasirengti – 82,5 tūkst. litų, sporto klubams remti – 212,9 tūkst. litų,
išlaidos pagal koncesijos sutartį – 497,5 tūkst. litų, paminklotvarkai – 25,3 tūkst. litų.
09 Švietimo išlaidos sudarė 152870,3 tūkst. litų arba 57,48 proc. Ikimokyklinių įstaigų išlaikymui
panaudota 32141,8 tūkst. litų, bendrojo lavinimo mokykloms – 90841,2 tūkst. litų, papildomojo ugdymo
įstaigoms – 8955,1 tūkst. litų, sporto mokykloms – 10904 tūkst. litų, kitoms švietimo įstaigoms – 1949
tūkst. litų, Švietimo skyriaus veiklai – 698,9 tūkst. litų, neformaliojo švietimo išlaidos iš mokinio
krepšelio lėšų sudarė 783 tūkst. litų, mokinio krepšelio lėšos brandos egzaminams administruoti sudarė
123,8 tūkst. litų, transporto išlaidų kompensacijos moksleiviams – 456 tūkst. litų, lėšos už vaikų
išlaikymą lopšeliuose-darželiuose – 793 tūkst. litų, centralizuotoms švietimo programoms – 14,8 tūkst.
litų, savivaldybės vykdomiems investiciniams projektams – 2389,3 tūkst. litų, valstybės vykdomiems
investiciniams projektams – 2820,4 tūkst. litų.
10 Socialinės apsaugos išlaidos sudarė 46353,1 tūkst. litų arba 17,43 proc. Socialinei paramai –
pašalpoms, išmokoms vaikams, kompensacijoms už šildymą ir vandenį, kitoms socialinėms išmokoms
skirtos lėšos sudarė 30108 tūkst. litų, socialinei paramai administruoti – 1138,7 tūkst. litų. Socialinės
paskirties įstaigų išlaikymui panaudota 5316,8 tūkst. litų, transporto lengvatų kompensavimui – 9499,7
tūkst. litų, socialiai remtinų šeimų vaikų poreikiams – 66,5 tūkst. litų, pirties paslaugoms kompensuoti –
11,1 tūkst. litų, savivaldybės vykdomiems investiciniams projektams – 212,3 tūkst. litų.
2012 metų Savivaldybės kreditoriniai įsiskolinimai ir gautos paskolos
Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto kreditinis įsiskolinimas 2012 m. gruodžio 31 d. sudaro
114821,5 tūkst. litų, iš jų: paskolos – 66229,4 tūkst. litų, įsiskolinimas darbo užmokesčiui ir socialiniam
draudimui – 2186,7 tūkst. litų, įsiskolinimas už prekes ir paslaugas – 32785,4 tūkst. litų, įsiskolinimas už
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transporto kompensacijas – 9376,4 tūkst. litų, įsiskolinimas už kitas išlaidas – 951,6 tūkst. litų,
įsiskolinimas už turto įsigijimo išlaidas – 3292 tūkst. litų.
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KREDITINIS ĮSISKOLINIMAS
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3 pav. Savivaldybės kreditoriniai įsiskolinimai
Šiaulių miesto savivaldybės gautos paskolos 2012 m. gruodžio 31 d. sudarė 66229,4 tūkst. litų.
2012 m. gruodžio 31 d. Savivaldybė buvo paėmusi ir negrąžinusi tokių paskolų:
1) 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
1491,7 tūkst. litų, paskolos grąžinimo terminas 2013-10-16);
2) ilgalaikę paskolą savivaldybės investiciniams projektams finansuoti – 7000 tūkst. litų (paskolos
likutis 3960 tūkst. litų, paskolos grąžinimo terminas 2018-02-27). Paskola paimta šiems objektams:
Šiaulių Talkšos ežero 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;
3) ilgalaikę paskolą Šiaulių industrinio parko įkūrimui ir plėtrai – 15000 tūkst. litų (paskolos
likutis 9166,7 tūkst. litų, paskolos grąžinimo terminas 2018-04-07);
4) ilgalaikę paskolą Šiaulių industrinio parko įkūrimui ir plėtrai – 5000 tūkst. litų (paskolos likutis
3243,2 tūkst. litų, paskolos grąžinimo terminas 2018-11-26);
5) ilgalaikę paskolą savivaldybės investicijų projektams finansuoti – 9500 tūkst. litų (paskolos
likutis 6437,7 tūkst. litų, paskolos grąžinimo 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“, ,,Ąžuolas“,
,,Gintaras“, ,,Žilvitis“ 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, Žemaitės, Dobilo
gatvių apšvietimo įrengimo ir projekto parengimo darbams – 267 tūkst. litų; BMX dviračių trasos ir
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pagalbinių statinių statybos darbams – 2346,9 tūkst. litų; centrinio futbolo stadiono tribūnų rekonstravimo
darbams – 847 tūkst. litų.
6) ilgalaikę paskolą savivaldybės investicijų projektams finansuoti – 8790 tūkst. litų (paskolos
likutis 6414,3 tūkst. litų, paskolos grąžinimo terminas 2019-06-30). Paskola paimta šiems objektams:
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai Kalniuko ir Medelyno mikrorajonuose –
3605 tūkst. litų, Didždvario gimnazijos pastato rekonstrukcijai – 625 tūkst. litų, ,,Romuvos“ gimnazijos
pastato rekonstrukcijai – 625 tūkst. litų, Šiaulių pramoninio parko įkūrimui ir plėtrai (I etapas) – 2202
tūkst. litų, Tarptautinės irklavimo trasos techninio projekto parengimo darbams – 873 tūkst. litų,
Lopšelio-darželio ,,Sigutė“ pastato rekonstrukcijai – 860 tūkst. litų.
7) ilgalaikę paskolą savivaldybės investicijų projektams finansuoti – 6000 tūkst. litų (paskolos
likutis 4702,7 tūkst. litų, paskolos grąžinimo terminas 2020-01-14). Paskola paimta Šiaulių miesto 6
lopšelių-darželių – lopšelio-darželio „Gintarėlis“, lopšelio-darželio „Voveraitė“, lopšelio-darželio
„Žiburėlis“, lopšelio-darželio „Rugiagėlė“, lopšelio-darželio „Pupų pėdas“ ir logopedinio lopšeliodarželio langų ir durų keitimui – 1500 tūkst. litų; Dausiškių kapinių įrengimui – 4500 tūkst. litų;
8) ilgalaikę paskolą savivaldybės investicijų projektams finansuoti – 7169 tūkst. litų (paskolos
likutis 6006,8 tūkst. litų, paskolos grąžinimo terminas 2020-08-23). Paskola paimta Dausiškių kapinių
įrengimui – 3758 tūkst. litų, Vilniaus g. (bulvaro) rekonstrukcijai – 3411 tūkst. litų.
9) ilgalaikę paskolą savivaldybės investicijų projektams finansuoti – 1925 tūkst. litų (paskolos
likutis 1716,9 tūkst. litų, paskolos grąžinimo 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.
10) ilgalaikę paskolą įsiskolinimams dengti – 8270,4 tūkst. litų (paskolos likutis 6375,1 tūkst. litų,
paskolos grąžinimo terminas 2015-12-31).
11) ilgalaikę paskolą savivaldybės investicijų projektams finansuoti – 11644,2 tūkst. litų (paskolos
likutis 10709,3 tūkst. litų, paskolos grąžinimo terminas 2021-06-28). Paskola paimta Šiaulių menų
inkubatoriui įkurti – 62 tūkst. litų, Šiaulių miesto gatvių, kelių jungčių tarp aplinkkelių ir miesto rajonų
nutiesti ir modernizuoti (II etapas) – 596,4 tūkst. litų, viešo transporto infrastruktūrai modernizuoti
Šiaulių mieste – 631,1 tūkst. litų, Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro (III etapas) rekonstravimo darbams
apmokėti – 3950,2 tūkst. litų, Šiaulių viešo logistikos centro steigimui – 50 tūkst. litų, Šiaulių lengvosios
atletikos maniežo pastatui rekonstruoti – 335,3 tūkst. litų, Šiaulių sporto mokyklai ,,Dubysa“ rekonstruoti
– 279,3 tūkst. litų, VšĮ Šiaulių universiteto gimnazijos pastatui modernizuoti ir energetinėms
charakteristikoms gerinti – 1300 tūkst. litų, Šiaulių ,,Romuvos“ pagrindinės mokyklos pastatui
modernizuoti ir energetinėms charakteristikoms gerinti – 1377 tūkst. litų, Šiaulių Gytarių progimnazijos
pastatui rekonstruoti– 2730,6 tūkst. litų, Šiaulių Zoknių pagrindinės mokyklos pastatui renovuoti – 115
tūkst. litų, Šiaulių Specialiojo ugdymo centro pastatui rekonstruoti – 66,5 tūkst. litų, Zoknių gyvenamojo
namo detaliajam planui parengti – 31 tūkst. litų, energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste
specialiajam ir reglamentui koreguoti – 28 tūkst. litų, oro transporto išvystymo sektoriaus studijai parengti
įgyvendinant strategines Šiaulių miesto vystymo kryptis – 91,8 tūkst. litų.
12) ilgalaikę paskolą savivaldybės investicijų projektams finansuoti – 4766 tūkst. litų (paskolos
likutis 4637,4 tūkst. litų, paskolos grąžinimo terminas 2021-09-30). Paskola paimta viešo turizmo
infrastruktūros plėtrai prie Šiaulių mieste esančių vandens telkinių, siekiant sukurti palankesnes aktyvaus
poilsio sąlygas ir tinkamai naudoti gamtos išteklius – 73,1 tūkst. litų, Šiaulių pramoninio parko
infrastruktūros plėtrai – 368 tūkst. litų, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų langams keisti ir stogų
dangos bei lietaus vandens nuvedimo sistemoms keisti – 707,7 tūkst. litų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų
stogų dangai ir lietaus vandens nuvedimo sistemoms keisti – 1804,2 tūkst. litų, Šiaulių ,,Ringuvos“
mokyklai renovuoti – 1528 tūkst. litų, ,,Romuvos“ gimnazijos sporto aikštynui atnaujinti – 200 tūkst. litų,
nestacionarių socialinių paslaugų plėtrai Šiaulių regione įkuriant nestacionarių socialinių paslaugų
padalinį (Savarankiško gyvenimo namus) Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose – 21,3 tūkst. litų,
nestacionarių socialinių paslaugų plėtrai Šiaulių regione įkuriant nestacionarių socialinių paslaugų
padalinį (Savarankiško gyvenimo namus asmenims, turintiems proto ir psichinę negalią) Šiaulių miesto
savivaldybės globos namuose – 63,7 tūkst. litų.
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13) ilgalaikę paskolą nestacionarių paslaugų plėtrai (Savarankiško gyvenimo namams) finansuoti
– 986,9 tūkst. litų (paskolos likutis 834,1 tūkst. litų, paskolos grąžinimo terminas 2020-12-01).
14) ilgalaikę paskolą viešo turizmo infrastruktūros plėtrai prie Šiaulių mieste esančių vandens
telkinių, siekiant sukurti palankesnes aktyvaus poilsio sąlygas ir tinkamai naudoti gamtos išteklius – 176
tūkst. litų (paskolos likutis 158,4 tūkst. litų, paskolos grąžinimo terminas 2019-09-10).
15) ilgalaikę paskolą Šiaulių Talkšos ežero šiaurinės dalies valymui ir prieigų sutvarkymui – 400 tūkst.
litų (paskolos likutis 375,1 tūkst. litų, paskolos grąžinimo terminas 2019-09-10).
2012 metų savivaldybės privatizavimo fondo įvykdymas
2012 metais į Savivaldybės privatizavimo fondą gauta 116,8 tūkst. litų pajamų, iš jų pajamos iš
privatizavimo sandorių – 85,3 tūkst. litų, už atidėtas įmokas ir netesybas – 26,8 tūkst. litų, kitos įplaukos –
4,7 tūkst. litų.
2012 metais Savivaldybės taryba patvirtino 335,3 tūkst. litų sąmatą programoms vykdyti.
Programoms finansuoti išleista 7,7 tūkst. litų.
2012 metais iš Savivaldybės privatizavimo fondo finansuotos privatizavimo programos vykdymo
išlaidos 7,7 tūkst. litų.
Turto valdymas.
Turto valdymo skyriaus pagrindinis uždavinys yra užtikrinti savivaldybės patikėjimo teise
valdomo valstybės turto ir Savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto efektyvų panaudojimą. 2012
metais po Turto valdymo skyriaus reorganizacijos Turto valdymo ir apskaitos poskyris tapo Turto
poskyriu. Savivaldybės turto apskaita perkelta į Administracijos Apskaitos skyrių.
Per metus įvyko 5 negyvenamųjų patalpų nuomos konkursai. Išnuomotos šios patalpos Tilžės g.
148, Gardino g. 8, Ežero g. 16 ir automobilių stovėjimo aikštelės V. Grinkevičiaus g. 22 ir Aido g. 12.
Per 2012 metus VĮ Registrų centre užregistruota/išregistruota 22 žemės panaudos sutartys,
įregistruoti 4 nauji žemės sklypai. Įregistruoti 105 objektai Savivaldybės nuosavybe, užsakyta 21 objektui
kadastriniai matavimai ir 52 registro ir kadastro pakeitimai.
Parengtos (naujos ar pratęstos) 5 patalpų nuomos sutartys, 19 patalpų panaudos sutarčių ir 2
žemės panaudos sutarčių, atnaujintos 3 automobilių stovėjimo aikštelių nuomos sutartys.
Perimti, reorganizavus mokyklas, mokyklų pastatai – Tiesos g. 3, Dainų g. 45, Ežero g. 11,
Kviečių g. 7 ir bibliotekos pastatas Vytauto g. 59. Papildomai tenka rūpintis šių pastatų apsauga.
Gruodžio mėn. perimta 12 pastatų ir statinių iš Lietuvos kariuomenės Lakūnų g. 3 ir Lakūnų g.
3A.
Piliečių nuosavybės teisių atkūrimo komisijos siūlymų buvo atkurta nuosavybės teisės į pastatą
P. Višinskio g. 24 (buvęs adresas 12C). Pateikta dviejų bylų dokumentai teismams, įvertinti 2 pastatai.
Lentelėje pateikiami atliktų darbų palyginimai su 2011 metais:
Atliekami darbai

2011 metai

2012 metai

Parengtų tarybos sprendimų projektų skaičius

63

85

Parengtų Administracijos direktoriaus įsakymų skaičius

10

10

Įvykdytų nuomos konkursų skaičius

6

5

Patalpų panaudos sutarčių parengimas (naujų sudarymas ir
atnaujinimas)

13

19

Patalpų ir automobilių stovėjimo aikštelių nuomos sutarčių
(naujų sudarymas ir atnaujinimas)

7

8

Įregistruotų žemės panaudos sutarčių

11

2

Įvairūs nekilnojamojo turto registro pakeitimai(pastatų
kadastriniai matavimai, teisinė registracija ir kt.)

150

210

9

Metų pabaigoje atlikta metinė Savivaldybės ir valstybės turo, valdomo patikėjimo teise,
inventorizacija. Poskyrio darbuotojai dalyvavo 46 įvairiose komisijose, taip pat nuolatinėse komisijose:
Nuolatinė statybos, Aukštabalio multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo sutarties
vykdymo priežiūros, Piliečių nuosavybės teisių atkūrimo, Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių
skirstymo.
Negyvenamųjų patalpų, pastatų privatizavimas.
Per 2012 m. įvyko 13 Savivaldybės turto privatizavimo komisijos posėdžių, pritarta 13
savivaldybės turto privatizavimo programų.
Savivaldybės privatizavimo objektų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės, šiuo
metu (2013-01-01) yra 72 objektai, ir 7 objektai dar neįtraukti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės
tvirtinamą privatizavimo objektų sąrašą. Per ataskaitinį laikotarpį Savivaldybės taryba nusprendė įtraukti į
privatizavimo objektų sąrašą 24 objektus. Per 2012 m. paskelbta 21 objekto privatizavimo programa. Iš
21 objekto parduoti 4 objektai. Per 2011 m. paskelbta 13 objektų privatizavimo programos. Iš 13 objektų
parduotas 1 objektas - patalpos Tilžės g. 128 už 36666,66 Lt, iš kurios žemės sklypo kaina – 20952,38 Lt,
tačiau pirkimo-pardavimo sutartis 2012 m. nutraukta, nes pirkėjas nesumokėjo už privatizavimo objektą
Privatizavimo objektų, 2012 m. įtrauktų į privatizavimo programas,
sąrašas
Eil.
Nr.

Objekto adresas
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Aušros alėja 53
Pastatai Čeprečiškės k., Bubių sen., Šiaulių r.
Ežero g. 16
Ežero g. 16
Serbentų g. 224
Mickevičiaus g. 6
Varpo g. 9
Varpo g. 25
Varpo g. 27
Valančiaus g. 23F (18,27 kv. m)
Valančiaus g. 23F (37,10 kv. m)
Vasario 16-osios g. 37
Vilniaus g. 116 B garažo boksas Nr. 1 (18,26 kv. m)
Vilniaus g. 116 B garažo boksas Nr.2
Vilniaus g. 116 B garažo boksas Nr. 1 (31,76 kv. m)
Vilniaus g. 172
Vilniaus g. 146
Vilniaus g,. 213
Vytauto g. 145-33
Vytauto 152
Tilžės g. 164A
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Pardavimo
paskelbimas kartais
15
1
1
1
19
9
7
1
4
5
3
2
9
9
7
5
2
1
2
6
4

Pastabos

sustabdyta
sustabdyta
parduotas

parduotas
parduotas

parduotas
sustabdyta
sustabdyta

Parduotų 2012 m. objektų sąrašas
Žemės sklypo
pardavimo
kaina (Lt)

Žemės sklypo
parengimo
išlaidos (Lt)

30100,00

Savivaldybei
tenkanti
pardavimo
kainos dalis
(Lt)
23891,00

6020,00

189,00

130100,00

59503,00

70596,90

0

25000,00

6344,00

10000,00

8656,00

12000,00

344,00

3000,00

8656,00

197200,00

90082,00

89616,9

17501,00

Eil.
Nr.

Privatizavimo objekto adresas
(apibūdinimas)

Pardavimo
kaina

1.

Garažas Vilniaus g. 146 (plotas
19,34 kv. m), ir jam tenkanti
žemės sklypo naudojamo ploto
dalis – 52 kv. m.,
Kiemo statiniai-aikštelė (plotas
1742 kv. m) ir šiam objektui
priskirtas 0,2680 ha žemės
sklypas Serbentų g. 224
Garažas M. Valančiaus g. 23F
(plotas 37,1 kv. m), ir jam
tenkanti žemės sklypo naudojamo
ploto dalis – 300 kv. m
Garažas M. Valančiaus g. 23F
(plotas 18,27 kv. m) ir jam
tenkanti žemės sklypo naudojamo
ploto dalis – 148 kv. m
Iš viso:

2.

3.

4

Privatizavimo objektus 2012 m. vertino UAB korporacija „MATININKAI“, parinkta apklausos
būdu pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles,
patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr.
A-1238.
Gyvenamųjų patalpų privatizavimas (pardavimas).
Privatizavimo ir viešųjų pirkimų poskyris pagal atliekamas funkcijas vykdo butų privatizavimą.
Savivaldybei nuosavybės teise priklausantys butai privatizuojami pagal Valstybės paramos būstui įsigyti
ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 straipsnį. Vadovaujantis
šiuo įstatymu butai privatizuojami nuo 2001 m. sausio 1 d. Per 2011 m. privatizuota (parduota) butų už
83273,11 Lt. Rinkos kainomis parduoti 3 butai, 7 butai – privatizuoti lengvatinėmis sąlygomis. Per 2012
m. privatizuota (parduota) butų už 69396,52 Lt. Rinkos kainomis parduoti 2 butai, 6 butai – privatizuoti
lengvatinėmis sąlygomis.
Privatizuotų (parduotų) butų 2001 – 2012 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
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Pardavimo
metai

Parduotų butų skaičius

Pardavimo kaina (Lt)

2009

9

110 623,70

2010

23

187 022,00

2011

10

83273,11

2012

8

69396,52

Paskolos sutarčių vykdymo kontrolė.
Privatizavimo poskyris atlieka paskolos Gyvenamojo namo J.Basanavičiaus g. 74 statybos
bendrijos nariams sutarčių, paskolos J. Basanavičiaus g. 148B gyventojams autonominiam šildymui
įsirengti sutarčių vykdymo kontrolę. Vykdymo eigoje 2012 m. buvo 34 sutartys.
Gyvenamojo namo J. Basanavičiaus g. 148B gyventojai, kuriems buvo skirtos paskolos
autonominiam šildymui įsirengti, pagal paskolos sutartis atsiskaitė ir Savivaldybei neskolingi.
Gyvenamojo namo J.Basanavičiaus g. 74 statybos bendrijos nariams kartą per ketvirtį siunčiami
pranešimai dėl pavėluotų įmokų ir priskaičiuotų delspinigių susimokėjimo. Dviejų paskolos gavėjų
dokumentai buvo perduoti Teisės skyriui dėl skolos išieškojimo. Vienoje byloje teismo sprendimu skola
priteista ir išieškoma per antstolio kontorą, kita byla tebevyksta teisme.
Viešieji pirkimai.
Nuo 2004 sausio 1 d. poskyris vykdo Savivaldybės viešųjų pirkimų organizavimą, paskelbimą,
techninį viešųjų pirkimų komisijų aptarnavimą. Per 2012 m. laikotarpį poskyris vykdė 71 pirkimą. Iš 71
viešojo pirkimo atviro konkurso būdu paskelbti ir vykdyti 33 pirkimai, neskelbiamų derybų būdu – 1,
supaprastinto atviro konkurso būdu – 28, apklausos būdu vykdyti 9 pirkimai.
Per 2012 m., gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, įvykdytas vienas vidaus sandoris su
savivaldybės kontroliuojama bendrove UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ dėl Šiaulių miesto gatvių, lauko
apšvietimo ir techninių eismo reguliavimo priemonių techninio aptarnavimo paslaugos.
Viešųjų pirkimų suvestinė (pagal pirkimų skaičių ir būdą)
Pirkimų skaičius
Eil.
Nr.

Pirkimo būdas

2004
m.

2005
m.

2006
m.

2007
m

2008
m

2009
m.

2010
m.

2011
m.

2012
m.

1. Atviras konkursas

59

59

63

63

91

65

38

30

33

2.

Neskelbiamos
derybos

4

13

24

22

36

8

24

7

1

3.

Supaprastintas
atviras konkursas

33

28

4.

Supaprastintas
projekto konkursas

5

5. Apklausa
Iš viso:

63

72

87

85

127

73

62

14

9

89

71

Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 1 dalį, Perkančioji organizacija, atlikdama
supaprastintus pirkimus, ne mažiau kaip 5 procentus visų supaprastintų pirkimų vertės pirkimų privalo atlikti
iš neįgaliųjų socialinių įmonių, socialinių įmonių, įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų,
atliekančių arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes, arba įmonių,
kurių dalyviai yra sveikatos priežiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50
procentų pacientų, jų pagamintoms prekėms, teikiamoms paslaugoms ar atliekamiems darbams pirkti arba
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atlikti pagal remiamų asmenų, kurių dauguma yra neįgalieji, įdarbinimo programas, išskyrus atvejus, kai
perkančiajai organizacijai reikiamų prekių šios įstaigos ir įmonės negamina, paslaugų neteikia ar darbų
neatlieka. Per 2010 m. Savivaldybės administracija iš minėtų įmonių pirko 0,95 proc. visų supprastintų
pirkimų vertės. 2011 m. - 6 proc. visų supaprastintų pirkimų vertės, 2012 m. - 3,466 proc.

Viešieji pirkimai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus
Metai

Pirkta pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio
reikalavimus
Prekių
Paslaugų
Darbų

Bendra
supaprastintų
pirkimų vertė
(Lt)

2010
2011
2012

Lt

21957974,74
36074213,27
15499727,51

proc.

0,00
0,00
536366,80

Lt

0
0
3,46

proc.

0,00
2988,70
970,00

Lt

0
0,13
0,006

proc.

208600,76
1945765,07
-

0,95
5,82
0,00

Bendras
procentas
nuo visų
supaprast
intų
pirkimų
vertės
0,95
6,00
3,466

Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnį, kuris įsigaliojo nuo 2009 m. rugsėjo 1 d.,
perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad prekių, paslaugų, darbų viešieji pirkimai būtų atliekami
Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis kiekvienais kalendoriniais
metais sudarytų ne mažiau kaip 50 procentų perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų bendros vertės.
Viešieji pirkimai, vykdyti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS)
priemonėmis
Meta
i

2011
2012

Bendra
viešųjų
pirkimų
vertė* (Lt)
60088802,24
95666552,58

Pirkta Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP
IS) priemonėmis
Prekių
Paslaugų
Darbų
Lt

pro
c.
0,23
3,40

135637,18
3251070,3
3

Lt
16703660,75
41760030,72

proc
.
27,8
43,6
5

Lt

proc.

16608778,07
48055159,40

27,6
50,23

Bendras
procentas
nuo visų
pirkimų
vertės
55,67
97,28

*

Bendra viešųjų pirkimų vertė apima visų pirkimų – pradėtų ir nebaigtų vykdyti, nutrauktų, sustabdytų, baigtų vykdyti pirkimų
vertę.

Poskyrio darbuotojai dalyvauja mažos vertės pirkimų komisijų darbe, konsultuoja
Administracijos padalinius viešųjų pirkimų klausimais, vienas poskyrio darbuotojas derina mažos vertės
pirkimų pažymas ir yra atsakingas už mažos vertės pirkimų vertės skaičiavimą. Per 2010 m. suderintos –
189 pažymos, 2011 m. suderintos 182 pažymos, 2012 m. suderintos 205 pažymos.
Mažos vertės pirkimų suvestinė
Metai

2010
2011
2012

Prekės (Lt)

38746,00
317217,04
424540,87

Paslaugos (Lt)

692513,00
722394,51
694827,69
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Darbai (Lt)

622973,00
312151,30
1087241,63

Pirkimų
skaičius

162
169

Bendra mažos
vertės pirkimų
vertė (Lt)

1354232,00
1351762,85
2206610,19

Būsto fondo valdymas.
Būsto fondo poskyris organizuoja darbą, susijusį su Šiaulių miesto būsto fondo valdymu,
disponavimu, išsaugojimu, modernizavimu, vykdo Politinių kalinių ir tremtinių sugrįžimo į Lietuvą
programą, Socialinio būsto fondo plėtros programą, Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui
įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymą, įsisavina skirtas minėtų
programų lėšas, planuoja biudžeto lėšų poreikį ir rengia būsto strategiją bei programas poskyrio
atliekamiems darbams.
Šiaulių miesto savivaldybės socialinio būsto fondui plėtoti 2012 m. buvo skirta 626 tūkst. litų.
Lėšos įsisavintos ir įsigyta 13 butų. Išnuomota iš viso 60 gyvenamųjų patalpų asmenims ir šeimoms.
Vykdomas Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo
tvarkos aprašas. Įvykdytas viešieji paslaugų pirkimai dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos
mokesčio apskaičiavimo ir surinkimo ir Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio
nekilnojamojo turto remonto.
Parengta ir patvirtinta Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų techninės
priežiūros tarifo apskaičiavimo metodika.
Užtikrintas 2012-06-01 įsigaliojusio Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų
savininkų bendrijų įstatymo įgyvendinimas. Parengti Daugiabučio namo savininkų bendrijos pavyzdiniai
įstatai. Pradėta vykdyti bendrijos valdymo organų kontrolė ir priežiūra.
Skiriamas dėmesys skolų išieškojimui iš nuomininkų, gyvenančių Savivaldybei nuosavybės
teise priklausančiose gyvenamosiose patalpose, arba jų iškeldinimui iš nuomojamų patalpų. 2012 m.
parengta medžiaga dėl nuomos sutartyse numatytų įsipareigojimų nevykdymo 9 nuomininkams ir
perduota Teisės skyriui.
2012 metams sudaryti 6 sąrašai socialinio būsto nuomai, kuriuose įrašytos 1244 šeimos ir
asmenys, 2011 metais sąrašuose buvo įrašytos 1140 šeimos ir asmenys. Naujai padavusių prašymus
socialiniam būstui išsinuomoti per 2012 metus – 142 šeimos, 33 šeimos pateikė prašymą dėl bendrabučio
suteikimo. Išnagrinėti 94 prašymai dėl socialinio būsto nuomos mokestį mažinančio koeficiento taikymo.
2012 metais išnagrinėti 539 prašymai bei turto ir pajamų deklaracijos būstui įsigyti ar išsinuomoti. 2012
metais Šiaulių regiono savivaldybėms skirtas 3800 tūkst. Lt valstybės remiamų būsto kreditų limitas.
Išduota 11 pažymų valstybės remiamam būsto kreditui gauti.
Vienas svarbiausių Lietuvos būsto strategijos tikslų ir prioritetinių krypčių – užtikrinti efektyvų
esamo būsto naudojimą, priežiūrą, atnaujinimą ir modernizavimą, įskaitant energetinių išteklių racionalų
naudojimą. 2007 m. prasidėjo daugiabučių namų atnaujinimo ir modernizavimo procesas Šiaulių mieste.
2008 m. atnaujinta 17 daugiabučių namų, kuriems Savivaldybė suteikė 62 tūkst. Lt paramą. 2008 m.
Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondą sudarė 161 tūkst. litų. Paramą gavo 88
bendrijos. 2009 m. Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondą sudarė 50 tūkst. litų,
tačiau apmokėta tik 3000 Lt bendrijų steigimosi išlaidoms padengti. Gauti 86 bendrijų prašymai dėl
paramos gavimo remonto darbams padengti. Parama suteikta tik 2 bendrijoms avarinei būklei likviduoti.
2009 m. daugiabučių namų atnaujinimo ir modernizavimo procesas Šiaulių mieste sustojo. 2010 m.
atnaujinti 4 daugiabučiai namai, 8 namai pradėjo modernizavimo procesą. 2010 m. Specialiojo
daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondą sudarė 60 211 litų. Lėšos įsisavintos, paramą gavo
28 bendrijos. 2011 m. atnaujinti 6 daugiabučiai namai, 5 namai pradėjo modernizavimo procesą. 2011 m.
Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondą sudarė 36,00 tūkst. litų. Lėšos buvo
skirtos bendrijų steigimosi išlaidoms apmokėti bei stogų remontui. 2012 m. Specialiojo daugiabučių
namų savininkų bendrijų rėmimo fondą sudarė 41,60 tūkst. litų. Lėšos įsisavintos, paramą gavo 21
bendrija.
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1.2. STRATEGINIS PLANAVIMAS
Strateginio planavimo proceso apžvalga.
Nuo 2008 m. birželio mėnesio Ekonomikos skyrius vykdo Šiaulių miesto savivaldybės strateginio
planavimo koordinavimo funkciją.
2012 m. rugpjūčio mėn. Šiaulių miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-212 patvirtino naują
Šiaulių miesto savivaldybės veiklos strateginio planavimo tvarkos aprašą, kuris įpareigoja patvirtinti
Savivaldybės veiklos pioritetus ir jų įgyvendinimui rengti planavimo dokumentus. Naujas planavimo
tvarkos aprašas reglamentuoja strateginio planavimo proceso įgyvendinimą Šiaulių miesto savivaldybės
viešosiose įstaigose, akcinėse ir uždarose akcinėse bendrovėse bei Savivaldybės įmonėse. Taip pat
aprašas įpareigoja rengti Savivaldybės administracijos metinį veiklos planą. Todėl buvo parengtas ir
Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos metinio
veiklos plano rengimo tvarkos aprašas, kuriame yra nustatoma, kaip turi būti parengtas, kokiais terminais
ir kas tvirtina Savivaldybės administracijos metinį veiklos planą. 2013 biudžetiniai metai bus pirmieji
metai, kai Savivaldybės metinio veiklos plano rengimas yra centralizuojamas, kai metinis Savivaldybės
biudžetas viename dokumente bus išdėstomas per įgyvendinamas priemones, o už dokumento parengimą
yra atsakingas Ekonomikos skyrius.
2013 m. sausio 31 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-1, buvo patvirtintas Šiaulių miesto
savivaldybės 2013-2015 metų strateginis veiklos planas (12 programų), kuriame atsispindi ne tik miesto
savivaldybės skyrių, bet ir savivaldybės biudžetinių įstaigų veikla.
Taip pat Ekonomikos skyrius koordinuoja projektų, kuriems bus siekiama gauti finansavimą iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų planavimo procesą. Šiuo metu yra parengtas ir Regiono plėtros
departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių skyriui pateiktas Šiaulių miesto savivaldybės
2014-2020 m. planuojamų įgyvendinti projektų parengtinis sąrašas. Taip pat lygiagrečiai yra rengiami
detalūs projektų sąrašai šakinėms ministerijoms tarpinstitucinių planų rengimui, kad būtų kuo
maksimaliai geriau pasirengta siekiant įsisavinti ateinančio periodo Europos Sąjungos struktūrinių fondų
paramą.
1.3. EKONOMIKA, VERSLAS IR INVESTICINĖ APLINKA

Ekonomika ir verslas.
Ekonomikos bei verslo funkcijas vykdo Savivaldybės administracijos Ekonomikos skyrius.
Pagrindiniai skyriaus uždaviniai - organizuoti ir kontroliuoti verslą remiančių priemonių
įgyvendinimą; dalyvauti Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdyme; išduoti licencijas ir leidimus;
koordinuoti strateginio planavimo procesą ir planavimo priežiūrą.
Uždavinių įgyvendinimui, skyrius vykdo eilę funkcijų, kurių pagrindinės būtų - dalyvauja darbo
grupių veikloje dėl Savivaldybės įmonių teikiamų paslaugų kainų ir tarifų nustatymo, reguliavimo, kainų
skaičiavimo metodikos sudarymo ir tobulinimo, ir teikia jų tvirtinimą Tarybai; atlieka teikiamų
Savivaldybės tarybai tvirtinti tarifų bei projektų ekonominio naudingumo vertinimą; dalyvauja darbo
grupių, kurios analizuoja kontroliuojamų Savivaldybės bendrovių veiklų rodiklius ir iškilusias problemas;
rengia individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi įsigijus verslo liudijimą, kitų metų fiksuotus
pajamų mokesčio dydžius ir, Savivaldybės tarybai juos patvirtinus, teikia apskrities valstybinei mokesčių
inspekcijai; administruoja Šiaulių miesto savivaldybės Smulkaus verslo rėmimo fondą; teikia pasiūlymus
dėl atleidimo Savivaldybės biudžeto sąskaita nuo žemės, žemės nuomos mokesčio, nekilnojamojo turto
mokesčio; rengia, registruoja ir išduoda leidimus, licencijas supirkimui skirtų realizuoti spalvotojų ir
juodųjų metalų laužą bei jų atliekas; išduoda licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
ir tabako gaminiais, nefasuotais naftos produktais, suskystintomis dujomis; išduoda prekybai mieste
organizuojamiems renginiams leidimus ir vienkartines licencijas; rengia, vykdo viešųjų darbų
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organizavimą; organizuoja ir įgyvendina strateginio planavimo tvarką Savivaldybėje, rengia Savivaldybės
strateginį veiklos planą ir kt.
Per 2012 metus skyriaus specialistai gavo ir išnagrinėjo 682 dokumentus, išsiuntė 179
dokumentus, priėmė ir aptarnavo 430 interesantų, kurie į skyrių kreipėsi dėl leidimų prekybai, licencijų
išdavimo, žemės nuomos, žemės, nekilnojamojo turto bei paveldimo turto mokesčių lengvatų, paramos
verslui galimybių, viešųjų darbų sutarčių sudarymo, šilumos ūkio bei kitais klausimais.
Informacija bei duomenys apie Savivaldybės strateginį planavimą pateikta šios Ataskaitos 1.2
skyriuje.
Verslo skatinimas.
Vykdant Šiaulių miesto savivaldybės Smulkaus verslo rėmimo fondo administravimo funkciją,
buvo sudaryta 18 sutarčių su įmonėmis už 6,7 tūkst. Lt, įmonių steigimosi išlaidoms padengti.
Nekilnojamojo turto mokesčio tarifai stabilūs jau daugelį metų.
Žemės mokestis 2013 metams patvirtintas pagal 2012 metų lygį.
Patvirtintos patentų kainos 2013 metams, kurios išlaikytos pagal 2012 m. lygį.
Mokesčių lengvatos.
2012 m. skyriaus specialistai Savivaldybės tarybai teikė sprendimų projektus dėl mokestinių
lengvatų taikymo fiziniams ir juridiniams asmenims. Atleidimai nuo mokesčių pateikti lentelėje.
ATLEIDIMAI NUO MOKESČIŲ 2012 METAIS

Eil.
Nr.

Įmonės/fizinio asmens
pavadinimas

Atleidimai

Suma (Lt)

Sprendimai

1

VšĮ „Tariba“

Nekilnojamojo turto
mokestis

1037,00

2012-04-19
Nr. T-114

2

UAB „Šiaulių vandenys“

Žemės nuomos
mokestis

289405,30

2012-05-31
Nr. T-139

3

UAB „Inforumas“

Nekilnojamojo turto
mokestis

3840,90

2012-05-31
Nr. T-140

4

VšĮ Šiaulių verslo
inkubatorius

Nekilnojamojo turto
mokestis

21953,40

2012-10-25
Nr. T-277

5

Šiaulių Lieporių gimnaziją

Žemės nuomos
mokestis

4334,30

2012-11-29
Nr. T-314

6

Gediminas Jokubauskas

Paveldimo turto
mokestis

2633

2012-03-29
Nr. T-72

7

Irena Banytė

Žemės nuomos
mokestis

178,43

2012-12-29
Nr. T-312

8

Evaldas Danilovas

Žemės mokesčio
sumažinimas

46,42

2012-10-25
Nr. T-278

Iš viso:

323428,8

Leidimų, licencijų išdavimas.
Vykdant licencijų ir leidimų išdavimo funkciją, 2012 metais buvo:
Alkoholis
 Išduota licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, alumi – 35;
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 Patikslinta arba papildyta licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, alumi –
19;
 Išduota vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, alumi renginių ir
švenčių metu – 78.
Tabakas
 Išduota licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais – 18;
 Patikslinta arba papildyta licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais – 15.
Nafta
 Išduota licencijų verstis mažmenine ir didmenine nefasuotų naftos gaminių prekyba – 0;
 Patikslinta arba papildyta licencijų verstis mažmenine ir didmenine nefasuotų naftos gaminių
prekyba – 2.
Dujos
 Išduota licencijų verstis mažmenine ir didmenine suskystintų dujų prekyba – 0;
 Patikslinta arba papildyta licencijų verstis mažmenine ir didmenine suskystntų dujų prekyba – 2.
Miesto viešosiose vietose prekiaujama suvenyrais, knygomis, meno dirbiniais, gėlėmis, akiniais
nuo saulės, gaiviaisiais gėrimais, karštais pyragėliais, ledais, vaisiais, nežemėtomis daržovėmis ir
fasuotomis maisto prekėmis.
Prieš Šv. Kalėdas ir Naujus metus išduodami leidimai prekiauti eglutėmis ir kalėdiniais
suvenyrais.
Prekiauti ir teikti paslaugas miesto viešosiose vietose, įvairių renginių metu, 2012 metais buvo
išduoti 727 leidimai,
Prekiauti ir teikti paslaugas kioskuose, paviljonuose, išduota 100 leidimų.
Patvirtintos naujos Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklės,
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-367 (Šiaulių miesto
savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-249 redakcija), Vietinės rinkliavos už
leidimo prekiauti ir teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatai (Šiaulių miesto
savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 19 d. sprendimas Nr. T-116).
 Sukurtos 2 naujos vietos nemokamai prekybai žalumyninėmis daržovėmis (pėsčiųjų take prie
Lyros g. 11 namo ir pėsčiųjų take tarp Lyros g. 18 ir Lyros g. 22F namų),
 Įvykdytas administratoriaus už leidimų prekiauti nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių gėlėmis ir
gedulo ritualo reikmenimis prie Ginkūnų ir K. Donelaičio civilinių kapinių išdavimą konkursas.
 Įteisinta išnešiojamoji išvežiojamoji prekyba, “blusų” turgus.
Viešieji darbai.
2012 m. buvo sudarytos 46 viešųjų darbų sutartys (2011 m. – 49), apmokėta 413,5 tūkst. Lt
(2011 m. – 438 tūkst. Lt). Buvo įdarbinti 433 asmenys, iš jų 30 moksleivių (2011 m. - 520 žmonių).
Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių 2012 m. veikla
Dalyvaujant Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdyme, skyriaus specialistai koordinavo 8
bendrovių, 1 savivaldybės įmonės, 3 viešųjų įstaigų veiklą. Kiekvieną ketvirtį Ekonomikos skyrius,
gaudamas iš bendrovių pelno (nuostolio) ataskaitas, atlieka jų veiklos rezultatų analizę: grynojo pelno
palyginimą, grynojo pelningumo, įstatinio kapitalo pelningumo, turto pelningumo nustatymą ir kitų
veiklos rodiklių palyginimą su praėjusiais ataskaitiniais laikotarpiais. Pateikiame Savivaldybės
kontroliuojamų bendrovių 2011 m. ir 2012 m. veiklos grynojo pelno (nuostolio) palyginimą.
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Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių ir Savivaldybės įmonės grynojo pelno palyginimas
2011 – 2012 metais
Bendrovės pavadinimas
UAB „ŽIBURIO KNYGYNAS“
UAB „BUSTURAS“
UAB
„ŠIAULIŲ
GATVIŲ
APŠVIETIMAS“
UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“
AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“
UAB „BENDRABUTIS“
UAB „ŠIAULIŲ TURGUS“
UAB „PABALIŲ TURGUS“
SĮ „ŠIAULIŲ ORO UOSTAS“

Grynasis pelnas (nuostolis), Lt

Pokytis (+/-)

2012 m.
2.011
-2.454.794
142.702

2011 m.
5.406
-1.424.191
143.512

Lt
-3.395
-1.030.603
-810

24.465
6.246.272
22.778
-50.607
226.801
197.155

433.174
350.500
-20.849
-40.681
232.723
220.302

-408.709
5.895.772
43.627
-9.926
-5.922
-23.147

Remiantis pateiktais duomenimis matyti, jog didžioji dauguma Savivaldybės bendrovių ir įmonių
2012 metais dirbo pelningai, tačiau dvi įmonės dirbo nuostolingai. Taip pat analizuojant pokytį matosi,
jog tik keletas įmonių 2012 metais pelno turėjo daugiau nei 2011 metais.
Bendrovių pasiekimai:
1. AB „Šiaulių energija“ 2012 m. liepos mėn. sėkmingai užbaigė projekto „Šiaulių
termofikacinės elektrinės projektavimas ir statyba“ įgyvendinimą, kuris kasmetiniame Lietuvos
pramonininkų konfederacijos organizuojamame konkurse „Lietuvos metų gaminys 2012” įvertintas aukso
medaliu. Projekto vertė su prijungimu prie elektros tinklo siekia beveik 104 mln. Lt. Įgyvendinus
projektą, apie 40% įmonės šilumos gamyboje naudojamo importuojamo brangaus kuro (gamtinių dujų)
pakeista vietiniu biokuru, dėl to nuo 2012 m. spalio 1 d. 16,6 % sumažėjo šilumos kaina gyventojams.
2. UAB „Šiaulių vandenys“ 2012 m. vasaros pabaigoje sėkmingai įgyvendino Šiaulių dumblo
apdorojimo įrenginių projektą, kuris taip pat tradiciniame Lietuvos pramoninkų organizuojamame
konkurse „Lietuvos metų gaminys 2012“ įvertintas aukso medaliu. Tris metus trukusio projekto vertė 68,942 mln. litų (be PVM). Projektas buvo finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo (80,41
proc.), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (9,46 proc.) ir projekto vykdytojos UAB „Šiaulių
vandenys“ lėšomis (10,13 proc.).
3. UAB “Busturas” įsigijo 8 naujus ekologiškus autobusus (projektas “Ekologiškų viešojo
transporto autobusų įsigijimas Šiaulių mieste”, kurio vertė 5,9 mln. Lt, iš kurių 5,014 mln. Lt – ES fondų
lėšos).
4. Parengtas ilgalaikis Šiaulių oro uosto išvystymo planas (projekto vertė 437,8 tūkst. Lt, iš
kurių 372,1 tūkst. Lt ES fondų lėšos).
Pagrindinių investicinių projektų įgyvendinimo apžvalga.
„Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra Šiaulių regione įkuriant nestacionarių socialinių
paslaugų padalinį (Savarankiško gyvenimo namus) Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose“
(santrumpa – „Savarankiško gyvenimo namų įkūrimas“). Projekto tikslas – plėtoti nestacionarių
socialinių paslaugų prieinamumą ir gerinti jų kokybę Šiaulių regione. Siekiant šio tikslo bus plečiama
socialinių paslaugų infrastruktūra, didinama paslaugų įvairovė ir prieinamumas.
Savarankiško gyvenimo namuose (pirmame ir antrame pastato aukštuose) vienu metu galės
gyventi 40 asmenų.
„Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šiaulių regione įkuriant
nestacionarių socialinių paslaugų padalinį (savarankiško gyvenimo namus asmenims turintiems proto
ir psichinę negalią) Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose“. Projekto tikslas – plėtoti
nestacionarių socialinių paslaugų prieinamumą, asmenims turintiems proto ir psichinę negalią.
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Nestacionariomis socialinėmis paslaugomis vienu metu turės galimybę naudotis iki 47 Šiaulių
miesto gyventojų.
„Šiaulių oro uosto plėtros galimybių studijos parengimas“. Projektas įgyvendinamas pagal
priemonę NR. VP1-4.2-VRM-02-R-61 ir iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo.
Pagrindinis projekto tikslas - užtikrinti efektyvų Šiaulių oro uosto galimybių panaudojimą,
siekiant tobulinti veiklos valdymą bei prisidėti prie Savivaldybės ir regiono plėtros planavimo.
Pagrindinė projekto veikla - Šiaulių oro uosto plėtros galimybių studijos parengimas..
Projekto įgyvendinimas Šiauliuose yra ypatingai reikšmingas, nes parengus Šiaulių oro uosto
galimybių studiją galima tikslingai ir teisingai orientuoti investicijas oro uosto vystymuisi ir plėtrai bei
užtikrinti efektyvų oro uosto valdymą.
„Šiaulių miesto „Romuvos“ pagrindinės mokyklos pastato modernizavimas ir energetinių
charakteristikų gerinimas“. Projekto tikslas – mažinti Šiaulių miesto „Romuvos“ pagrindinės mokyklos
pastate (Dainų g. 13, Šiauliai) suvartojamos energijos sąnaudas įdiegiant energijos taupymo priemones.
Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto
„Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3–3.4–ŪM–03–V priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas
nacionaliniu lygiu“.
„VšĮ Šiaulių universiteto gimnazijos pastato modernizavimas ir energetinių charakteristikų
gerinimas“. Projekto tikslas – mažinti VšĮ Šiaulių universiteto gimnazijos pastate (Dainų g. 33, Šiauliai)
suvartojamos energijos sąnaudas įdiegiant energijos taupymo priemones. Projektas įgyvendinamas pagal
2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis
VP3–3.4–ŪM–03–V priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ ir kt.
1.4. URBANISTIKA IR MIESTO ŪKIS
Pagrindiniai Miesto urbanistikos srityje 2012 metais įvykdyti darbai.
2012 metais Architektūros ir urbanistikos skyriui aktyviai dalyvaujant įgyvendinat tarptautinius
tęstinius investicinius projektus „Baltijos jūros regiono šalių darni, energijos išteklius
taupanti urbanistinė plėtra“ paruošti Lieporių parko su prieigomis bei Klevų kvartalo kompleksinio
teritorijų tvarkymo ir infrastruktūros atnaujinimo techniniai projektai (pagal detaliuosius planus - Lieporių
gyvenamajame rajone „Teritorijos tarp Gegužių, Lieporių, S. Dariaus ir S. Girėno gatvių Šiauliuose
detalusis planas“ ir centrinėje dalyje „Teritorijos tarp Vytauto, Žemaitės, Miglovaros ir M. Valančiaus
gatvių Šiauliuose detalusis planas“). Šių gyvenamųjų namų kvartalų detalieji planai ir techniniai projektai
finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.
Teritorijų planavimo srityje:
Vykdyta patvirtinto Šiaulių miesto bendrojo plano. (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 -0129 sprendimas Nr. T-1) sprendinių įgyvendinimo stebėsena – monitoringas, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis. 2012 m. iš visuomenės gautais pasiūlymais ir
pageidavimais tikslintasi dėl bendrojo plano keitimų būtinybės.
Nuosekliai įgyvendinamas patvirtintas Šventupio gyvenamojo rajono infrastruktūros specialusis
planas. Siekiant darnaus urbanizuotos aplinkos vystymo detaliai nagrinėjamos atskirų kvartalų (tarp B, C
ir D kategorijų gatvių) raidos koncepcijų sąveika su gretimybėmis.
Įvykdytas Daušiškių kapinių detaliojo plano pakartotino rengimo paslaugos pirkimo etapas.
Pasirašyta sutartis 2012-08-24 Nr. SŽ-691 (96800,00 Lt). Pagal sutartį darbai turėjo baigtis 2012 m.
gruodžio 22 d. , tačiau to neįvyko dėl Šiaulių rajono tarybos posėdžių grafiko bei nuo Šiaulių miesto
savivaldybės administracijos nepriklausančių aplinkybių, susijusių su Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono
tarpusavio santykiais. Derinamas papildomas susitarimas su detaliojo plano rengėjais UAB „TAEM
architektai“, darbai numatomi baigti 2013 m. birželio 28 d.
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Vykdytos sudėtingos Centrinės miesto dalies detalusis plano (rengėjas - UAB „Urbanistika“)
paslaugos sutarties nutraukimo procedūros, kadangi plano rengėjas dėl didelės apimties nesugebėjo laiku
ir tinkamai (gautos neigiamos recenzentų išvados, pateiktoms idėjoms nepritarė Šiaulių miesto
architektūrinė visuomenė bei Savivaldybės specialistai) pateikti laukiamų rezultatų ir net nepasiekė
Koncepcijos aprobavimo stadijos. Kadangi rezultato nepasiekta net iki liepos mėnesio (sutartis turėjo būti
įgyvendinta iki 2012 m. sausio 13 d.), pasiūlyta ją nutraukti vienašališkai (taip galimai išsaugant
struktūrinių fondų paramą kitiems teritorijų planavimo dokumentams rengti).
Pakartotinai atnaujintos planavimo ir viešojo pirkimo sąlygos Išorinės vaizdinės reklamos
specialiajam planui, kitiems svarbiems teritorijų planavimo dokumentams, kurių realizacijai bus
reikalingos didelės struktūrinių fondų investicijos.
Parengta ir patvirtinta detaliųjų planų iš biudžeto lėšų per 2012 metus:
 Sklypo K. Korsako g. 61, vaikų globos namų statybai suformavimas. 2012-04-30 pasirašyta
sutartis SŽ-346 (11253,00 Lt). Atliktas detalusis planas. Patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės
tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-246 (iš ES fondo lėšų ir SB).
 Teritorijos šalia Išradėjų ir Aukštabalio gatvių sankirtos detalusis planas (rengėjas - UAB "Dujų
sfera"). Patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-27;
 Teritorijos Tilžės g. 29, 29a, 29b, 31a, 31, 35 detalusis planas (rengėjas - UAB "Projektavimo
centras"). Patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T28;
Pradėti rengti arba tęsiami teritorijų šie planavimo darbai:
 Teritorijos Serbentų g. 222, Šiauliuose, detalusis planas (rengėjas - UAB "Dujų sfera");
 Turgaus aikštės detalusis planas (pravažiavimui suformuoti). 2012-02-02 sutartis Nr. SŽ-95
(37752,00 Lt.). Pagal sutartį darbai turėjo baigtis 2012 m. spalio mėn. (pateikta tik koncepcija be saugaus
eismo komisijos išvados). Procedūros vykdomos, tačiau užsitęsė dėl trečiųjų asmenų pretenzijų, bei
teisminių ginčų.
 Talkšos parko teritorijos detalusis planas (rengėjas - UAB “Kauno komprojektas”, tačiau
rengimas įstrigo dėl teisminių ginčų, inicijuotas sąlygų atnaujinimas);
 Parengtos arba rengiamos planavimo sąlygos šiems dokumentams bei vykdomos prikimo
procedūros:
- Teritorijos Kupiškio g. 3 detalusis planas (teismo nutarties vykdymas). Vokų plėšimo metu
negauta pasiūlymų. Pakartotinis pirkimas numatomas 2013 m. I ketvirtyje;
- Transporto išvystymo Šiauliuose specialusis planas (parengtos sąlygos, tačiau viešasis pirkimas
buvo sustabdytas, nes neliko biudžete 15 procentų prisidėjimo prie ES fondų);
- Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialusis planas (parengtos sąlygos,
tęsiamos pirkimo procedūros iš ES fondo lėšų);
- Zoknių gyvenamojo rajono detalusis planas (planavimo sąlygos parengtos, papildžius informaciją
iš NŽT dėl nuosavybės teisių atkūrimo į Zoknių dvaro žemę, tęsiamos pirkimo procedūros iš ES fondo
lėšų);
 Teritorijos prie Kulpės g. detaliojo plano parengimas. Įvykęs vokų plėšimas. Nei vienas
pareiškėjas nepateikė tinkamo pasiūlymo. Pakartotinis pirkimas numatomas 2013 m. I ketvirtyje.
 Teritorijos prie Vyturių Bačiūnų gatvių detaliojo plano parengimas nutrauktas neišsprendus
motokroso problematikos valstybiniu lygmeniu.
Žemėtvarkos srityje
Nuolat buvo bendradarbiaujama su Nacionalinės žemės tarnybos Šiaulių žemėtvarkos skyriaus
specialistais, matininkais, sprendžiami ginčai ir nesutarimai, iškilę dėl namų valdų ir grąžinamų žemės
sklypų Šiaulių mieste. Parengti raštiški atsakymai į piliečių užklausimus.
Dalyvauta komisijose ir parengti atitinkami dokumentų projektai. Buvo rengiami savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymų projektai, kuriuose buvo nagrinėjami grąžinamų natūra žemės
sklypų planų bei žemės sklypų kadastrinių rodiklių patvirtinimo klausimai, naujų ir naudojamų sklypų ar
jų dalių nuomos klausimai, klausimai susiję su aukcionų organizavimu, valstybinės žemės nuomos ir
pardavimo klausimai. Siekiant papildyti Savivaldybės biudžetą parengta medžiaga naujų žemės sklypų
pardavimo ar nuomos aukcionams.
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Geoinformacinių sistemų ir geodezijos srityje
Teikta topografinė medžiaga teritorijų planavimui, bei rastriniai ir vektoriniai GIS medžiagos
išrašai miesto Architektūros ir urbanistikos skyriaus specialistams bei miesto savivaldybės skyriams,
reikalingi savivaldos funkcijoms atlikti.
Kas ketvirtį integruojami į municipalines georeferencines duomenų bazes gaunami grafiniai ir
atributiniai duomenys iš VĮ „Registrų centro“ apie įregistruotus sklypus (tęstinė sutartis, pagal kurią
duomenys bus atnaujinami bei papildomi nuolat).
Teikta rastrinė topografinė medžiaga ir vektoriniai GIS duomenų išrašai kitiems savivaldybės
skyrių specialistams.
Kultūros vertybių apsaugos srityje
Buvo vykdoma į Kultūros vertybių registrą bei į Šiaulių miesto savivaldybės vietinį kultūros
vertybių registrą įtrauktų kultūros paveldo objektų stebėsena, tikrinta jų būklė. Atlikta 35 nekilnojamųjų
kultūros vertybių fotofiksacija, parengti 13 kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktai. Įvykdytas
vertingąsias savybes naikinančių ar žalojančių poveikių vertinimas.
Organizuoti nekilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Šiaulių mieste, priežiūros
darbai.Organizuotas nekilnojamosios kultūros vertybės – Senųjų miesto kapinių (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 2726), esančių Kapų g./Ežero g., Šiaulių mieste, teritorijoje (pagal
inventorizacijos schemą kapinių kvartalas Nr. 4), prie kapų, kuriuose palaidoti: Violeta Ežerinytė (kapinių
schemoje kapo Nr. 358), Pranas Mažeika (kapinių schemoje kapo Nr. 359), Leonas Musneckis (kapinių
schemoje kapo Nr. 360), esančių akmenų pašalinimas (apie 20 vnt.) bei jų išvežimas iš kapinių, nes jie
kėlė pavojų minėtų kapų antkapiniams paminklams.
Atlikti nekilnojamosios kultūros vertybės – Pranciškaus Mauricijaus Karpio mauzoliejaus, vad.
Grabaučiaus kalnu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17360), esančios buv. Rėkyvos dvaro
teritorijoje, PR Rėkyvos ežero pakrantėje, priežiūros darbai. Tuo pačiu įvykdytas ir Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinio padalinio 2012 m. spalio 10 d. reikalavimas
Nr. 12.16.Š-RŠ-17.
Įvykdyti nekilnojamosios kultūros vertybės – Kapinių (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
10754, senasis kodas – IV152) teritorijoje esančio paminklo postamento PV pusės vertikalios dalies bei
kapų (palaidoti tarybiniai kariai) priežiūros darbai.
Atlikti nekilnojamosios kultūros vertybės – Sukilėlių žudynių vietos ir kapų, vad. Sukilėlių
kalneliu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 10462, senasis kodas – IR129;), esančios Vilniaus
g./Žemaitės g./Sukilėlių g./Miglovaros g. sankirtoje, Šiaulių mieste, teritoriją juosiančios dalies atraminės
sienutės priežiūros darbai.
Įvykdyti nekilnojamosios kultūros vertybės – Dekoratyvinės skulptūros „Šaulys“ (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 15786) teritorijoje bei jos apsaugos zonos vizualinės apsaugos pazonio ribose
esančių dalies laiptų ir pakilų akmens plokščių priežiūros darbai.
Atlikta duomenų apie apsaugos/įspėjamosios įrangos veikimo patikrą Šiaulių miesto kultūros
paveldo objektuose bei objektuose, kurie įtraukti į Šiaulių miesto savivaldybės vietinį kultūros vertybių
registrą analizė. Surinkti duomenys apie apsaugos/įspėjamosios įrangos veikimo patikrą Šiaulių miesto
kultūros paveldo objektuose bei objektuose, kurie įtraukti į Šiaulių miesto savivaldybės vietinį kultūros
vertybių registrą. Pastarieji išnagrinėti, atliktos analizės rezultatai pateikti Kultūros paveldo
departamentui prie Kultūros ministerijos.
Pateiktas prašymas finansuoti medinio kultūros paveldo objekto, esančio Aušros al. 84, Šiaulių m.
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 2101; unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr. 2993-30090013), restauravimo ir pritaikymo regioniniam Kultūros paveldo informaciniam centrui, dail. Gerardo
Bagdonavičiaus muziejinėms ekspozicijoms ir administracinėms patalpoms techninio projekto parengimą.
Atlikti Frenkelio odos fabriko pastatų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre - 30720; senasis
kodas - G542K) ir teritorijos, esančių Šiaulių mieste (Vilniaus g./Elnio g.) kompleksiniai
(architektūriniai-istoriniai) tyrimai ir kt.
Miesto įvaizdžio formavimo srityje.
Parengti 379 leidimai įrengti išorinę reklamą ir 55 Reklaminio įrenginio įrengimo sutartys.
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Parengtas viešojo dailės kūrinio „Judėjimas“ (aut. skulpt. Kazimieras Kasperavičius) naujos vietos
planas (schema, aut. Darius Augulis), pagal kurį akcentas yra perkeltas prie geležinkelio stoties Dubijos
gatvėje.
Organizuotas konkursas „Gražiausia kalėdinė vitrina 2013“.
Sudarytas Viešųjų išorinių dailės kūrinių, esančių Šiaulių miesto savivaldybės ar valstybės
nuosavybės teise priklausančioje ar patikėjimo teise valdomoje teritorijoje ir ant objektų, priklausančių
Savivaldybei nuosavybės teise ar valdomų patikėjimo teise (išskyrus kapines) sąrašas ir parengti Viešųjų
išorinių dailės kūrinių pasai.
Aplinkos apsauga.
Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa. Savivaldybės
aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos rengimą koordinavo Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos Aplinkos skyrius ir teikė pasiūlymus dėl programos lėšų panaudojimo. Per 2012 metus į
Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą gauta tūkst. 900,2 tūkst. Lt
pajamų. Šias pajamas sudarė mokesčiai už aplinkos teršimą (720,8 tūkst. Lt), įplaukos už iškirstus
saugotinus želdinius (8,0 tūkst. Lt), mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (171,4 tūkst. Lt). Iš jų –
20% skirta Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai. Likutis iš
2011 metų – 155,5 tūkst. Lt.
Aplinkos apsaugos programos priemonės
Eil.
Nr.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Priemonės*

Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės
Pavasarinio purvo valymas dėl pakeltosios taršos
Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris
nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės
Nelegalių sąvartynų likvidavimas
Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės
Paviršinių vandens telkinių pakrančių tvarkymas
Rėkyvos ežero batimetrinių atlikimas
Pavojingų radinių ir ekologinių avarijų padarinių likvidavimas
Požeminio vandens ir dirvožemio užterštumo būklės stebėsenos
(monitoringo) vykdymas
Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais
priemonės
Švietimo įstaigų aplinkosaugos švietimo ir ugdymo projektų rėmimas
Nevyriausybinių organizacijų aplinkosaugos projektų rėmimas
Informacinių ir kt. leidinių prenumerata, įsigijimas ir leidyba
Renginių, skirtų Žemės ir Aplinkos apsaugos dienoms bei Europos
judriajai savaitei ir kt. Organizavimas, visuomenės švietimas ir
informavimas
Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų
kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės
Želdinių priežiūros vykdymas
Naujų želdinių sodinimas prie miesto gatvių, parkuose ir skveruose
Želdynų žemės sklypų formavimas, kadastrinių matavimų atlikimas
Centrinio parko želdinių pertvarkymo projekto parengimas
IŠ VISO PANAUDOTA

* - Įvykdytų darbų išsamesnis sąrašas pateiktas prieduose.
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Panaudota
lėšų,
tūkst. Lt
79,82

79,82
28,8
28,8
101,99
74,9
79,9
7,0
10,0
24,4
7,0
7,0
3,97
6,43
160,4
49,84
23,74
29,84
57,0

654,64

Komunalinių atliekų tvarkymas
Per 2012 metus rinkliavos fiziniams ir juridiniams priskaityta 11,2 mln. (įskaitant skolas).
Faktiškai surinkta ir į Šiaulių miesto savivaldybės biudžetą pervesta 9,0 mln. litų. Apmokestintas gyventojų
skaičius, išskyrus tuos, kam rinkliava neskaičiuojama pagal šiuo metu galiojančius vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus – 106799 (2011 metais buvo –108664), apmokestintų
įmonių skaičius – 3933 (2011 m. buvo –3721) .
Toliau tęsiamas Projekto „Šiaulių regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas, didelių gabaritų
atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“ įgyvendinimas. Įgyvendinant šią priemonę 2012
metais baigiamos pilnai įrengti 2 didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelės, Pailių ir Basanavičiaus
gatvėse. Numatoma, kad aikštelės eksploatavimui bus priimtos 2013 metais. Didelio gabarito aikštelių
įrengimo projektą įgyvendina VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras. Įgyvendinimui pritarta 201003-25 tarybos sprendimu Nr. T-91. Savivaldybės prisidėjimas – 15% tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
2012 metais pradėta statyti antra sąvartyno sekcija, kuri pratęs sąvartyno eksploataciją dar 5
metams.
Tobulinant atliekų tvarkymo sistemą, vadovaujantis su Aplinkos ministerija pasirašytomis
dotacijų teikimo sutartimis, per 2012 metus:
1) įrengta 100 vnt. po 10m2, antrinių žaliavų aikštelių, skirtų daugiabučių, individualių namų,
garažų, sodų bendrijų gyventojams susidarančioms antrinių žaliavų/pakuočių atliekų surinkimui 1,8 m 3
konteineriais. Trijose aikštelėse įrengtas aptvėrimas. Aplinkos ministerija šių aikštelių įrengimui skiria
236 800 Lt.
2) Nupirkta 6000 vnt. konteinerių, skirtų antrinių žaliavų/pakuočių atliekų surinkimui
individualiose valdose. Jų įsigijimas bus 100% finansuojamas Aplinkos ministerijos lėšomis, įvykdžius
dotacijos sutartyje numatytus įsipareigojimus (išdalinus gyventojams ir pradėjus jų aptarnavimą).
2012 metais individualių valdų gyventojams nupirktos žaliųjų atliekų kompostavimo dėžės ir
žaliųjų atliekų konteineriai, kuriais žaliosios atliekos bus išvežamos į kompostavimo aikštelę.
Kompostavimo dėžės ir konteineriai individualių valdų gyventojams bus pradėti dalinti 2013 metais.
Be komunalinių atliekų, vykdant Šiaulių miesto tvarkymą, buvo sutvarkyta 2582,22 tonų atliekų
iš nelegalių sąvartynų. Šios išlaidos buvo finansuojamos biudžeto lėšomis (išlaidos neįtrauktos į vietinę
rinkliavą už atliekų tvarkymą).
Įgyvendindami LR Atliekų tvarkymo įstatymą pradėjome su gamintojų importuotojų
organizacijomis derinti bendradarbiavimo sutarties sąlygas. Nuo 2013 metų visos išlaidos, kurios
patiriamos tvarkant pakuotes, turi būti finansuojamos gamintojų importuotojų lėšomis ir gyventojai už
pakuočių atliekų tvarkymą neturi mokėti (pakuočių atliekų tvarkymo išlaidos negali būti įtrauktos į
vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą mokestį).
2012 metais pradėtas atnaujinti Šiaulių miesto atliekų tvarkymo planas. Pagrindinė plano
užduotis – numatyti priemones, kurios leistų įgyvendinti valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo
plane savivaldybėms nustatytas užduotis: mažinti į sąvartyną patenkančių atliekų kiekį (didžiausią dėmesį
skiriant biodegraduojančių atliekų kiekio mažinimui), daugiau atliekų perdirbti ar kitaip panaudoti.
Planuojama, kad šis planas Šiaulių miesto savivaldybės tarybai bus teikiamas tvirtinti 2013 metų pirmame
pusmetyje.
Siekiant gyventojus motyvuoti mažinti atliekų kiekį, daugiau atliekų rūšiuoti, o turint galimybę ir
kompostuoti, 2012 metais VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro užsakymu, parengtos metodinės
rekomendacijos dėl diferencijuoto apmokestinimo už komunalinių atliekų tvarkymą. Metodinėse
rekomendacijose siūloma pereiti prie diferencijuotos rinkliavos, siekiant apmokestinimui už atliekų
tvarkymą suteikti daugiau teisingumo ir skatinti rinkliavos mokėtojus rūšiuoti atliekas. Pagrindinis
siūlomas principas: iki 2015 metų gyventojams, kurie kompostuoja arba atskiria žaliąsias atliekas į žaliųjų
atliekų konteinerį, atitinkamai taikyti nuolaidas: kompostuojantiems –20Lt/metus gyventojui,
išvežantiems žaliąsias atliekas - -10 Lt/metus gyventojui nuo bazinio rinkliavos dydžio. Šis principas
pilnai gali būti taikomas individualių namų gyventojams ir tam tikrais atvejais daugiabučių namų
gyventojams (turintiems daugiabučio namo sklypo ribas, atsakingus asmenis, rūšiavimo konteinerius).
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Tikimasi, kad visos priemonės prisidės prie mažesnio atliekų, patenkančio į sąvartyną, kiekio ir
daugiau atliekų bus perdirbama ar kitaip panaudojama.
Per 2012 metus Šiaulių mieste Paslaugų teikėjai iš Šiaulių mieste pastatytų 862 konteinerių
antrinėms žaliavoms surinko:
Metai

Mato
vnt

Stiklas

Popierius

Polietileno plėvelė
PET buteliai

Aliuminės
skardinės

Iš viso

2012 m.

t.

369,1

318,9

102,4

0,05

790,45

2011 m.

t.

320,81

286,40

124,32

0,34

731,87

2010 m.

t.

306,80

300,02

132,98

1,63

741,43

2009 m.

t.

306,44

387,94

71,75

766,13

Paviršinio vandens apsauga.
2012 m. baigtas įgyvendinti vienas didžiausių ir svarbiausių vandentvarkos projektų Šiaulių
mieste, kuriuo sudarytos galimybės gauti kokybiškas vandentvarkos paslaugas Šiaulių miesto Medelyno,
Kalniuko, Pabalių rajonuose, Tilžės, Verdulių, Kanapių ir Girulių gatvių kvartale gyvenantiems
gyventojams. 2012 m. vasario 24 d. išduotu statybos užbaigimo aktu Nr. 60-120224-00005 buvo
patvirtintas paskutinio iš projekto apimtyje numatytų objektų užbaigimas, t.y. vandentiekio ir nuotekų
tinklų plėtra Tilžės, Verdulių, Kanapių ir Girulių gatvių kvartale. Projekto apimtyje įgyvendintos
priemonės leis padidinti miesto vardentvarkos ūkio efektyvumą bei pagerinti ekologinę situaciją mieste.
Galutiniai apibendrinti projekto įgyvendinimo rodikliai pateikti lentelėje.

Rodiklio pavadinimas

62,94
35,14
7,4
15,4
5,0
51,4
28,9
7,2
9,2
6,1

Bendra rodiklio
reikšmė nuo projekto
įgyvendinimo pradžios
64,66
37,07
7,62
14,41
5,53
53,46
29,44
7,37
9,81
6,84

20

21

6
5
4
4
1
3

7
5
4
4
1
3

FA sutartyje nustatyta
rodiklio reikšmė

Nutiesta vandentiekio tinklų, km
Medelyno kvartalas
Kalniuko kvartalas
Pabalių kvartalas
Tilžės – Verdulių kvartalas
Nutiesta nuotekų tinklų, km
Medelyno kvartalas
Kalniuko kvartalas
Pabalių kvartalas
Tilžės – Verdulių kvartalas
Pastatytos naujos nuotekų siurblinės,
vnt.
Medelyno kvartalas
Kalniuko kvartalas
Pabalių kvartalas
Tilžės – Verdulių kvartalas
Serbentų g.
Rekonstruota esamų siurblinių, vnt.
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Projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose“.
2012 m. buvo tęsimas 2011 metais pradėto vandentvarkos projekto „Vandentiekio ir nuotekų
tinklų plėtra Šiauliuose“ įgyvendinimas. 2012 m. rugsėjo 11 d. buvo baigta viena iš projekto apimtyje
numatytų veiklų, t.y. rekonstruota 2,755 km esamų nuotekų tinklų:
- nuotekų tinklas Vilniaus g. atkarpoje nuo Serbentų g. iki nuotekų perpumpavimo siurblinės
(NPS) Žuvininkų g. 3 ir -slėginė linija nuo NPS Žuvininkų g. 3 iki namo Vytauto g. 12. Atlikta nuotekų
tinklo atkarpos rekonstrukcija užtikrins projekto apimtyje numatytą naujų nuotekų tinklų plėtrą Serbentų
– Žemynos g. kvartale, Užmiesčio g., Šeduvos g., Baisogalos g., Gudžiūnų g., Dotnuvos g., Linkuvos g.,
Lygumų g., Kalno g., V. Čkalovo g., Bačiūnų g., Margių g., Salduvės g., Pavasario g., Aleksandrijos g.,
Serbentų g., Vyšnių g., K.Kalinausko g., Agrastų g., Nendrių g., Pelkių g., Mėlynių g., Vyšnių g.,
Žemuogių g. ir tinkamą gyventojų naudojimąsi įrengta nuotekų sistema bei nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtros galimybes ateityje.
- nuotekų tinklas S.Daukanto g. atkarpoje tarp Vytauto g. ir Aušros al. Atlikta nuotekų tinklo
atkarpos rekonstrukcija užtikrins projekto apimtyje planuojamą nuotekų tinklų plėtrą P.Cvirkos g.,
Vytauto g., Klevų g., V.Kudirkos g., Rokiškio, S.Daukanto g., Rusnės g.
Vykdant projekto apimtyje numatytą vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros veiklą, 2012 metais
nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklai Serbentų – Žemynos gatvių, Noreikių – J.Žemaičio gatvių, Vyšnių
– Nendrių gatvių rajonuose, P.Cvirkos, Kuršių, Rusnės, Medelyno, Sakalo, Klevų ir kt. gatvėse, dalis
numatytų tinklų įrengta Pelkių – Nendrių gatvių kvartale. Iš viso per 2012 metus nutiesta 15,2 km naujų
vandentiekio tinklų ir 18,5 km naujų nuotekų tinklų.
Lietaus nuotekų sistemos Šiaulių miesto gatvėse tvarkymas.
Siekiant pagerinti Talkšos ežero vandens būklę, 2012 metais buvo tęsiami ežero valymo darbai.
Viena iš priežasčių, turinčios įtakos ežero vandens kokybei – užterštas atitekantis į ežerą paviršinių lietaus
nuotekų vanduo. Siekiant sumažinti taršą, 2012 metais aplinkos ministerijai pateikta paraiška dėl užteršto
paviršinio vandens surinkimo griovio, įtekančio į Talkšą (Uosių g.), išvalymo. 2012 metais įvykdytas
viešasis valymo paslaugų pirkimas, 2013 metais tikimąsi pasirašyti dotacijos teikimo sutartį. 30% valymo
darbų sumos turės finansuoti savivaldybė savo lėšomis
Želdinių apsauga ir tvarkymas.
2012 metais, kaip ir kasmet, pagal privačių asmenų, įmonių, įstaigų ir kitų organizacijų pateiktus
prašymus ar be jų buvo vertinama saugotinų želdinių būklė jų augimo vietose. 22 objektuose buvo
organizuojamas Šiaulių miesto želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos darbas,
parengti apžiūros aktai. Papildoma informacija apie planuojamas saugotinų želdinių kirtimo arba
genėjimo vietas talpinama savivaldybės tinklalapyje ir taip informuojama suinteresuota visuomenė. Kaip
ir kasmet, aktyviai su visuomene bendrauta informuojant privačius ir juridinius asmenis apie saugotinų
želdinių genėjimo, kirtimo ar sodinimo tvarką Šiaulių mieste.
2012 metais išduoti 629 leidimai medžiams kirsti, genėti ar kitaip pertvarkyti. Iš viso ataskaitiniais
metais leista kirsti 1351 medį, iš kurių 1182 medžiai (apie 87,5 %) buvo keliantys pavojų. 2011 metais
buvo išduota labai panašus leidimų skaičius – 630 vnt., kuriuose leista kirsti 1684 medžius. Leidimų
saugotiniems medžiams ir krūmams kirsti, genėti ar atjauninti galiojimas nepriklauso nuo kalendorinių
metų (jie galioja vienerius metus nuo išdavimo datos) ir jų vykdymas neprivalomas. Dėl šių priežasčių
per metus leistų kirsti ar genėti ir iškirstų ar genėtų medžių skaičius niekada nesutampa. 2012 metais
leistų kirsti Šiaulių miesto ne miško žemėje augančių saugotinų medžių rūšinė sudėtis buvo tokia: 354
liepos, 129 beržai, 118 tuopos, 124 gluosniai 116 uosialapių klevų, 81 paprastasis klevas ir 429 kitų rūšių
medžiai. Medžiai dažniausiai buvo leidžiami kirsti dėl plintančio puvinio, daug rečiau – dėl didelio
pasvyrimo, perspektyvesnių želdinių stelbimo ar įvairių pertvarkymo projektų (schemų) įgyvendinimo.
2012 metais išduotuose leidimuose leista genėti 4242 vnt. (2010 m.-2134 vnt., 2011 m.- 5208 vnt.)
saugotinų medžių, augančių ne miško žemėje. Genimų medžių skaičių per 2 paskutiniuosius metus
apytiksliai padvigubinome, nes augant medžiams dėl jų nepriežiūros ar nesavalaikio priežiūros vykdymo
daug kur pablogėjo daugiabučių namų langų apšviestumas, elektros tiekimo ar eismo saugumas, želdinių
sanitarinė būklė ir jų estetinė vertė.
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Įgyvendinant įvairių projektų sprendinius už juose numatytų želdinių kirtimą per ataskaitinį
laikotarpį sumokėta 7 520 lt atkuriamosios vertės, kuri 2013 metais bus panaudota naujų želdinių
veisimui.
Panaudojant Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšas organizuotas viešasis
pirkimas naujų želdinių prie miesto gatvių sodinimui. 87 įvairių rūšių želdiniai buvo įveisti prie Prie
Tilžės ir Gegužių gatvių sankirtos, Vytauto gatvėje, tarp Žemaitės g. 26 ir Vytauto g. 145, Tilžės
gatvėje, tarp Tilžės g. 37 ir Tilžės g. 45, S. Daukanto gatvėje, tarp Vilniaus gatvės ir Aušros alėjos, ties
Talšos g. 2 ir Ežero gatvės sankirta su Talkšos gatve bei Prisikėlimo aikštės skvere (prie fontano).
Medelyno seniūnijos iniciatyva pasodinti 44 medeliai, Rėkyvos seniūnijos – 7 medeliai. Kaip ir visuomet
savo, o dažnai ir kitose miesto teritorijose želdinius sodino švietimo įstaigos, ŠU Botanikos sodas. Vien
Šiaulių valstybinėje kolegijoje, esančioje centrinėje miesto dalyje ( Aušros al. 40), pasodinta 110 želdinių:
klevų, pušų, kėnių, kadagių, .raugeriškių, tujų, lanksvų, blindžių ir gudobelių. Iš viso 2012 metais bendro
naudojimo teritorijose arba už iškirstus saugotinus želdinius įveistas vienas iš didžiausiųjų želdinių
skaičius – 1406 vnt. (958 medeliai ir 448 krūmai). Bendro naudojimo teritorijose arba už iškirstus
saugotinus želdinius Šiaulių mieste įveistas labai skirtingas želdinių skaičius: 2004 m. – 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., 2011 m. – 636 vnt. medžių ir krūmų.
Siekiant planuojamoje veikloje plačiau atsižvelgti į miesto poreikius ir skatinti visuomenės
kūrybiškumą, buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Šiaulių universiteto Gamtos mokslų fakultetu,
aptartos praktinės miesto želdinių pertvarkymo, jų kokybės gerinimo ir studentų įtraukimo į šį procesą
galimybės. Padedant tobulinti mokymo procesą, priartinti jį prie konkrečių praktinių užduočių
įgyvendinimo, buvo vertinami studentų parengti želdinių pertvarkymo projektai, teikiamos praktinės
pastabos ir rekomendacijos projektų kokybei gerinti.
Masiškai plintant kaštoninėms keršosioms kandelėms, su Lietuvos Respublikos Aplinkos
ministerija ir Valstybine augalininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos
aptartos rekomenduojamos priemonės, tinkamos praktiniam šių kenkėjų invazijos stabdymui, parengtas
straipsnis apie prieš šį lapų kenkėją taikytinus kovos būdus. Straipsnis buvo patalpintas Savivaldybės
internetiniame tinklalapyje, platintas įvairioms žiniasklaidos bei švietimo organizacijoms. Informacija šia
tema teikta visiems besikreipiantiems. Bendradarbiaujant su AB „Šiaulių energija“ buvo organizuotas
bandomasis keršosiomis kandelėmis pažeistų lapų deginimas.
Laimėjusi konkursą, UAB „Želdynai“ parengė Centrinio parko želdyno ir jame augančių
želdinių pertvarkymo projektą. Siekiant geriau informuoti visuomenę apie šiame projekte numatytų
kirtimų ir sodinimo vietų sprendinius informacija patalpinta ir šiuo metu yra mūsų tinklalapyje. Kaip
pastebėjo projekto autoriai, didžiausia parko vertybė yra jo želdiniai ir visų pirma pribręstantys ąžuolynai,
labai gyvybingi, gražiai išaugę, nors kai kur ir stelbiami greičiau augančių paprastųjų kaštonų. Šiuo
atžvilgiu Šiaulių Centrinį parką galima palyginti su Kauno ąžuolynu... tačiau Kauno ąžuolyne pagal
medžių amžių ir būklę daug savo gyvenimo amžių baigiančių, išeinančių ąžuolų, o Šiaulių Centriniame
parke – daug sveikų ir perspektyvių. Projekte siekiama apsaugoti ir parodyti lankytojams ąžuolus ir
vertingiausius kitų rūšių medžius, kurie šiuo metu auga labai tankiai, kaip miške, suformuoti parkuose
būtinas nedideles erdves, sodinamais želdiniais atskirti jas nuo besiribojančių gatvių, ūkinių pastatų,
pagyvinti reginius įvairesnių rūšių medžiais ir krūmais. Siekiant įvykdyti šiuos uždavinius, bus
įgyvendinami numatyti kraštovaizdžio formavimo bei parko medžių ir krūmų kokybę gerinantys kirtimai.
Norint tiksliai žinoti ne tik rūšinę sudėtį, bet ir kiekvieno medžio ar krūmo būklę, numatyti būtinas taikyti
ūkines priemonės, nustatyti jų vykdymo etapus, pirmiausia buvo atlikta visų parko želdinių
inventorizacija. Atsižvelgus į želdinių būklę, augimo sąlygas, tankumą, rūšinę sudėtį bei dirvožemį,
planuojama parko medžius tinkamai formuoti, išretinti taip, kad likę geros būklės ąžuolai, liepos, klevai,
beržai ir perspektyvūs kitų rūšių želdinai galėtų plėtoti lajas, savo pavidalu vis labiau panašėti į
plačialajus parko medžius ir ateityje dar daugiau džiaugsmo bei puikaus poilsio akimirkų teikti
šiauliečiams.
Siekiant prognozuoti ir valdyti Šiaulių miesto savivaldybei priskirtoje teritorijoje esančių kai
kurių želdynų ir želdinių būklę buvo renkami ir kaupiami duomenys, analizuojamos ir apibendrinamos
stebėsenos programos priemonės, vykdytos 2012 metais.
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Kaip ir kasmet, buvo renkami, kaupiami duomenys, rengiama, derinama ir Lietuvos statistikos
departamentui pateikiama savivaldybių želdynų metinė statistinė ataskaita.
Aplinkos oro apsauga.
Valstybinio oro monitoringo duomenimis (http://stoteles.gamta.lt/), oro kokybės tyrimų stoties
aplinkoje (Aušros alėjos-Žemaitės g. sankryžos rajone) 2012 metais kietųjų dalelių KD10 koncentracija
35 kartus viršijo paros ribinę vertę (50μg/m3) (leidžiamas viršijimų skaičius - 35 kartų per metus). Paros
KD10 koncentracija metų eigoje kito nuo 4,81 iki 190,94 µg/m3. Žiemos sezono metu gauta 60%
viršijimų, pavasarį 14%, vasarą viršijimų nebuvo, rudenį 26%. Vidutinė metinė KD10 koncentracija
neviršijo metų ribinės vertės ir lyginant su 2011m. duomenimis, padidėjo 4%. Dujinių teršalų (CO, NO2,
SO2, O3) koncentracija ore 2012m. neviršijo 0,71 ribinės vertės.
2012 metais buvo vykdoma Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010-12-23 sprendimu Nr. T-382
patvirtinta Aplinkos oro kokybės valdymo Šiaulių mieste programa. Vadovaujantis šia programa ir jos
įgyvendinimo priemonių planu, 2012 metais buvo vykdytos organizacinės ir techninės priemonės oro
taršai mieste mažinti. Pavasarį, nutirpus sniegui, operatyviai organizuotas susikaupusio purvo surinkimas
ir išvežimas. Išvežus purvą – nuplautos gatvės. Žiemą miesto gatvių barstymui naudotas skaldos ir atsijų
mišinys. Populiarinant dviračių ir visuomeninį transportą, buvo organizuotas renginys Europos judriajai
savaitei „Diena be automobilio“. Siekiant informuoti gyventojus apie kietųjų dalelių (KD10) ir toksiškų
kancerogeninių medžiagų, kurios išsiskiria deginant atliekas buityje, daromą žalą aplinkai ir žmonių
sveikatai gyventojams buvo išdalinti lankstinukai. Šiaulių miesto savivaldybės tinklalapyje patalpinta ir
atnaujinama informacija apie oro užterštumą kietosiomis dalelėmis. Savivaldybės sutartyse su rangovais
ir paslaugų teikėjais numatyti teisės aktuose reikalaujamas priemones aplinkos apsaugai. Prie aplinkos oro
taršos mažinimo taip pat prisideda ir miesto gatvių, šaligatvių (pėsčiųjų takų) ir dviračių takų
susidėvėjusių (suirusių, deformuotų) kietųjų dangų atnaujinimas. Per 2012 metus: pavasario metu surinkta
ir išvežta 1761,46 tonų sąšlavų nuo gatvių, nuplauta 1262 tūkst. m² gatvių ir šaligatvių, nuvalyta 3500
tūkst. m² centrinės miesto dalies gatvių mechanizuotu vakuuminiu būdu kartu su drėkinimu, išasfaltuota
Gumbinės g. dalis, pradėtas įrengti Vyturių gatvės dviračių takas. 2012 metais nutiesta 113 m². Visi
darbai turėtų būti baigti per 2013 m., tęsiami moksliniai tyrimai kietųjų dalelių kilmės nustatymui,
pradėtas šilumos ūkio specialusis planas, kurio sprendiniai turėtų prisidėti prie aplinkos oro užterštumo
problemų sprendimo.
Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija (MATL).
Vykdydami Lietuvos Respublikos Aplinkos monitoringo įstatymą, Šiaulių miesto aplinkos kokybės
stebėseną (išskyrus požeminio vandens ir dirvožemio) vykdo Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė
įstaiga, Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija, vadovaudamasi Šiaulių miesto savivaldybės
biudžetinės įstaigos Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos veiklos programa, patvirtinta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-394. Mieste vykdomo
municipalinio aplinkos monitoringo tikslas - informacijos apie miesto gyvenamosios aplinkos kokybę,
kuri reikalinga Šiaulių miesto ūkio plėtros, teritorijų planavimo ir socialinės raidos sprendiniams
parengti, sveikatos apsaugos, mokslo ir kitoms reikmėms, gavimas, analizavimas, kaupimas ir
saugojimas.
Vykdant laboratorijai priskirtą aplinkos tyrimų programą Šiaulių mieste, 2012 m. buvo atlikti
paviršinio vandens telkinių cheminio užterštumo tyrimai, aplinkos oro kokybės tyrimai ir būklės
vertinimas, triukšmo kartografavimas ir matavimas. Požeminio vandens ir dirvožemio monitoringo
paslauga buvo perkama vieniems metams ir ją atliko Čegio IĮ.
Svarbiausi MATL 2012 metais atliktų tyrimų Šiaulių mieste rodikliai:
 Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis (www.gamta.lt) KD10 koncentracija metų eigoje
kito nuo 4,81 iki 190,94 µg/m3 ir 35 dienas viršijo paros ribinę vertę. Žiemos sezono metu gauta 60%
viršijimų, pavasarį 14%, vasarą viršijimų nebuvo, rudenį 26%. Vidutinė metinė KD10 koncentracija
neviršijo metų ribinės vertės ir lyginant su 2011m. duomenimis, padidėjo 4%. Dujinių teršalų (CO, NO2,
SO2, O3) koncentracija ore 2012m. neviršijo 0,71 ribinės vertės.
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 Maršrutinių aplinkos oro kokybės tyrimų duomenimis, azoto oksidų (NO2, NO ) ir anglies
monoksido (CO) koncentracija miesto aplinkos ore, matavimus atliekant dienos metu, neviršijo ribinių
verčių (RV) ir kito nuo 0,04 iki 0,44 ribinės vertės. Azoto dioksido (NO2) koncentracija miesto aplinkos
ore kito nuo 0,015 iki 0,088 mg/m3, sąlyginai neužteršta teritorija sudarė 14 %, mažai užteršta 46 %,
vidutiniškai užteršta 40 % miesto teritorijos. Didžiausia azoto dioksido koncentracija gauta centrinėje
miesto dalyje Žemaitės, Dubijos, Tilžės g. aplinkoje. Anglies monoksido (CO) koncentracija miesto
aplinkos ore kito nuo 0,7 iki 2,9 mg/m3 ir sudarė nuo 0,07 iki 0,29 ribinės vertės. Didžiausia CO
koncentracija, viršijanti 2 mg/m3, gauta centrinėje miesto dalyje, Dubijos - Žemaitės g., Tilžės –
Pramonės g. ir Tilžės- P.Cvirkos g. sankryžų aplinkoje. Sąlyginai neužteršta teritorija sudarė 30 %, mažai
užteršta 48 %, vidutiniškai užteršta 22 % miesto teritorijos.
 Kompleksinės oro taršos tyrimų duomenimis, sąlyginai neužteršta zona sudarė 10 %, mažai
užteršta 52 %, vidutiniškai užteršta 36 %, stipriai užteršta 2 %, miesto teritorijos. Didžiausia oro tarša
išmatuota centrinėje miesto dalyje, Dubijos – Žemaitės g. sankryžos aplinkoje ir šiauriniame
pramoniniame rajone, S.Daukanto ir Basanavičiaus g. aplinkoje. Mažiausia kompleksinė oro tarša gauta
pietinėje miesto dalyje Gytarių mikrorajono aplinkoje.
 Sniego cheminio užterštumo tyrimų duomenimis, pH vertė sniego mėginiuose kito nuo 5,49
iki 6,11. Žemiausia pH vertė gauta pietinėje miesto dalyje Dainų gatvės aplinkoje ir centrinėje miesto
dalyje, Žaliūkių gatvės aplinkoje. Elektrinis laidis kito nuo 13 iki 113 µS/cm. Didžiausiais elektrinis laidis
gautas Pramonės g. – Tilžės g. ir Dubijos g. – Ežero g. gatvių sankryžų aplinkoje. Sulfatų jonų (SO42-)
koncentracija kito nuo 1,3 mg/l iki 13,2 mg/l. Didžiausia koncentracija nustatyta rytinėje miesto dalyje,
Žuvininkų g. aplinkoje ir pietinės miesto dalies Dainų mikrorajone. Lyginant su 2011 m. tyrimų
duomenimis, vidutinė pH vertė šiemet sumažėjo nuo 6,00 iki 5,84, sulfatų jonų (SO42-) koncentracija
padidėjo nuo 3 iki 4 mg/l.
 Šiaulių miesto oro uosto triukšmo kartografavimas. Vykdant valstybinę triukšmo strateginio
kartografavimo programą Šiauliuose, 2012 m. parengtas ir Šiaulių miesto savivaldybės taryboje
patvirtintas Šiaulių miesto aglomeracijos strateginis triukšmo žemėlapis.
 Šiaulių miesto aglomeracijos strateginį triukšmo žemėlapį sudaro: 20 grafinių žemėlapių ir
tekstinė triukšmo kartografavimo baigiamoji ataskaita (toliau – Žemėlapis).
Šiaulių
miesto
aglomeracijos strateginis triukšmo žemėlapis parengtas siekiant nustatyti triukšmo veikiamus gyventojus,
jų būstus, mokyklų, lopšelių/darželių, sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigų skaičių ir sudaryti galimybę
tolesnių priemonių planavimui, apsaugant gyventojus nuo neigiamo aplinkos triukšmo poveikio.
 Šiaulių miesto aglomeracijos strateginis triukšmo žemėlapis sudarytas atskirai iš
autotransporto triukšmo, geležinkelių transporto triukšmo, oro uosto triukšmo ir pramoninio triukšmo
žemėlapių. Žemėlapyje pateikiamas kartografavimo duomenimis gautas triukšmo veikiamoje zonoje
esančių žmonių, jų būstų, mokyklų, lopšelių/darželių, sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigų skaičius.
Žemėlapis turi būti atnaujintas kas 5 metai arba dažniau, jei teritorijose atsiranda nauji triukšmo šaltiniai
arba buvusio triukšmo šaltinio parametrai padidėja daugiau kaip 30 procentų (pvz., transporto srautai).
Miesto infrastruktūros objektų priežiūra, modernizavimas ir plėtra.
Miesto infrastruktūros objektų priežiūrą, modernizavimą ir plėtrą vykdo Miesto infrastruktūros
skyrius.
Pagal Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programą, vykdytos
priemonės: aplinkos tvarkymo ir priežiūros, benamių gyvūnų gaudymo, laikymo, gėlynų įrengimo ir
priežiūros, kapinių priežiūros, gatvių apšvietimo, kelio ženklų eksploatacijos ir priežiūros, apmokėjimo už
elektros energiją, gatvių, aikščių remonto ir eksploatacijos, daugiabučių namų kiemų dangos tvarkymo,
išplatinimo, renginių, švenčių aptarnavimo, lietaus tinklų eksploatacijos ir priežiūros, apmokėjimo už
vandenį, fontanų eksploatacijos, projektavimo, statomų ir rekonstruojamų infrastruktūros objektų
techninės priežiūros, mokėjimo automatų priežiūros, vienišų žmonių laidojimo, žuvusiųjų, mirusiųjų kūnų
pervežimo.
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Palyginamoji Miesto infrastruktūros objektų priežiūros,
modernizavimo ir plėtros programos finansavimo lentelė, mln. Lt
Eil.
Nr.
1.

2010 m.

2011 m.

16.166,30

12.519,80

16006

5.860,10
0,00
3.411,00
25.437,40

6.940,20
0,00
3.950,20
23.410,20

8099,4
0
0
24.105,4

2010 m.

2011 m.

2012 m.

1. Už žemės kasinėjimo darbus mieste
2. Už leidimų vežti vietiniais susisiekimo maršrutais

58,85
3,99

74, 86
3,89

145,2
26,2

3. Už automobilių stovėjimą mokomose vietose
4. Už traktorių registraciją ir techninę apžiūrą
5. Už keleivių vežimo teisės aktų pažeidimus skyrė

76,8
3,46

86,36
5,33

176,6
3,17

*

*

2.
3.
4.

Pavadinimas
Savivaldybės biudžeto lėšos miesto infrastruktūros
objektų priežiūrai, modernizavimui ir plėtrai
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos
Privatizavimo fondo lėšos
Kitos (paskola, ES, Phare)
VISO:

2012 m.

Į biudžetą surinktos lėšos iš veiklos, tūkst. Lt:
Eil.
Nr.

Šaltiniai

išdavimą, licencijų ir licencijų kortelių išdavimą surinkta

Administracinė komisija
Funkcijas atlieka Viešosios tvarkos skyrius

*

Pagal Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programą,
vykdytos priemonės:
 Aplinkos tvarkymas ir priežiūra (nušienauta 552 ha žaliųjų plotų parkuose; 3095 ha skverų
(miesto teritorijoje yra 11 parkų ir 21 skveras), gatvių skiriamųjų juostų ir kt.; nugenėta 3044 medžiai;
nukirpta 19,7 tūkst kv. m gyvatvorių ir kt.);
 Gėlynų įrengimas ir priežiūra •(gėlynų plotas iš viso – 3552 kv.m; pasodinta 20,3 tūkst. vnt.
gėlių;
 Gatvių apšvietimo, kelio ženklų, šviesoforų eksploatacijai, apmokėjimas už elektros
energiją (gatvių apšvietimui sunaudota 4381 tūkst. Kwh už 1680,39 tūkst. Lt (2011 m. – 5002 tūkst Kwh
už 1861,7 tūkst. Lt); už miesto eismo reguliavimo priemonių eksploataciją – 509,55 tūkst. Lt (2011 m. 481,37 tūkst. Lt); miesto gatvių apšvietimo eksploataciją – 1739,66 tūkst. Lt (2011 m. - 2018,63 tūkst Lt.);
Vykdoma gatvių apšvietimo paslauga (išlaidos: 1,7 mln. Lt); kelio ženklų (5907 vnt.), šviesoforais
valdomų sankryžų ir pėsčiųjų perėjų (45 vnt.) eksploatacijos paslauga (išlaidos: 612 tūkst.lt), atsižvelgiant
į skirtus biudžeto asignavimus: apmokama už sunaudotą elektros energiją gatvių apšvietimui (sunaudota
4229,9 tūkst. kwh – 100 tūkst. kwh daugiau nei 2011m.; išlaidos – 1,9 mln.lt). Gatvių apšvietimo išlaidos
iš viso: 4,2 mln.lt. Tai didžiausia 04 programos išlaidų vienai paslaugai dalis, apmokama iš savivaldybės
biudžeto.
 Kelio ženklų eksploatacija ir priežiūra. Už Kelių priežiūros ir programos lėšas įrengta 188 vnt.
naujų kelio ženklų, pakeista 104 vnt. pamatų ir stovų ženklams(40 tūkst. Lt); įrengtas kryptinis 9
pėsčiųjų perėjų apšvietimas (53 tūkst. Lt).
 Žolės šienavimas, gatvių priežiūra. Miesto teritorijoje yra 11 parkų ir 21 skveras. Juose
šienaujami žalieji plotai, genimi ir kertami medžiai, nužeminami arba išraunami jų kelmai,
gėlynuose sodinamos ir prižiūrimos gėlės, renkamos ir išvežamos surinktos šiukšlės, vasaros
sezonu karpomos gyvatvorės. Pjaunama žolė grėbiama ir išvežama iš skverų, gatvių skiriamųjų
juostų bei kitų viešo naudojimo vietų. Išvežta kaštonų lapų 161 t (31 t daugiau nei 2011 m.);
sugrėbta lapų (kaštonų) nuo žaliųjų plotų - 63 tūkst. M² (15 kartų daugiau nei 2011 metais).
Aktyviai dirbta darbo grupėje akcijai „Už žydintį ir švarų saulės miestą“, miesto teritorijų ir parkų
infrastruktūros priežiūros ir sutvarkymo darbo grupėje. Mechanizuotu būdu žiemos metu valomos
ir barstomos gatvių važiuojamosios dalys specialiu mišiniu 2012 m. - 1250 tūkst. m², vasaros metu
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valomos mechanizuotu būdu 2012 m. - 178 tūkst. m² gatvių važiuojamosios dalies bei šaligatvių
2012 m.- 567 tūkst. m² ploto. Vasaros ir žiemos sezonams gatvių ir šaligatvių sąrašai atnaujinami
ir suderinami. Siekiant sumažinti oro užterštumą yra laistomos miesto gatvės 2012 m. - 156 tūkst.
m², išvežta 4401 t sąšlavų. Rengiamos ataskaitos Statistikos departamentui dėl Aplinkos apsaugos
priemonių (Savivaldybės išlaidos Aplinkos apsaugai) įgyvendinimą miesto aplinkos oro
užterštumo mažinimui. 2012 m. vykdytas Šiaulių miesto paviršinių vandens telkinių pakrančių
tvarkymas ir priežiūra, nušienauta žaliųjų plotų (492 tūkst. m²), išvežta žolės (178,3 t) ir rinktos
šiukšlės. Kasmet vykdomas sanitarinis miesto valymas, t. y. prižiūrimi ir aptarnauti viešieji lauko
tualetai, pastatyti ir prižiūrimi konteineriai, sutvarkyti nelegalūs sąvartynai: išvežta 2582 t atliekų
iš nelegalių sąvartynų ir atliktos kitos sanitarinės paslaugos.
Vandens vežimas gyventojams ir fontanų priežiūra. Kasmet yra apmokama už sunaudotą
vandenį (2012 m. - 60 tūkst.lt), tiekiamą gyventojams iš kolonėlių (2550 kub.m.), o taip pat
vežamas gyventojams vanduo (atvežta 870 kub.m.) nuvežtas cisternomis. Vykdoma miesto
fontanų priežiūra (išlaidos: 41 tūkst.lt priežiūra; el.energija – 22 tūkst.lt; vanduo fontanams – 7
tūkst.lt; remontui – 11 tūkst.lt) ir aptarnavimas: „Motinystė“, „Saulės diskai“, „Pelikanai“,
„Rūdė“, „Paukščiai“, „Prūdelis“, „Tūkstantmečio tiltai“. Fontanų priežiūros darbai iš viso: 82,2
tūkst. lt; apmokėjimas už vandenį gyventojams – 60 tūkst.Lt).
Kapinių priežiūra. Prižiūrimos miesto kapinės, vežamas vanduo į Ginkūnų, Ežero g. civilines
kapines bei Laisvamanių kapines, tiekiamas vanduo K. Donelaičio g. civilinėse kapinėse iš miesto
vandens tinklų. Išvežamos šiukšlės, nuvytusių gėlių vainikai, pjaunama žolė kapinėse nuo žaliųjų
plotų, genimi, pjaunami medžiai, atliekami vartų, laiptų smulkūs remonto darbai. (Atvežta 564
kub.m vandens, išvežta 2,4 t šiukšlių; nupjauta 53,17 ha žolės; ir kt.);
Mirusių žmonių palaikų pervežimas. Šiaulių miesto teritorijoje pervežta 236 vnt. žmonių
palaikų. Palaikų pervežimo išlaidos : 16 tūkst. Lt.
Gatvių, duobių, kiemų asfaltavimas. Kasmet vykdomas miesto gatvių asfalto dangos remontas:
užtaisomos duobės; atliekamas žvyruotų gatvių greideriavimas, žvyruotų gatvių duobių
užtaisymas naujomis medžiagomis. Kasmet gatvėse su asfalto danga paaukštinami šulinių liukai,
pakeičiami liukai naujais, keičiami gatvės bei šaligatvių bortai, remontuojami atitvarai, suolai,
sienos, laiptai, šaligatviai, paviljonai, vykdomi viadukų bei tiltų priežiūros darbai. Atsižvelgiant į
finansavimo galimybes, vykdomas daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose atliktas asfalto
dangos duobių užtaisymas. 2012 m. daugiabučių gyvenamųjų namų kiemai nebuvo tvarkomi dėl
neskirto finansavimo.
Kasmet 4 kartus per metus suderinami ir patvirtinami UAB ,,Busturas“ miesto autobusų eismo
tvarkaraščiai. Nuolat sudarinėjami maršrutinių taksi maršrutų eismo tvarkaraščiai, vidutiniškai 5
kartus per metus.
Patikrintos 249 transporto priemonės dėl atitikimo keliamiems reikalavimams ir surašyti
transporto priemonių apžiūrų aktai (autobusai, marš. taksi ir leng. automobiliai taksi).
Paruošta ir išduota 118 kelių transporto licencijos kopijų (kortelių) keleivių vežimui autobusais
ir 131 leidimas vežti keleivius lengvaisiais automobiliai taksi, 2 leidimai vežti keleivius vietinio
(miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais bei surinkta 26226,00 Lt. valstybinės rinkliavos.
Kiti darbai.
Palyginamoji skyriaus veiklos suvestinė

Eil.
Nr.

Pavadinimas

2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m.

1. 1 Užtaisyta duobių miesto gatvėse, tūkst.
kv.m
2. 2 Žvyruotų gatvių greideriavimas, tūkst.
kv.m
3. 3 Žvyruotų gatvių duobių užtaisymas
naujomis medžiagomis tūkst.kv.m
4. 4 Daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose
30

17,3

18,5

28,2

27,15

26,9

379,3

3266,3

5556,5

4826

7390

8,8

14

325,8

3,1

3917

5964

-

-

8158

Eil.
Nr.

5. 5
6. 6

7. 7
8. 8

Pavadinimas
atliktas asfalto dangos duobių užtaisymas,
kv.m
Nušienauta žaliųjų plotų parkuose, tūkst.
m²
Nupjauta, sugrėbta, išvežta žolės iš skverų,
gatvių skiriamųjų juostų, kt. viešojo
naudojimo vietų, tūkst. m²
Nušienauta žaliųjų plotų (apleistų
teritorijų), tūkst. m²
Išvežta žolė nuo nušienautų plotų

9. 9 Atskirų šiukšlių rinkimas nuo žaliųjų plotų,
tūkst. m²
10. Nukirptos gyvatvorės
1
(2 k. per sezoną), m2
0
11. Nupjauta medžių,
1 vnt.
1
12. Nupjauta medžių
1 po elektros laidais, vnt.
2
13. Nugenėta medžių,
1 vnt.
3
14. Nugenėta medžių
1 po elektros laidais, vnt.
4
15. Pasodinta smulkių
1 vienmečių - dvimečių
5 gėlių, vnt.
16. Pasodinta daugiamečių
1
gėlių, vnt.
6
17. Pasodinta gumbinių
1
vienmečių gėlių, vnt.
7
18. Sugauta šunų, vnt.
1
8
19. Sugauta kačių, vnt.
1
9
20. Išgelbėta laukinių
2 gyvūnų, vnt.
0
21. Atlikta kačių, šunų
2 eutanazija, vnt.
1
22. Licencijos ir licencijos
2
kortelės keleivių
2 vežimui
23. Leidimai vežti vietiniais
2
susisiekimo
3 maršrutais
24. Sunaudota vandens
2 iš kolonėlių, m³
4
25. Nuvežta gyventojams
2
vandens cisternomis,
5 m³
26. Nupjauta medžių
2 kapinėse, vnt.
6
27. Nugenėta medžių
2 kapinėse, vnt.
7
28. Pervežta žuvusių,
2 mirusių kūnų, vnt.
8
29. Išvežta šiukšlių 2iš nelegalių sąvartynų, t
9
30. Įregistruota/ išregistruota
3
traktorių, vnt.

2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m.

129,92

129,92

129,92

4142

552

200

456,77

456,77

558,8

14422

3095

2971

8,27

9,08

8,1

6652

11

173,5

1265

817

372

4274

4500

558,8

100

2082

88

30262

30262

23087

21016

19709

19705

470

398

642

341

405

374

77

112

134

54

65

85

101

520

652

567

2561

1944

793

688

594

679

483

320

39437

47165

24846

31974

20310

21961

3222

696

320

90

-

180

13604

3095

-

2220

10655

2500

672

433

325

252
772

689

627

401

359

198

16

12

3

5

32

44

71

291

184

57

162

36

451

485

402

337

299

249

146

123

108

0*

6

2

12052

9731

10693

6140

3303

2550

872,8 872,85

870

1320

1219 1039,25

47

14

44

285

136

31

158

0

64

0

0

0

348

329

282

236

188

236

536

686

736

2218

15

78

60

48

31

1432 1677,15
84

43

Eil.
Nr.

2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m.

Pavadinimas

0
31. Atliktos traktorių
3 techninės apžiūros, vnt.
1
32. Leidimų didžiagabaritinių,
3
sunkiasvorių
2 bei specialiųjų transporto priemonių
judėjimui per miestą išdavimas

72

242

210

57

126

57

-

9

11

8

20

23

* leidimai vežti vietiniais susisiekimo maršrutais išduodami 5 metams, leidimai galioja iki 2014 m.
2012 metais pagal sudarytas rangos sutartis buvo atlikti šie darbai:
 Šaligatvio dangos pakeitimas - 3281 kv.m.;
 Asfalto nelygumų išlyginimas užklojant asfalto sluoksnį - 1180 kv.m.
 Žvyrkelių užtaisymas naujomis medžiagomis – 3100 m3;
 Žvyrkelių greideriavimas – 7390 tūkst. kv.m;
 Asfalto išdaužų užtaisymas – 26900 kv.m;
 Žemaitės g. viaduko kavernų remontas 13 kv.m, atitvarų perdažymas 380 kv. m, turėklų
perdažymas 164 kv.m;
 Gumbinės gatvės remontas įrengiant bituminę dangą: įrengta 1,43 tūkst.kv.m už 149 tūkst.lt.
 Sprudeikos gatvės nutiesimo darbai, koreguojant techninį projektą – 325,19 tūkst.Lt : įrengta
gatvės su žvyro danga nauja atkarpa- 1,008 km; rekonstruota -890 m.
 Apmokėta skola už viaduko per geležinkelį Tilžės g. rekonstrukcijos darbus 3,6 mln. Lt);
 Pėsčiųjų dviračių tako rekonstrukcijos Vyturių g., nuo Bačiūnų g. iki miesto ribos darbai žemės sankasos įrengimas (2,45 t.m3), asfato dangos įrengimas (37 m2);
 Gatvių asfaltbetonio dangų ženklinimo darbai (16,07 tūkst. M²; 186,1 tūkst. Lt);
 Įrengtos 6 naujos vaikų žaidimų aikštelės už 92,2 tūkst. Lt.
 Suprojektuota ir įrengta 100 vnt. konteinerių aikštelių. Supaprastinto projekto parengimo ir
darbų vertė – 394 000,00 Lt.
 Suteikta prekių/paslaugų vietos bendruomenių poreikiams tenkinti, suma – 75 420,00 Lt.
Miesto įstaigų remonto darbai.
Miesto įstaigų remonto darbus atlieka Statybos skyriaus specialistai. Pagrindiniai atlikti darbai:
1.Lengvosios atletikos maniežo pastato rekonstravimo darbai, kurių vertė ~4,4 mln. Lt (VIP
– 2800 tūkst. Lt; ES –1389 tūkst. Lt; Sav. lėšos – 211 tūkst. Lt).
2.Pastato Varpo g. 9 rekonstravimo darbai, kurių vertė ~2,5 mln. Lt
(ES –2207 tūkst. Lt; Sav. lėšos – 197 tūkst. Lt; kitos lėšos –96 tūkst. Lt).
3.Plaukimo mokykloje „Delfinas“ Ežero g. 11A baigiama įrengti oro kondicionavimo
(sausinimo) sistema – 238 tūkst. Lt (VIP)
4.Įrengta 12 vaikų žaidimų aikštelių – 212 tūkst. Lt (Sav. lėšos– 92 tūkst. Lt; VB – 120 tūkst.
Lt).
Pastaba:
VIP – Valstybės investicijų programa;
ES – Europos sąjungos lėšos;
VB – Valstybės biudžetas

Priemonės pavadinimas
1.1.3.1. Renovuoti ikimokyklinio
ugdymo įstaigas.

Ataskaitiniai
metai
2007-2016

Reikalingų rodiklių duomenys už 2012 m.(Nurodyti
rezultatus/ įvykdymo (neįvykdymo) priežastis)
Atliktų darbų perdavimo
ir priėmimo aktai.
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Neskirtas finansavimas

Priemonės pavadinimas

Ataskaitiniai
metai

Reikalingų rodiklių duomenys už 2012 m.(Nurodyti
rezultatus/ įvykdymo (neįvykdymo) priežastis)

1.1.3.2. Parengti ikimokyklinių
įstaigų žaidimo aikštelių
modernizavimo techninius
projektus ir organizuoti
modernizavimo darbus.

2008-2016

Parengti ir suderinti
Statybos skyrius už šią
techniniai projektai/
priemonę neatsakingas.
atliktų darbų perdavimo ir
priėmimo aktai.

1.1.3.3. Renovuoti bendrojo
lavinimo mokyklų patalpas.

2007-2016

Atliktų darbų perdavimo
ir priėmimo aktai.

1.1.3.4. Pastatyti Rėkyvos
pagrindinės mokyklos priestatą,
pertvarkyti pagrindinį pastatą.

2011

Atliktų darbų perdavimo
ir priėmimo aktai.

1.1.3.5. Rekonstruoti Šiaulių
specialiojo ugdymo centrą (Dainų
g. 96).

2011

Atliktų darbų perdavimo
ir priėmimo aktai.

1.1.3.6. Modernizuoti bendrojo
lavinimo mokyklų sporto bazes
(įrengti/suremontuoti stadionus,
stadionų vejas, bėgimo takus).

2007-2016

Atliktų darbų perdavimo
ir priėmimo aktai.
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5 aktai (pakeista Daukanto
gimn. priestato šildymo
sistema. Gytarių
vidurinėje mokykloje
įgyvendintos energiją
taupančios priemonės ir
atlikti vidaus patalpų
apdailos darbai. Romuvos
progimnazijoje
įgyvendintos energiją
taupančios priemonės.
Atliktas Sanatorinės
mokyklos dalies I ir III
aukštų patalpų, 2 laiptinių
remontas, el. tiekimo ir
apšvietimo sistemų
pakeitimas I ir III aukštų
dalyje patalpų, įrengta
gaisrinė signalizacija IV
aukšte. „Ringuvos“
specialioje mokykloje
atliktas mokomojo korpuso
ir laiptinių remontas,
pakeistos nuotekų, vidaus
vandentiekio, vėdinimo, el
tiekimo sistemos,
rekonstruotas šilumos
punktas, įrengtas keltuvas)
Parengtas TP

–
1 aktas (Romuvos
gimnazijos sporto aikštyno
rekonstravimo I etapo
darbai)

1.5. ŠVIETIMAS, KULTŪRA, SPORTAS
Švietimo prieinamumas ir kokybės užtikrinimas.
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (toliau – Skyrius) 2012 metais veiklą
vykdė planingai ir nuosekliai, įgyvendino veiklas, numatytas Skyriaus 2012 metų ir ketvirčių veiklos
planuose bei atsižvelgdamas į iškilusias problemas, aktualijas.
2012 m. įvykdyti struktūriniai Skyriaus pakeitimai: buvo įsteigti du poskyriai – Formaliojo
ugdymo ir Veiklos analizės ir neformaliojo ugdymo. 2012 m. Skyrius sumažėjo dviem darbuotojais.
Vienas svarbiausių Skyriaus uždavinių yra koordinuoti ir administruoti Šiaulių miesto
savivaldybei pavaldžių mokyklų ir pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų veiklą. 2012 m.
Skyrius koordinavo 76 Savivaldybei pavaldžių mokyklų (nuo 2012-09-01 – 73) ir 3 pagalbos mokiniui,
mokytojui ir mokyklai įstaigų (nuo 2012-09-01 – 2) veiklą.
Savivaldybei pavaldžių mokyklų situacija.
2012 metais, lyginant su 2011 metais, Šiauliuose buvo fiksuojamas mokinių skaičiaus mažėjimas
ir nežymus ugdytinių skaičiaus augimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
Vaikų/mokinių skaičiaus kitimas
(rugsėjo 1 d. duomenys)

skaičius

15396

39

2011m.
2012 m.

14765

36

4575

29

4587

3653

8
Bendrojo ugdym o m okyklos

3445

29

Ikim okyklinio ugdym o įstaigos

8

Neform aliojo vaikų švietim o
m okyklos

39 - savivaldybės švietimo įstaigų skaičius

2012 metais buvo reorganizuotos trys bendrojo ugdymo mokyklos – Dubijos pagrindinė,
Aukštabalio ir Dainų pradinės, prijungiant jas prie progimnazijų. Trys pagrindinės mokyklos baigė
išsigryninimo procedūras ir nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. tapo progimnazijomis. Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d.
Suaugusiųjų mokykloje buvo įsteigtas Šiaulių tardymo izoliatoriaus skyrius.
2012 metais atleisti 8 švietimo įstaigų vadovai: 3 reorganizavus mokyklas, 4 šalių sutarimu, 1
mirus.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 768 „Dėl
Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ 3.1 punktą
2012 metais ypatingas dėmesys buvo skirtas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų
tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano (toliau – Bendrasis pertvarkos planas) parengimui,
svarstymui ir tvirtinimui. Bendrojo pertvarkos plano projektą parengė Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos specialistai bei darbo grupė, kurią sudarė Savivaldybės tarybos, mokyklų vadovų,
profesinių sąjungų, mokinių ir jų tėvų, Šiaulių profesinio rengimo centro ir Savivaldybės administracijos
atstovai. Bendrajame pertvarkos plane pateikta detali miesto mokyklų situacijos analizė, nustatyti
strateginiai mokyklų tinklo pertvarkos tikslai ir uždaviniai, nurodytos mokyklų reorganizavimo, vidaus
struktūrų pertvarkymo, likvidavimo sąlygos, būdai, etapai, pertvarkymų pabaigos datos ir vykdomos
programos, apibrėžti laukiami rezultatai ir jų rodikliai, mokyklų situacijos vertinimo procedūros,
parengtas mokytojų įdarbinimo galimybių planas. Bendrojo pertvarkos plano projekto svarstymas
organizuotas, vadovaujantis Mokyklos bendruomenės sprendimų dėl savivaldybės mokyklų tinklo kūrimo
priėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V34

1212. Savivaldybės tarybos sprendimas dėl Bendrojo pertvarkos plano patvirtinimo priimtas 2012 m.
lapkričio 29 d.
Bendradarbiaujant su miesto specialiosiomis mokyklomis, parengtos ir ŠMM pateiktos
paraiškos dėl regioninių mokyklų statuso suteikimo. Penkios savivaldybės specialiosios mokyklos
Švietimo ir mokslo ministro įsakymu buvo įtrauktos į regioninių mokyklų sąrašą ir nuo 2013 m. joms
skiriamos ūkio lėšos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.
2012 metais pradėta kurti vaikų registracijos į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas,
vykdančias ikimokyklinio ugdymo programas, duomenų bazė: parengti techniniai reikalavimai, sukurta
elektroninė duomenų bazė (adresas – www.vaikuregistracija.lt/siauliai), patvirtintai duomenų bazės
nuostatai, suvesti duomenys; tėvams, pateikusiems prašymus dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinio ugdymo
įstaigą, suteikti prisijungimo duomenys.
Kaip ir kasmet ŠMM nustatyta tvarka Skyrius organizavo bei koordinavo pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimą bei brandos egzaminus, vykdė jų priežiūrą, tvarkė mokymosi pasiekimų įteisinimo
dokumentų blankų apskaitą. 2012 metais pagrindinėje brandos egzaminų sesijoje buvo organizuota ir
vykdyta 12 valstybinių ir 7 mokykliniai brandos egzaminai. Egzaminų vykdymui buvo įsteigti 56
valstybinių ir 25 mokyklinių brandos egzaminų centrai (2011 m. – 54 valstybinių ir 32 mokyklinių
egzaminų centrai). Pakartotinėje sesijoje buvo vykdomi 9 valstybiniai ir 1 mokyklinis brandos egzaminas.
2012 metais brandos egzaminus mieste laikė 1986 abiturientai (2011 m. – 2213). 2012 metais
valstybinių egzaminų mieste išlaikymo vidurkis – 97,0 proc. (2011 m. – 97,7 proc.). Vidurinį išsilavinimą
2012 m. įgijo 97,9 proc. (2011 m. - 97,1 proc.) abiturientų.
Baigus pagrindinio ugdymo programą, 10 (II gimn.) klasių mokiniams organizuojamas privalomas
pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas, kuriame dalyvavo 1429 mokiniai. 2012 metais pagrindinį
išsilavinimą įgijo 96,4 proc. (2011 m. – 95,8 proc.) besimokiusiųjų.
Skyriaus specialistas koordinuoja Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos,
svarstančios vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo klausimus, veiklą. Jis parengia
posėdžiams reikalingą medžiagą bei po komisijos nutarimo priėmimo per nustatytą laiką paruošia
atsakymus švietimo įstaigoms ar parengia dokumentus teismui. 2012 metais prašymų dėl vaiko
minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo buvo gauta daugiau nei ankstesniais metais:
Metai

Gauta prašymų

Skirta vaiko minimali
priežiūros priemonė

Skirta vaiko vidutinė
priežiūros priemonė

2011
2012

14
25

10
20

4
5

2012 metais miestas buvo 5-ųjų TAFISA pasaulio sporto visiems žaidynių „Šiauliai 2012“
organizatorius. Organizuojant minėtas žaidynes aktyviai dalyvavo ir savivaldybės švietimo
įstaigos: įgyvendintos keturios švietimo programos, kuriose dalyvavo ~ 2500 mokinių; organizuota
mokinių meno ir sporto šventė „Olimpiečiai tarp mūsų“ (dalyvavo 500 mokinių iš 18 miesto bendrojo
ugdymo mokyklų); Stasio Šalkauskio gimnazijos komanda žaidynėse iškovojo trečią vietą; organizuotas
respublikinis atvirukų konkursas–paroda „Darnus žmogus – darnus pasaulis“ (konkursui pateikta 350
darbų iš 51-os šalies mokyklos, parodoje eksponuota 300 darbų, pagaminta 4000 vnt. atvirukų); 10
švietimo įstaigų mokiniai ir mokytojai žaidynių metu parengė 40 pasaulio šalių pristatymus.
2012 metais nemažas dėmesys buvo skiriamas ir neformaliajam vaikų švietimui ir ugdymui.
Neformalųjį švietimą vykdė visos Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklos. Jose buvo vykdoma virš
900 įvairios krypties ir veiklos užsiėmimų (būrelių). Be to, buvo vykdomos 89 neformaliojo vaikų
švietimo programos (2011 m. – 81) ir 3 trumpalaikės neformaliojo vaikų švietimo programos, patvirtintos
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Neformaliojo vaikų švietimo
programas vykdė 16 neformaliojo vaikų švietimo įstaigų, 12 bendrojo ugdymo mokyklų. 2012 m.
Administracijos direktoriaus įsakymu buvo sukurta darbo grupė, kuri analizavo neformaliojo vaikų
švietimo programas vykdančių įstaigų pasirinkimo, ugdymosi jose trukmės ir lankomumo situaciją.
Analizės rezultatai pristatyti miesto merui ir savivaldybės Administracijos vadovams, švietimo įstaigų
direktoriams.
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Savivaldybei pavaldžių pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų veiklos koordinavimas.
Skyrius koordinuoja trijų mieste veikiančių savivaldybės biudžetinių pagalbos mokiniui,
mokytojui ir mokyklai įstaigų – „Paslauga“, Pedagoginė psichologinė tarnyba ir Švietimo centras, –
veiklą.
Biudžetinė įstaiga ,,Paslauga“
Miesto biudžetinė įstaiga ,,Paslauga“ (toliau – BĮ ,,Paslauga“) prižiūri švietimo įstaigų šilumos ir
elektros ūkį, koordinuoja Jaunimo centro ūkinę veiklą, prižiūri Pakalnės g. 6A esantį pastatą, teikia
mokinių vežiojimo paslaugas. Nuo 2010 m. vasario mėn. BĮ „Paslauga“ tvarko „Kregždutės“, „Salduvės“
ir Logopedinio lopšelių-darželių buhalterinę apskaitą.
2012 metais švietimo įstaigose įvyko 191 inžinerinių tinklų avarija (178 – santechnikos, 13 –
elektros instaliacijos), kurių pašalinimu rūpinosi BĮ ,,Paslauga“ specialistai.
2012 metais atlikta šildymo sistemos automatikos profilaktika ir šilumos punktų hidrauliniai
bandymai 29 ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
BĮ ,,Paslauga“ turimais autobusais buvo vežami švietimo įstaigų darbuotojai ir mokiniai į
ekskursijas, sporto varžybas, olimpiadas, seminarus kituose Lietuvos miestuose.
Nuo 2011 metų įstaiga vykdo rezervuotų automobilių stovėjimo vietų administratoriaus funkcijas:
išduoda leidimus statyti transporto priemones kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“
galiojimo zonoje, vykdo jų apskaitą. 2012 metais išduoti 209 leidimai.
Nuo 2012-09-01 BĮ „Paslauga“ reorganizuota, prijungiant ją prie Šiaulių miesto savivaldybės
Švietimo centro.
Pedagoginė psichologinė tarnyba.
2012 metais Šiaulių miesto pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – Tarnyba) darbas vyko
pagal Tarnybos nuostatuose numatytas kryptis, buvo tęsiamos Didžiojo Mažojo draugo ir Užimtumo
grupės programos.
Pagrindinėmis Tarnybos veiklos kryptimis išliko mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus
atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) įvertinimas pedagoginiu, psichologinių, medicininiu ir socialiniu
pedagoginiu aspektais, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos skyrimas bei psichologinis
konsultavimas.
Specialistai 2012 metais atliko 838 ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų specialiųjų
ugdymosi poreikių įvertinimą (2011 metais – 843).
Ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius
neorganizuo
tivaikai

lankantys ikimokyklinio ugdymo
įstaigą

iš viso

Mokyklinio amžiaus
vaikų skaičius

Iš viso

56

484

540

298

838

2012 metais vertintas ir 20-ties penkiamečių pasirengimas ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo
programą ir 28-ių šešiamečių pasirengimas mokyklai.
Įsigaliojus naujiems teisės aktams, reglamentuojantiems specialųjį ugdymą, 2012 metais atlikti
3022 mokyklinio ir 247 ikimokyklinio amžiaus vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių pakartotini
įvertinimai ir skirtas atitinkamas specialusis ugdymas ir(ar) švietimo pagalba.
Pastebima, jog kiekvienais metais didėja psichologinės pagalbos vaikui ir jo tėvams poreikis. 2012
metais suteiktos 886 konsultacijos tėvams (2011 m. – 822, 2010 m. – 704) ir individuali psichologinė
pagalba 186 vaikams (2011 m. – 175, 2010 m. – 165). Pagrindinės problemos, dėl kurių buvo kreiptasi
pagalbos į Tarnybos specialistus, buvo tokios: elgesio ir emocinės problemos (85 atvejai), bendravimo
sunkumai (51 atvejis), krizės (43 atvejai). Psichologinė pagalba vaikams teikta ir grupinių užsiėmimų
metu.
Nemažai dėmesio skirta švietimo įstaigų pedagogų metodinei ir dalykinei pagalbai. 2012 metais
suorganizuoti 508 renginiai (2011 m. – 450):
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Kam skirta

Pasitarimų
skaičius

Seminarų
skaičius

Konsultacijų
skaičius

Paskaitų
skaičius

2
2
3
2
-

2
3
2
1

82
55
236
68
5

1
1
1
11

7
16

6
13

13
1
460

5
19

Socialiniams pedagogams
Logopedams
Specialiesiems pedagogams
Vaiko gerovės komisijų nariams
Ikimokyklinių įstaigų
pedagogams
Mokyklų pedagogams
Psichologams
Iš viso

2012 metais gana sėkmingai Tarnyboje buvo realizuojama edukacinė funkcija. Siekdami
kompleksiškai padėti vaikui ir jo šeimai, Tarnybos specialistai vyko į ugdymo įstaigas ir dalyvavo
susitikimuose su tėvais. Šių susitikimų metu buvo skaitomos paskaitos įvairiomis temomis bei aptariami
tėvams aktualūs klausimai. 2012 metais apsilankyta 9 bendrojo ugdymo mokyklose ir 13 ikimokyklinio
ugdymo įstaigų.
2012 metais Tarnybos specialistai savo patirtį pristatė Latvijos Respublikos pedagogams.
Tarnyboje buvo tęsiama Didžiojo Mažojo draugo programa, skirta 7-14 metų vaikams,
išgyvenantiems įvairius sunkumus, ir vieno vyresnio nei 18 metų amžiaus asmens savanoriškas
bendravimas. 2012 metais programoje dalyvavo 18 porų (vaikų ir savanorių). Veiklą tęsė ir Užimtumo
grupė, kurioje dalyvavo 15 blogai mokyklą lankančių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,
gyvenančių nedarniose ar neturinčių pastovios nuosavos gyvenamosios vietos šeimose, vaikų globos
namuose. Šios grupės veikla buvo organizuojama vaikų ir jaunimo klube „Tarp savų“.
Švietimo centras.
2012 metais Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras (toliau – Švietimo centras)
suorganizavo 259 kvalifikacijos tobulinimo renginius (2011 m. – 308). 2012 metais suorganizuota 49
renginiais mažiau nei 2011 metais dėl mažėjančio mokyklų, mokinių ir mokytojų skaičiaus.
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2012 m.
2011 m.

Renginių skaičius

174

29

35
22

22
8

Seminarai

Konferencijos

Kursai

2

Diskusijos

11

18

Paskaitos

15

11

Kiti renginiai

Švietimo centras organizuoja mokinių dalykines olimpiadas ir konkursus, mokinių dalyvavimą
šalies etapuose. 2012 metais kartu su Skyriumi suorganizuotos 33 olimpiados ir konkursai, kuriuose
dalyvavo 1352 mokiniai. Į dalykinių olimpiadų ir konkursų šalies etapus vyko 67 mokiniai.
Koordinuojant Švietimo centrui 2012 metais, kaip ir ankstesniaisiais, mieste veikė 32 įvairių
mokomųjų dalykų ir kitokių švietimo veiklų metodiniai būreliai. Visi metodiniai būreliai planavo savo
veiklą bendraudami su Skyriumi ir Švietimo centru.
2012 metais Švietimo centras kartu su partneriais iš Latvijos toliau vykdė 2011 metais pradėtą
projektą „Competitive Entrepreneurship By Lifelong Learning And Business Cooperation“
(„Konkurencingas verslas, pagrįstas mokymusi visą gyvenimą ir bendradarbiavimu tarp verslo subjektų“).
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Projektui skirta 40155,53 EUR. Projekto lėšomis buvo renovuotos trys Centro auditorijos, įsigyta vaizdo
projektavimo sistema ir aktyvaus dalyvavimo mokymuose įranga.
Švietimo centras 2012 metais dalyvavo šiuose nacionaliniuose projektuose: „Pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“, „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo
lavinimo mokyklose (modelio sukūrimas)“, „Besimokančių mokyklų tinklai“, „Lyderių laikas 2“.
















Pasiekimai ir laimėjimai švietimo srityje 2012 metais.
Parengtas ir patvirtintas bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų
bendrasis planas.
Moksleivių namų ir 2-osios muzikos mokyklų meno kolektyvai gavo Lietuvos liaudies
kultūros centro apdovanojimą „Aukso paukštė“.
7-oje Lietuvos moksleivių dainų šventėje „Mūsų vardas – Lietuva” Šiaulių miestui
atstovavo 1253 dalyviai.
Trys mūsų miesto mokiniai buvo įtraukti į nacionalines dalykinių olimpiadų komandas ir
sėkmingai pasirodė tarptautinėse olimpiadose.
Respublikinėse dalykinėse olimpiadose ir konkursuose 18 mokinių apdovanoti Lietuvos
Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos pagyrimo raštais, 3 mokiniai – III laipsnio, 8 – II
laipsnio ir 6 – I laipsnio diplomais. Trims mokiniams suteikti laureatų vardai.
Lietuvos vaikų ir moksleivių TV konkurse „Dainų dainelė“ šeši Šiaulių miesto solistai ir du
ansambliai tapo laureatais.
Finalinėse Lietuvos mokinių olimpinio festivalio sporto varžybose didžiųjų miestų grupėje laimėta
antroji vieta.
2012 m. penkių mokomųjų dalykų (anglų (užsienio) ir lietuvių gimtosios kalbos, istorijos,
chemijos, fizikos) brandos egzaminų rezultatai aukštesni nei 2011 metais.
Brandos egzaminų metu gauti 39 aukščiausi (100 balų) įvertinimai.
Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ugdytiniai tarptautiniuose konkursuose ir varžybose
laimėjo 25 pirmąsias, 24 antrąsias ir 12 trečiųjų, o respublikiniuose konkursuose ir varžybose –
153 pirmąsias, 70 antrąsias ir 56 trečiąsias vietas.
Šešios miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigos, bendradarbiaudamos su Gėtės institutu vykdė
projektą „Vokiečių kalba su Hanse Hase priešmokyklinėse grupėse“.
Tarptautinio vaikų, mokinių, pedagogų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurse
„Sveikuolių sveikuoliai“ lopšelio-darželio „Žiogelis“ komanda iškovojo I vietą tarp šalies
ikimokyklinio ugdymo įstaigų.

Aktualiausios švietimo problemos 2012 metais.
1. Klasių formavimas mokyklose mažėjant mokinių skaičiui.
2. Švietimo įstaigų išgyvenimas sumažinto biudžeto sąlygomis.
3. Vaikų iš aplinkinių rajonų priėmimas į miesto neformaliojo švietimo įstaigas.
4. Mokymo ir mokymosi kokybės gerinimas, nes šios temos bendrojo ugdymo mokyklų vidaus
audito metu dažniausiai buvo analizuojamos ir pasirenkamos tobulinti (55,3 proc. mokyklų).
Kultūros plėtra.
Vadovaudamasis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-25
,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2011–2013 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ 1 punktu ir
Kultūros skyriaus 2011 m. veiklos planu kultūros plėtros programai įgyvendinti, patvirtintu Savivaldybės
administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. A-246, 2011 m. Savivaldybės administracijos
Kultūros skyrius vykdė Kultūros plėtros programą.
Rengdamas ir vykdydamas 2011 m. Kultūros plėtros programą, Kultūros skyrius planavo lėšas,
reikalingas programai įgyvendinti ir koordinavo šios programos vykdymą. 2011 m. Kultūros skyriaus
Kultūros plėtros programai planuoti asignavimai – 959,2 tūkst. Lt. Savivaldybės tarybos patvirtinti
asignavimai 2011 m. – 536,0 tūkst. Lt spalio mėn. sumažinti iki 511,3 tūkst. Lt. Šios lėšos panaudotos
2011 m. Kultūros plėtros programos poreikiams.
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2011 m. miesto kultūros renginių planas sudarytas vadovaujantis Kultūros plėtros programa.
2011 m. buvo skelbtas konkursas daliniam kultūros projektų finansavimui. Konkursui buvo
pateiktos 46 kultūros projektų paraiškos. Iš jų finansuoti 27 kultūros projektai, kuriems vykdyti buvo
skirta 100,0 tūkst. Lt (po biudžeto sumažinimo – 96,5 tūkst. Lt). Dalinai finansuoti buvo svarbiausi
miesto festivaliai, jubiliejiniai miesto kultūros renginiai.
Kultūros plėtros programos Rezervo lėšos, vadovaujantis Savivaldybės administracijos
direktoriaus 2011 m. kovo 15 d. įsakymu A-281 „Dėl savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo kultūros
plėtros programos priemonei tvarkos aprašo patvirtinimo“, buvo skirtos: VšĮ „Pramogų bulvaras“ dainos
„Lietuva“ (antros vietos laimėtojai lietuviškos patriotinės dainos konkurse „Daina Lietuvai“) vaizdo
klipo sukūrimo dalinėms išlaidoms apmokėti (2 tūkst. Lt); Šiaulių kameriniam chorui „Bičiuliai“
koncertinių kelionių į Jelgavą, Dobelę ir Rygą (Latvija) dalinėms transporto nuomos išlaidoms apmokėti
(1,3 tūkst. Lt); Šiaulių miesto inžinierių dainos mylėtojų klubui „Atgaiva“ choro koncertinės kelionės į
Saulkrasti (Latvija) dalinėms transporto nuomos išlaidoms apmokėti (0,8 tūkst. Lt); Šiaulių miesto
kultūros centrui „Laiptų galerija“ folkloro ansamblio „Salduvė“ koncertinių kelionių dalinėms transporto
nuomos išlaidoms apmokėti (1,0 tūkst. Lt); Šiaulių kultūros centro jaunimo kamerinio choro „Atžalynas“
koncertinei veiklai Lietuvos liaudies kultūros centro aukščiausio apdovanojimo „Aukso paukštė“ įteikimo
proga (2,0 tūkst. Lt); Šiaulių miesto inžinierių dainos mylėtojų klubui „Atgaiva“ chorinės muzikos
festivalio „Ramios malonios vasaros naktys“ organizavimo dalinėms išlaidoms apmokėti (2,95 tūkst. Lt);
Šiaulių miesto savivaldybės viešajai bibliotekai renginio-susitikimo „Raidės čiauškančiam stebuklui“
dalinėms organizavimo išlaidoms apmokėti (0,3 tūkst. Lt); Berniukų chorinio dainavimo puoselėtojų
klubui „Dagilėlis“ tarptautinio festivalio-konkurso „Šiauliai Cantat 2011“ Savivaldybės prizo
pagaminimui (1,2 tūkst. Lt); Šiaulių miesto kultūros centrui „Laiptų galerija“ foto darbų parodos, skirtos
Šiaulių miesto 775-ajam gimtadieniui pažymėti, parengimo darbų išlaidoms apmokėti (3,02 tūkst. Lt);
Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ pučiamųjų orkestrui kelionės į Baranovičius (Baltarusija),
tarptautinį pučiamųjų orkestrų festivalį „Baltarusijos fanfaros“, dalinėms išlaidoms apmokėti (4,3 tūkst.
Lt); Šiaulių apskrities P. Višinskio viešajai bibliotekai renginių ciklo „Bulvaro vasaros mozaika“ dviejų
renginių dalinėms organizavimo išlaidoms apmokėti (0,398 tūkst. Lt); Šiaulių „Juventos“ pagrindinei
mokyklai Klaipėdoje vykusio IV Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų konkurso-festivalio „Mes – Lietuvos
vaikai“ dalinėms kelionės išlaidoms apmokėti (7,0 tūkst. Lt); Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“
kameriniam orkestrui kelionės į Kristianstadą dalinėms išlaidoms apmokėti (20,0 tūkst. Lt); Šiaulių
miesto koncertinei įstaigai „Saulė“ plakato, skirto birželio 14 d. renginiams, dalinėms išlaidoms apmokėti
(0,605 tūkst. Lt); Šiaulių miesto koncertinei įstaigai „Saulė“ profesionalios muzikos koncerto „Išgirskime
Šiaulius“ dalinėms organizavimo išlaidoms apmokėti (8,0 tūkst. Lt) ir Šiaulių Sauliaus Sondeckio
konservatorijos mokytojos Marytės Markevičienės dalinėms kelionės išlaidoms į Pasaulio taurės „Coupe
Mondiale“ akordeonistų konkursą (Kinija) dalinėms kelionės išlaidoms apmokėti (2,2 tūkst. Lt).
2011 m. Kultūros skyrius kuravo atmintinų datų, kalendorinių, valstybinių ir miesto švenčių
organizavimą: Trijų karalių dieną; sausio 13-osios, Laisvės gynėjų dienos 20-mečiui skirtus renginius;
Žiemos šventę prie Rėkyvos ežero; vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną; Užgavėnes; kovo
11-osios, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos, renginius; Tarptautinę vaikų gynimo dieną;
Gedulo ir vilties dienos paminėjimą; Jonines; Valstybės – Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo –
dieną; Juodojo kaspino dieną; miesto šventę „Šiaulių dienos 775“; Tarptautinę pagyvenusių žmonių
dieną; kalėdinių ir naujamečių renginių ciklą; organizavo 2011 m. kultūros ir meno premijų įteikimo
vakarą.
Visoms minėtoms priemonėms vykdyti buvo skirta 143,07 tūkst. Lt.
Kultūros skyrius koordinavo miesto šventės „Šiaulių dienos 775“, kuri vyko 2011 m. rugsėjo 2 ir
3 d., organizavimo procesą. 2011 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 100 tūkst. Lt.
Kultūros skyrius rengė sąlygas ir koordinavo leidinio „Šiaulių metraštis 2007–2010 m.“
parengimo ir leidybos paslaugos viešojo pirkimo konkursą, kurį laimėjo Šiaulių „Aušros“ muziejus (iš
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2010 m. Kultūros plėtros programos leidiniui skirta 10 tūkst. Lt, iš 2011 m. Kultūros plėtros programos –
33 tūkst. Lt).
2011 m. Kultūros skyrius koordinavo renginių ciklo „Bulvaro vasaros mozaika“ organizavimą.
Ciklo metu Vilniaus g. pėsčiųjų bulvare buvo organizuota per 60 įvairaus pobūdžio renginių, skirtų
skirtingo amžiaus žmonių grupėms: „Gegužinės“, vasaros džiazo koncertai, knygų mugė, parodos po
atviru dangumi, jaunimo meninės iniciatyvos, nevyriausybinių organizacijų kolektyvų pasirodymai,
knygų pristatymai ir kt.
Kiekvieną savaitę Savivaldybės interneto tinklalapyje buvo tikslinama rubrikos „Kultūra“
informacija, skelbiami kultūros įstaigose organizuojami renginiai. Metų bėgyje Savivaldybės interneto
tinklalapio „Pagrindinėse naujienose“ ir „Aktualijose“ buvo skelbiama informacija apie svarbiausius
miesto kultūros įvykius, skelbiamus konkursus, miesto menininkų bei kolektyvų laimėjimus ir pan.
Kultūros skyrius aktualią informaciją pastoviai teikė kultūros įstaigoms bei miesto ir šalies žiniasklaidos
atstovams.
Kiekvieną mėnesį vyko Kultūros skyriaus darbuotojų pasitarimai, kuriuose buvo aptariamas
skyriaus darbas, ieškoma optimaliausių sprendimų, paskirstomos neeilinės užduotys. Kultūros skyriaus
specialistai 2011 m. aktyviai dalyvavo įvairių Savivaldybės komisijų ir darbo grupių veikloje, kėlė savo
kvalifikaciją kursuose bei seminaruose.
Kultūros skyrius vykdė Savivaldybės biudžetinių įstaigų – Šiaulių dailės galerijos, Šiaulių
kultūros centro, Šiaulių miesto kultūros centro ,,Laiptų galerija“, Šiaulių miesto koncertinės įstaigos
„Saulė“, Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos – bendrosios veiklos priežiūrą. Kuruojamos
įstaigos veiklą vykdė pagal suderintus su Kultūros skyriumi 2011 m. veiklos planus.
Vykdant Savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų veiklos priežiūrą, 2011 m. buvo surengta 13
posėdžių su kuruojamų kultūros įstaigų vadovais, kuriuose buvo aptariamos ir sprendžiamos iškilusios
problemos, analizuota įstaigų veikla, derinamas renginių organizavimas ir kt.
2011 m. Kultūros skyrius sudarė kuruojamų kultūros įstaigų darbuotojų tęstinio kvalifikacijos
tobulinimo poreikio sąrašą ir pateikė jį Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centrui. Metų bėgyje
skyrius teikė informaciją kultūros įstaigoms ir nevyriausybinėms organizacijoms apie skelbiamus fondų ir
programų konkursus.
2011 m. Kultūros skyriaus specialistai aktyviai bendradarbiavo su valstybinio pavaldumo
kultūros įstaigomis: Šiaulių ,,Aušros“ muziejumi, Šiaulių dramos teatru, Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešąja biblioteka, koncertine įstaiga Šiaulių valstybiniu kameriniu choru ,,Polifonija“; palaikė
glaudžius ryšius su Šiaulių universitetu, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų mokykla, mieste kultūrinę
veiklą vykdančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis bei kūrybinėmis sąjungomis, iniciatyviu
jaunimu bei jaunimo organizacijomis.
Kultūros plėtros programos lėšos ir jų paskirstymas, (tūkst. Lt)
Kultūros plėtros
programos priemonės
pavadinimas

2010 m.

2011 m.

Asignavimai

Padidinti
asignavimai

Asignavimai

Sumažinti
asignavimai

23,2, iš jų:
2010 m. – ;
2009 m. įsiskolinimui
padengti – 23,2

23,2, iš jų:
2010 m. – ;
2009 m. įsiskolinimui
padengti – 23,2

100,0

96,5

Organizuoti ir finansuoti
179,12, iš jų:
valstybines ir miesto
2010 m. – 118,07;
šventes
2009 m. įsiskolinimui
padengti – 61,05

204,12, iš jų:
2010 m. – 143,07;
2009 m. įsiskolinimui
padengti – 61,05

149,8

148,93

Organizuoti ir finansuoti
30,3, iš jų:
tarptautinius festivalius ir
2010 m. – ;
konkursus
2009 m. įsiskolinimui

30,3, iš jų:
2010 m. – ;
2009 m. įsiskolinimui

130,0

130,0

Remti kultūros projektus

40

padengti – 30,3
Skatinti
nusipelniusius
24,0, iš jų:
meno kūrėjus ir kultūros
2010 m. – 14,0;
darbuotojus
2009 m. įsiskolinimui
padengti – 10,0

padengti – 30,3
24,0, iš jų:
2010 m. –14,0;
2009 m. įsiskolinimui
padengti – 10,0

20,0

20,0

4,0

14,0

37,0

37,0

6,4, iš jų:
2010 m. – ;
2009 m. įsiskolinimui
padengti – 6,4

6,4, iš jų:
2010 m. – ;
2009 m. įsiskolinimui
padengti – 6,4

19,2

19,2

Remti jaunųjų menininkų
2,9, iš jų:
kūrybos skatinimą ir
2010 m. – ;
jaunimo
kultūrinio 2009 m. įsiskolinimui
užimtumo projektus
padengti – 2,9

2,9, iš jų:
2010 m. – ;
2009 m. įsiskolinimui
padengti – 2,9

–

–

Reprezentuoti
Šiaulių
miesto kultūrinį gyvenimą
Skatinti
menininkus
kūrėjus

ir

jaunuosius
kultūros

Skatinti įvairių socialinių
grupių
kultūrinę
saviraišką (Rezervas)

–

15,0

80,0

59,67

Gerinti etninės kultūros
sklaidos sąlygas

0,98, iš jų:
2010 m. – ;
2009 m. įsiskolinimui
padengti – 0,98

0,98, iš jų:
2010 m. – ;
2009 m. įsiskolinimui
padengti – 0,98

–

–

270,9

320,9

536,0

511,3

Viso Kultūros
programai skirta

plėtros

Įgyvendintų priemonių palyginimas:
Priemonės pavadinimas

2010 m.

2011 m.

Įgyvendintų kultūros projektų skaičius

–

26

Surengtų valstybinių ir miesto švenčių skaičius

20

16

Finansuotų tarptautinių festivalių skaičius

–

1

Įvairių socialinių grupių kultūrinės saviraiškos skatinimo
priemonių skaičius (Rezervas)

9

17

Kultūros skyriaus vykdomos Kultūros plėtros programos finansavimas:
Metai
Lėšos (tūkst. Lt)
1999
392
2000
280
2001
221
2002
301
2003
250
2004
442
2005
514
2006
1025,7
2007
1056
2008
1022
699,9
2009
320,9 (iš jų – 2009 m. įsiskolinimui padengti – 138,8)
2010
41

2011

536,0; po biudžeto perskirstymo – 511,3

2011 m. dėl lėšų trūkumo: tik simboliškai finansuoti miesto gyvybingumui svarbūs kultūros
projektai (maksimali suma – 8 tūkst. Lt, 2006–2008 vieno projekto finansavimas siekė 40 tūkst. Lt),
neskirta lėšų jaunimo projektams ir etninės kultūros plėtojimo programai, reprezentacinių miesto folkloro
ansamblių veiklos stiprinimui. Nebuvo galimybės dalinai finansuoti tautinių kostiumų įsigijimo, dėl lėšų
stokos 2011 m. nebuvo vykdomos neįgaliųjų socialinės integracijos priemonės (Lietuvos Respublikos
Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas), nebuvo dalyvauta Žemės ūkio ministerijos koordinuojamos
tarpinstitucinės Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2008–2015 metų
programos įgyvendinime.
Kultūros plėtros programos įgyvendinimo sėkmė didžiąja dalimi priklauso nuo šiai programai
skiriamų lėšų. Tik kokybiškos ir profesionalios kultūrinės paslaugos formuoja pilnavertę ir palankią
miesto atmosferą bei garantuoja kokybišką miestiečių gyvenimą, poilsį ir pramogas.
Kuruojamos kultūros įstaigos. Kultūros skyrius vykdė Savivaldybės biudžetinių įstaigų –
Šiaulių dailės galerijos, Šiaulių kultūros centro, Šiaulių miesto kultūros centro ,,Laiptų galerija“, Šiaulių
miesto koncertinės įstaigos „Saulė“, Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos – bendrosios
veiklos priežiūrą. Kuruojamos įstaigos veiklą vykdė pagal suderintus su Kultūros skyriumi 2011 m.
veiklos planus.
Kultūros įstaigos iš biudžeto skirtas lėšas panaudoja pastatų išlaikymui, darbo užmokesčiui,
komandiruotėms, kanceliarinėms prekėms įsigyti.
Kūno kultūra ir sportas.
Programą kuruoja Kūno kultūros ir sporto skyrius.
Renginių organizavimas.
Surengta 717 sporto renginių, kuriuose dalyvavo 52682 sportininkai.
Mūsų miestui buvo patikėta rengti šiuos tarptautinius sporto renginius, kurie pareikalavo
visų sporto darbuotojų pastangų ir kompetencijos:
 5-ąsias TAFISA pasaulio sporto visiems žaidynes „Šiauliai-2012“ (žaidynėse iš viso buvo
akredituota 10 366 dalyviai iš 60 pasaulio valstybių. Šių žaidynių metu vyko apie 70 įvairiausių sporto,
kultūros, švietimo ir socialinių renginių, konferencijų bei forumų. Šio renginio išskirtinumas buvo tai, kad
dar niekada Lietuvoje bei Šiauliuose, vienoje vietoje nacionalinės delegacijos pristatė savo šalių
tradicines sporto šakas, šokius bei žaidimus, kurie pritraukė gausybę žiūrovų. Pasirodymuose dalyvavo
672 atstovai iš 48 šalių. Žaidynėse talkino 1000 savanorių. Renginio organizaciją užtikrino 1089 asmenys
(51 užsienio šalies).
 Pasaulio karatė federacijos jaunių, jaunimo, suaugusiųjų ir veteranų čempionatą;
 Europos teniso asociacijos (TE) 12 metų ir jaunesnių turnyrą „Toyota Cup 2012“;
 Europos teniso asociacijos (TE) 14 metų ir jaunesnių turnyrą „Toyota Cup“;
 Europos teniso asociacijos (TE) 16 m. ir jaunesnių turnyrą „Toyota Cup“;
 Tarptautinės teniso federacijos (ITF) 18 metų ir jaunesnių turnyrą „Aivaras Balzekas
Memorial Cup 2012“;
 Europos teniso asociacijos (TE) 16 m. ir jaunesnių turnyrą „Toyota Cup 2012“;
 Europos teniso asociacijos (TE) turnyrą „Siauliai Tennis School by Toyota U16“;
 Tarptautinės teniso federacijos (ITF) 18 metų ir jaunesnių turnyrą „Siauliai Mayor‘s Cup
2012“;
 Europos regbio klubų čempionų „European Rygby Clubs Championship by Fira-aer 2012“
pusfinalio ir finalines varžybas;
 Europos regbio čempionato – Nacijų taurės 2 A diviziono rungtynes Lietuva – Olandija;
 UEFA futbolo lygos rungtynes Šiaulių „Šiauliai“ – Talino „Levadia“;
 Baltijos vyrų krepšinio lygos varžybas ir kt.
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Kvalifikacijos suteikimas.
47 miesto treneriams–sporto mokytojams suteiktos kvalifikacinės kategorijos: tarptautinė trenerio
kategorija – 1; nacionalinio sporto trenerio – 4, Lietuvos sporto trenerio – 42.
780 sportininkų suteiktos kvalifikacinės kategorijos: tarptautinė kategorija – 10, nacionalinė
kategorija – 32, I kvalifikacinė kategorija – 243, II kvalifikacinė kategorija – 495.
30 trenerių paskirti rengti Lietuvos įvairių amžiaus grupių atskirų sporto šakų rinktines.
Sportininkų pasiekimai.
6 miesto sportininkai yra įrašyti į sportininkų, besirengiančių 2016 m. Rio de Žaneiro olimpinėms
žaidynėms sąrašą:
3 sportininkės sportuojančios ir 1 sportininkas išugdytas Šiaulių mieste atstovavo šalį Londono
olimpinėse žaidynėse bei 1 sportininkas – parolimpinėse žaidynėse:
 lengvaatletės Rasa Drazdauskaitė ir Remalda Kergytė;
 BMX (mažųjų dviračių sporto) sportininkė Vilma Rimšaitė.
 dviratininkas Gediminas Bagdonas.
 lengvaatletis Mindaugas Bilius.
Parengta sportininkų
Rinktinės nariai / čempionai

2011 m.

2012 m.

Olimpinės rinktinės kandidatai (nariai)

7

6

Parolimpinės rinktinės kandidatai

1

1

Pasaulio čempionatų 1-10 vietų laimėtojai

32

33

Europos čempionatų 1-6 vietų laimėtojai

33

41

Baltijos šalių čempionatų, lygos varžybų 1-3 vietų laimėtojai

20

13

Lietuvos Respublikos visų amžiaus grupių čempionai

278

316

Nacionalinės rinktinės nariai

127

109

Jaunimo rinktinės nariai

65

64

Jaunių rinktinės nariai

120

90

Finansavimas.
Kūno kultūros ir sporto plėtros programos vykdymui skirta 582,3 tūkst. Lt (970,3 tūkst. Lt
mažiau nei 2011 m., nes 800,0 tūkst. litų buvo skirta pasirengimui 37-ąjam Europos vyrų krepšinio
čempionatui, o 970,3 tūkst. litų priemonių įgyvendinimui) ir 162,3 tūkst. Lt kreditoriniam įsiskolinimui
padengti:
Priemonės pavadinimas

2011 m.
tūkst. Lt

2012 m.
tūkst. Lt

Miesto, apskrities, šalies renginių vykdymui

15,3

16,7

Tarptautinių renginių vykdymui

11,8

Pasirengimui ir dalyvavimui šalies čempionatuose, žaidynėse, pirmenybėse,
taurės varžybose

63,0

Pasirengimui ir dalyvavimui pasaulio ir Europos čempionatuose, taurės
varžybose, Europos olimpinių dienų festivalyje, tarptautiniuose turnyruose

33,7
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Projektų ir paraiškų rengimas dėl papildomų lėšų gavimo ir jų
įgyvendinimas

-

Pasirengimas 5-osioms pasaulio sportas visiems žaidynėms

479,3

457,8

Pasirengimas 37-ajam Europos vyrų krepšinio čempionatui

800

41,5

Didelio meistriškumo sportininkų rengimas pagal olimpinių žaidynių
programą „Londonas 2012”

18,9

Metinių premijų skyrimui

70,4

49,2

Sportininkų ir trenerių, laimėjusių aukštas vietas tarptautinėse varžybose,
skatinimas

45,0

17,1

Vasaros vaikų užimtumo renginiai

0,5

Sporto visiems ir sveikatingumo renginių organizavimui (masinės sporto
šventės, žaidynės, akcijos)

9,6

Sveikos gyvensenos renginių organizavimas

1,4

Dirbančiųjų kūno kultūros ir sporto renginiai

1,7

Sporto renginių, konkursų ir kitų organizavimas (su fizine negalia,
akliesiems ir kurtiesiems)

2,0
Iš viso:

1552,6

582,3
(+162,3
kreditoriniam
įsiskolinimui)

Šiaulių miesto sporto klubų žaidimų komandų plėtros programai skirta 2012 m. – 64,9 tūkst. litų jos
priemonių įgyvendinimui ir 148,0 tūkst. Lt 2011 m. kreditoriniam įsiskolinimui padengti (535,1 tūkst. litų
mažiau nei 2011 metais):
Priemonės pavadinimas

2011 m.
tūkst. Lt

2012 m.
tūkst. Lt

Klubinių komandų pasirengimui ir dalyvavimui Lietuvos čempionatuose ir
sporto šakų federacijų taurės varžybose

478,9

31,9

Klubinių komandų pasirengimui ir dalyvavimui Europos taurės varžybose

18

4,2

Klubinių komandų pasirengimui ir dalyvavimui Europos šalių čempionų
taurės varžybose

27

28,8

Klubinių komandų pasirengimui ir dalyvavimui Baltijos taurės varžybose

2,7

-

Sportininkų ir trenerių, laimėjusių aukštas vietas tarptautinėse varžybose,
skatinimas

13,5

-

Tarptautinių renginių vykdymas

59,9

-

Iš viso:
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600

64,9
(+148,0
kreditoriniam
įsiskolinimui)

Miesto sporto klubai, sporto federacijos, sąjungos ir asociacijos, bei sporto viešosios įstaigos iš
rėmėjų gavo: 2011 m. – 3914,7 tūkst. litų, 2012 m. – 2949,9 tūkst. litų.
Miesto sporto klubai bei sporto viešosios įstaigos iš valstybės gavo: 2011 m. – 59,6 tūkst. litų, 2012
m. - 90,0 tūkst. litų,
Savivaldybės biudžetinių įstaigų lėšos:
Lėšų šaltinis

2011 m.
tūkst. litų

2012 m.
tūkst. litų

Savivaldybės biudžeto lėšos

11979,6

9739,1

Surinkta iš moksleivių

466,4

660,7

Rėmėjų, bazių nuomos ir kitų šaltinių

1246,8

831,6

Neformaliojo ugdymo krepšelio lėšos

455,3

308,7

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas

180

-

Miesto nevyriausybinių organizacijų paramos programa

10,4

Bendruomenės sveikatinimo programos

8,2

8

Iš viso:

Sporto bazės.
Sporto bazių renovavimui ir remontui skirta 3316,28 tūkst. litų (iš jų: Europos Sąjungos lėšos –
445,38 tūkst. litų, Valstybės investicijų programos lėšos – 2519,12 tūkst. litų, Valstybės biudžeto lėšos –
58,82 tūkst. litų ir Savivaldybės biudžeto lėšos – 292,96 tūkst. litų).
Atlikti šie darbai:
 Lengvosios atletikos manieže: pakeista takų ir sektorių danga, paklota PVC danga, įrengtas
pandusas žmonėms su fizine negalia, atliktas patalpų remontas, įrengtas dopingo kabinetas,
fotofinišas, įsigytas mobilus rutulio stūmimo sektorius, įrengtas keltuvas sandėliavimo patalpose;
 Įrengta drėgmės surinkimo-vėdinimo sistema plaukimo baseine (Ežero g. 11A) ir pakeista baseino
vonios danga;
 Sutvirtinta denginio erdvinė konstrukcija ir atskiros jos jungtys;
 Sporto rūmuose „Šiauliai“ rekonstruotos stiklo blokelių sienelės laiptinėje (nauji blokeliai) ir
sporto salėje (apšiltinti esami).
1.6. SVEIKATOS APSAUGA, SOCIALINĖ RŪPYBA, VAIKO TEISIŲ APSAUGA
Sveikatos apsauga.
2012 metais Savivaldybės gydytojas vykdė pirminės sveikatos priežiūros organizavimą,
visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimą, visuomenės sveikatos stebėsenos
organizavimą, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų veiklos koordinavimą ir įstaigų
kuravimą.
Bendruomenės sveikatinimo programos įgyvendinimas:
 Prie VšĮ Šiaulių centro poliklinikos įsteigtas psichikos dienos stacionaras (centras), adresu Varpo
g. 9, Šiauliai (pastato renovacijos vertė ~ 3,8 mln. Lt).
 Visuomenės sveikatos biuras įsikūrė atnaujintose Varpo g. 9 pastato patalpose.
 2012 metais buvo paremtas 81 sveikatinimo projektas.
Visuomenės sveikatos biuras - savivaldybės biudžetinė įstaiga, skirtas pagal programą lėšas
panaudoja:
Visuomenės sveikatos specialistų darbo užmokesčio apmokėjimui;
Visuomenės sveikatos biuro funkcijų vykdymui ir veiklai.
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2012 m. Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro pagrindinė vykdyta veikla ir
pagrindinės veiklos kryptys:
1. Vaikų ir mokinių sveikatos priežiūra;
2. Visuomenės sveikatos stebėsena ir jos pokyčių analizė;
3. Sveikatos mokymas, žinių apie sveiką gyvenseną skleidimas, sveikos gyvensenos
propagavimas, informacijos apie sveikatinimo priemones ir renginius gyventojams teikimas.
Socialinė rūpyba ir parama.
Už socialinių paslaugų administravimą atsakingas Socialinių paslaugų poskyris, socialinių išmokų
administravimas – Socialinių išmokų poskyrio funkcija.
Socialinių paslaugų poskyryje dirba penki darbuotojai. Šiame poskyryje teikiama informacija apie
socialines paslaugas mieste bei paramą, priimami prašymai vienkartinei paramai bei nemokamam
maitinimui, maisto produktams iš Europos fondo intervencinių atsargų, išduodamos pažymos apie gautas
išmokas, priimami dokumentai specialiųjų poreikių lygio nustatymui, keičiami Neįgaliojo pažymėjimai.
2012 m. kasdien konsultacija buvo teikta 250-270 asmenų. 2011 metais vidutiniškai per dieną
konsultacija buvo teikta 212–230 asmenų.
2012 metais stacionariose globos įstaigose asmenims su psichine negalia apgyvendinta 13
asmenų. 2011 m. tokiose įstaigose apgyvendinti 7 asmenys.
2012 m. Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose pagyvenusiems bei neįgaliems asmenims
apgyvendinta 11 asmenų, 2011 m. – 5 asmenys.
2012 m. Šiaulių vaikų globos namuose apgyvendinta 7 be tėvų globos likusieji vaikai. 2011 m.
apgyvendinta 11 be tėvų likusių vaikų.
2012 metais 1012 asmenų paskirtas nemokamas maitinimas, 2011 m. tokių gavėjų buvo 1009.
2012 m. trumpalaikėmis socialinės globos paslaugomis Šiaulių miesto savivaldybės globos
namuose pasinaudojo 263 asmenys, t.y. 7242 lovadieniai. Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centre ir
Šiaulių ligoninės filiale Psichiatrijos ligoninėje 2011 m. trumpalaikės socialinės globos paslaugomis
pasinaudojo 384 asmenys, t. y. 10112 lovadieniai.
2012 m. pradėtos teikti socialinės priežiūros paslaugos Šiaulių globos namų filiale Rėkyvos
savarankiško gyvenimo namuose. Šiomis paslaugomis pasinaudojo 48 asmenys.
Išrašyta ir išduota pažymų apie gautas pajamas: 2012 metais – 3707 asmenims, 2011 m. – 3033
asmenims.
2012 metais specialiųjų poreikių lygis nustatytas 1727 asmenims, 2011 m. specialiųjų poreikių
lygis nustatytas 1620 asmenų.
2012 m. išduoti 1782 Neįgaliojo pažymėjimai, 2011 m. išduoti 1738 Neįgaliojo pažymėjimai.
2012 metais priimta 10603 asmenims prašymų sausiems maisto paketams, kurie išduodami
bendradarbiaujant su Raudonojo kryžiaus draugija. 2011 metais priimta prašymų 12797 asmenims.
2012 m. buvo administruota 17 socialinės reabilitacijos neįgaliesiems projektų. 2013 m.
finansavimui gauti buvo pateikta 20 projektų, kuriuos įvertinus, finansavimas numatomas skirti 17
projektų.
2011 m. pabaigoje buvo įsteigta Šiaulių miesto Neįgaliųjų reikalų taryba, kuri 2012 m. vykdė savo
veiklą 2012 m. buvo organizuoti 6 Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdžiai, iš jų vienas išvažiuojamasis į
Mažeikius. Organizuotas renginys Neįgaliųjų dienai paminėti, aptartos problemos, pasidalinta patirtimi.
2012 m. dalyvauta 31 teismo posėdyje nagrinėjant bylas dėl rūpybos veiksniam asmeniui
nustatymo ir rūpintojo paskyrimo bei kitas ypatingos teisenos bylas. Šiaulių miesto apylinkės teismo
nutartimi rūpyba nustatyta ir rūpintojai paskirti 15 asmenų, atsiliepimai ar išvados rašytos 23 byloms.
Socialinių paslaugų poskyris kuruoja 4 įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, veiklą.
Šiaulių miesto savivaldybės dienos socialinės globos centras „GODA“.
Dienos socialinės globos centras „ Goda“ teikia socialines paslaugas Šiaulių miesto gyventojams
su proto negalia. Centro veiklos tikslas – teikti dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas
asmenims, turintiems proto negalią, gerinti šių žmonių gyvenimo kokybę, vykdyti jų socialinę integraciją.
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Centre teikiamos pagrindinės: nepilnos dienos socialinė globa (5 val.), dienos socialinė globa (8
val.) ir trumpalaikė socialinė globa (bute) bei papildomos spec. transporto paslaugos. Už teikiamas
paslaugas klientai moka nuo 10 iki 70 proc. savo pajamų. Klientai, kurių pajamos yra mažesnės už
valstybės remiamas pajamas, už paslaugas nemoka. Pradėtos teikti paslaugos asmenims su sunkia negalia,
turintiems autizmo sindromą.
Paslaugų teikimo rodikliai:

Kiekio vnt.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

klientai

62

61

65

65

klientai
klientai
klientai
klientai

16
34
8
4

31
17
8
5

16
36
8
5

16
44
5

Spec. transporto paslaugos
Poreikis paslaugoms
Pradėtos teikti paslaugos
Atsisakė teikiamų paslaugų
Paslaugos kaina
Nepilnos dienos socialinė globa
Dienos socialinė globa
Savaitinė socialinė globa
Trumpalaikė socialinė globa (bute)

klientai

16

18

23

20

klientai
klientai

4
4

2
3

10
1

4
4

Lt/mėn.
Lt/mėn.
Lt/mėn.
Lt/mėn.

1240
1335
1930
1795

1155
1250
1910
1655

1160
1260
1920
1315

1260
1344
1374

Spec. transporto paslaugos

ct/km

40

40
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Buvo teikiamos socialinės
paslaugos
Pagal socialinių paslaugų rūšis:
Nepilnos dienos socialinė globa
Dienos socialinė globa
Savaitinė socialinė globa
Trumpalaikė socialinė globa (bute)

Centre su klientais dirbo kvalifikuoti specialistai, turintys aukštąjį ir aukštesnįjį išsilavinimą,
vyriausiojo socialinio darbuotojo ir socialinio darbuotojo kvalifikacinę kategoriją. 2012 metais 22
darbuotojai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo mokymuose. Iš jų: 3 administracijos darbuotojai, 3 specialistai
ir 12 socialinių darbuotojų, 4 socialinio darbuotojo padėjėjai.
Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras.
Siekdamas tikslų ir spręsdamas uždavinius, tikslams pasiekti Šiaulių miesto savivaldybės
socialinių paslaugų centras atlieka šias funkcijas:
- informuoja ir konsultuoja bendruomenę apie teikiamas paslaugas, analizuoja ir rekomenduoja
klientams reikiamą pagalbą, sudaro klientų užimtumo programas, organizuoja klientų socialinių įgūdžių
palaikymą ir atkūrimą, fizinę ir psichologinę reabilitaciją bei sociokultūrinę veiklą, organizuoja būsto ir
aplinkos neįgaliųjų poreikiams pritaikymo programas, neįgaliųjų aprūpinimą techninės pagalbos
priemonėmis bei teikia kitas bendrąsias socialines paslaugas;
- organizuoja bei teikia socialinės priežiūros ir dienos socialinės globos paslaugas asmens (šeimos)
namuose, padeda asmenims tvarkytis buityje, kad asmenys išvengtų stacionariosios globos paslaugų ar jas
atitolintų;
- organizuoja socialiai remtinų ir rizikos grupių asmenų nemokamą maitinimą, aprūpina
skurstančius asmenis būtiniausiais daiktais (drabužiais, avalyne ir kt.), teikia asmens higienos ir kitas
bendrąsias socialines paslaugas;
- vykdo socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms, kur auga vaikai ir kuriose vyrauja krizė dėl
piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis arba kurios dėl
negalios, skurdo, socialinių įgūdžių stokos negali ar nemoka prižiūrėti vaikų, arba (ir) naudoja prieš juos
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psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, arba (ir) gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos
(vaikų) interesams ir pan.;
- teikia trumpalaikės socialinės globos paslaugas gyvenamosios vietos neturintiems ar laikinai
negalintiems ja naudotis ir krizes patyrusiems asmenims, padeda jiems išspręsti problemas, dėl kurių jie
tapo Centro klientais, skatina jų aktyvumą, savarankiškumą ir pan.
Bendrosios socialinės paslaugos:
Eil.
Nr.

Paslaugų rūšys

Paslaugų
gavėjų
skaičius

Suteiktų
paslaugų
skaičius

1.

Informavimo ir konsultavimo

1820

1820

2.

Maitinimo organizavimas

644

34294

2087

2160

3.

Aprūpinimas būtiniausiais
drabužiais ir avalyne

4.

Transporto organizavimas

390

3215

235

12526

Sociokultūrinės paslaugos:
5.

6.

7.

- užsiėmimai grupėse;
- užsiėmimai sporto salėje;
- biliardas;
- dailės terapija;
- rankdarbių būrelis;
- dainavimo užsiėmimai;
- mezgimo būrelis;
- meninio odos apipavidalinimo
būrelis;
- pynimas iš vytelių;
- karoliukų vėrimo būrelis.

Asmeninės higienos ir
sveikatos priežiūros paslaugų
organizavimas

Kitos bendrosios socialinės
paslaugos:
- neįgaliųjų aprūpinimas
techninės pagalbos
priemonėmis;
- dušo paslaugos ir pan.

494

1440

1607

6847
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Įgyvendinimo apibūdinimas

Reikalingos informacijos
suteikimas, klientų probleminių
situacijų sprendimas.
Suteikta pagalba asmenims
(šeimoms), kurie dėl
nepakankamo savarankiškumo ar
pajamų nepajėgia tinkamai
maitintis namuose.
Būtiniausių drabužių, avalynės
ir kitų reikmenų skurstantiems
teikimas.
Teikta paslauga pagal poreikius
asmenims, kurie dėl negalios,
ligos ar senatvės turi judėjimo
problemų ir dėl to ar nepakankamų pajamų negali naudotis
visuomeniniu transportu.
Paslaugos teiktos siekiant
išvengti socialinių problemų
(prevencijos tikslais), mažinant
socialinę atskirtį ir, kurias
teikiant asmenys gali bendrauti,
dalyvauti grupinio socialinio
darbo užsiėmimuose, užsiimti
mėgstama veikla, gauti
psichologo konsultacijas.

Teikta pagalba asmenims
(šeimoms), kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo ir kt.
priežasčių neturi galimybės
pasirūpinti savo higiena ar
sveikata.
Neįgaliųjų aprūpinimas
techninėmis pagalbos
priemonėmis, leidžiančiomis
lengviau įveikti negalią, traumas,
ligą ir kt.

Eil.
Nr.

Paslaugų rūšys
Iš viso:

Paslaugų
gavėjų
skaičius
7277

Suteiktų
paslaugų
skaičius
62302

Įgyvendinimo apibūdinimas

Specialiosios socialinės paslaugos:
Eil.
Nr.

Paslaugos

Paslaugų
gavėjų
skaičius

Suteiktų
paslaugų
skaičius

1.

Pagalba į namus

192

32862

2.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir
palaikymas (socialinė priežiūra
socialinės rizikos šeimoms)

181

16285

3.

Dienos socialinė globa asmens
namuose

13

23060

4.

Trumpalaikė socialinė globa

81

9614

5.

Krizių centro paslauga

25

35

6.

Laikinas apnakvindinimas

451

2961

943

84817

8220

147119

Iš viso:
Iš viso:
(bendrosios ir specialiosios paslaugos)

Įgyvendinimo apibūdinimas

Teikiamos paslaugos asmens
namuose, padedančios asmeniui
(šeimai) tvarkytis buityje, tuo pat
metu išvengti stacionarios
globos.
Paslaugos teikiamos socialinės
rizikos asmenims (šeimoms),
siekiant palaikyti ir atstatyti
savarankiškumą, padėti tose
šeimose augantiems vaikams.
Visuma paslaugų, kuriomis
asmeniui teikiama nuolatinės
priežiūros reikalaujanti pagalba
dienos metu asmens namuose.
Visuma paslaugų, kuriomis
asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, specialistų nuolatinės
priežiūros reikalaujanti pagalba,
benamystės ar krizių atvejais,
taip pat socialinės rizikos asmenims (šeimoms) ir jų vaikams.
Pagalba krizių atvejais.
Nakvynės ir minimalaus būtinųjų
asmens higienos paslaugų teikimas benamiams, asmenims,
piktnaudžiaujantiems alkoholiu
ir pan., esant krizinei situacijai,
kai nesuteikus paslaugų, iškyla
grėsmė asmens sveikatai ir
gyvybei.

5.
Per 2012 metus vykdytos programos su partneriais
Eil.
Nr.

Lėšos ir kt. rodikliai

Programos
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1.

2.
3.

4.

5.

6.

Tęsiamas bendradarbiavimas su paramos ir labdaros fondu
„Laisvės vartai“ programos „Socialiai remtinų, nedraustų,
benamių ir iš įkalinimo vietų grįžusių asmenų nemokamo
maitinimo bei aprūpinimo būtiniausiais daiktais (rūbais,
avalyne)“ organizavimo srityje.
„Vaikų iš probleminių šeimų dienos užimtumo“ programa.
UAB „Angolita“ – neatlyginama parama socialinės rizikos
grupių šeimų vaikams.
„Globėjų ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos,
konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo Šiaulių mieste ir
rajone“ programa.

Bendradarbiavimo sutartys su:
1. Vakarų Lietuvos verslo kolegija.
2. Šiaulių Universiteto Specialiosios pedagogikos
fakultetu.
3. Šiaulių Universiteto Socialinės gerovės ir negalės
studijų fakultetu.
4. Šiaulių Valstybine kolegija.
5. Šiaulių profesinio rengimo centru.
Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems
programa.

Maitinimui - 19200,00 Lt.
Daiktais – 4910 kg, kurių vertė
684,13 Lt
21800,00 Lt (valstybės lėšos)
Saldumynai už 1974,62 Lt
27400,00 Lt (valstybės lėšos).
Paruošti tapti globėjais 19
asmenų, iš jų -18 šeimų.
Įtėviais tapti paruošti 9
asmenys, iš jų - 5 šeimos.
Atliko praktiką 97 studentai.

Pritaikyti būstai ir gyvenamoji
aplinka 11 neigaliųjų asmenų.
Valstybės lėšos – 95872,59 Lt,
Savivaldybės lėšos – 24587,07 Lt.

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai.
2012 m. į globos namus atvyko gyventi 11 nauji gyventojai.
Gyventojai gavo integruotas socialines slaugos paslaugas, atitinkančias kiekvieno sveikatos būklę.
Kasdieninė veiklos organizavimas, darbinė veikla, užimtumas ugdė apsitarnavimo, darbo įgūdžius, išlaikė
gyventojų fizinį aktyvumą, palaikė ir skatino jų motyvaciją būti kuo savarankiškesniais. Tenkinant
buitines, socialines, psichologines, kultūrines ir dvasines gyventojų reikmes buvo garantuojamos jų teisės
ir gavo pagal jų poreikius atitinkančias paslaugas. Gyventojų įtraukimas į bendruomenės veiklą, skatino
jų socialinį aktyvumą, kilo jų savivertė, pasitikėjimas savimi. Dalyvaudami įvairioje veikloje, sudarė
gyventojams sąlygas gyventi pilnavertį gyvenimą, jaustis reikšmingais ir reikalingais, naudingais
bendruomenės nariais.
Kartu su slaugytojomis įvertinta gyventojų fizinė ir psichinė būklė, atsižvelgiant į individualius
asmens gebėjimus, pagalbos poreikį, sudaryti ISGP ir slaugos planai, kurie koreguojami kartą per metus.
2012 m. mirė 8 gyventojai.
Kasdien su gyventojais bendraujama individualiai, daugiau dėmesio skiriant akcentuotoms,
konfliktinėms asmenybėms, gulintiems, negalintiems savarankiškai tenkinti elementarių fiziologinių
poreikių. Apie gyventojo būklę informuojami jo giminės, artimieji, kaimynai, draugai; esant būtinumui
iškviečiami į globos namus.
Esant būtinumui, gyventojai lydimi į gydymo įstaigas. Gyventojai, negalintys savarankiškai judėti,
atstovaujama pas šeimos gydytoją. Nuolat perkami vaistai, medikamentai.
Gyventojui pageidaujant, rašomi, išsiunčiami laiškai, perlaidos, siuntiniai, užsakoma spauda.
Bendraujant, gyventojai supažindinami su naujausiais įvykiais šalyje, mieste, globos namuose.
Gyventojams pageidaujant perkami maisto produktai.
Grupinis darbas su gyventojais.
Globos namuose organizuota grupinė veikla, atsižvelgiant į gyventojų religinį bendrumą. Kadangi
globos namai katalikiškos pakraipos, tai išryškėja katalikiška veikla: gyventojai meldžiasi, gieda giesmes,
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klausosi mišių transliuojamų per radiją. Šv. Mišias, aukoja šv. Jurgio bažnyčios kunigai. Išvyka į kryžių
kalną, išvyka į Ginkūnų kapines, išvyka į Donelaičio kapines; išvyka į Frenkelio rūmus, išvyka „Saulės
miesto stogas“, išvyka į Savarankiškus namus .
Globos namuose vyksta dainavimo, šokių, dailės terapijos, stalo žaidimų užsiėmimai. Vyksta
diskusijos religiniais, kultūriniais, politiniais ir kitais klausimais. Veikia savipagalbos grupės.
Gyventojų sveikatinimas.
Ypatingas dėmesys skiriamas mažai judančių žmonių fizinei mankštai. Kasdien individualiai
mankštinami gyventojai (atsižvelgiant į sveikatos būklę). Tris kartus per savaitę vyksta mankšta grupėje.
Kiti gyventojai nuolat skatinami judėti, šiltu metų periodu išvedami į balkonus, vėsesniu
laikoratpiu - padedama pavaikščioti, pajudėti patalpose.
Bendraujant individualiai ar grupėje diskutuojama apie sveiką mitybą, judėjimo naudą, aptariami
matyti per tv kino filmai ar koncertiniai renginiai.
Vyko paskaitos sveikatos temomis:“Diabetas – sunki liga“, „Maitinkimės sveikai“, „Kraujas –
gyvenimo šaltinis“.
Esant porekiui kviečiamos kirpėjos iš darbo rinkos centro į globos namus, kurios apkerpa visus
gyventojus.
Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai.
Tikslas - užtikrinti globojamam (rūpinamam) vaikui globos (rūpybos), ugdymo (lavinimo ir
auklėjimo), socialines paslaugas, sudaryti tinkamas sąlygas ir sukurti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai
augti, vystytis ir tobulėti bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.
Uždaviniai:
1. Užtikrinti vaiko teises ir teisėtus interesus.
2. Sudaryti vaikui šeimos aplinkai artimas gyvenimo sąlygas, atitinkančias jo amžių, sveikatą ir
brandą.
3. Dirbti socialinį darbą su vaiku ir jo tėvais, įgyvendinant vaiko laikinosios ar nuolatinės globos
(rūpybos) planą.
4. Užtikrinti, kad pagal įvertintus vaiko poreikius būtų sudaromas ir įgyvendinamas Individualus
socialinės globos planas bei būtų tiekiamos socialinės paslaugos.
Vaikų skaičiaus ir struktūros analizė, kaitos duomenys
Globo
jamų
vaikų
skaiči
us

Pasiskirstymas pagal amžių

0-3

4-6

7-9

10-14

15-17

58

1

3

6

19

29

Pasiskirstymas
pagal globos
rūšį
18+

Apgyvendinti

Laikinoji

Nuola
tinė

Uždaro
tipo
šeimynoje
(bute)

Šeimynose
(grupės)

Gyvena
skyrium

13

45

0

57

1

VGN
užpildomum
as
Plani
Užp
nis
ildy
vietų
mas
sk.
%

84

69

Vaikų pasiskirstymas pagal savivaldybes

Gyvena vaikų
Per ataskaitinius
metus atvyko
Išvyko

Iš viso Iš Šiaulių rajono
savivaldybės
58
8
12
0

Iš Šiaulių miesto
savivaldybės
50
12

Kitų savivaldybių

16

16

0

0

0
0

2.2. Trumpa vaikų kontingento struktūros analizė. (Vidutinis vaikų skaičius per praėjusius metus; Grupių skaičius, vidutinis
grupės užpildomumas, pasiskirstymas pagal specialiuosius poreikius, sveikatą ir t. t. )
Vidutinis vaikų skaičius 2012 metais – 60
Šeimynų skaičius – 7.
51

Grupės užpildymas – 9 vaikai

Piniginė socialinė parama.
Piniginė socialinė parama yra viena iš priemonių mažinant skurdą ir gyventojų socialinę atskirtį.
Atsižvelgiant į valstybės finansines ir ekonomines galimybes, 2012 metais ir toliau buvo įgyvendinamas
valstybės garantuojamos piniginės socialinės paramos teikimas, siekiant kad ši parama būtų kuo taiklesnė
ir atliktų savo pagrindinę funkciją - padėtų šeimai auginti vaikus, garantuotų nepasiturintiems
gyventojams tam tikras pajamas. Šiuo laikotarpiu valstybės parama nukreipta į nepasiturinčių šeimų
rėmimą. Lietuvoje 2012 metais ekonomikos augimas nebuvo spartus, todėl nedarbo problema išliko.
Besikreipiančių dėl socialinės paramos asmenų skaičius Šiaulių mieste, palyginus su 2011 metais, augo,
bet nežymiai.
Ataskaitoje aprašyti 2012 m. įvykę pokyčiai piniginės socialinės paramos, teikiamos vaikus
auginančioms šeimoms ir nepasiturintiems gyventojams, pateikiama statistinė informacija apie išmokų ir
kompensacijų dinamiką Šiaulių mieste, aptartos teisės aktais reglamentuotas išmokos, kompensacijos.
Išmokos šeimoms ir vaikams.
Ši parama teikiama iš valstybės biudžeto. Įstatyme įteisintos šios vienkartinės ir kas mėnesį
mokamos išmokos:
1. Šeimose auginamiems vaikams:
vienkartinė išmoka vaikui gimus;
išmoka įvaikintam vaikui;
išmoka vaikui;
išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui.
2. Vaikams, kuriems nustatyta globa (rūpyba):
globos (rūpybos) išmoka;
vienkartinė išmoka įsikurti.
3. Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai.
Šių išmokų dydis yra siejamas su bazinės socialinės išmokos (toliau vadinama – BSI) dydžiu. 2012
metais šis dydis nesikeitė ir buvo130,00 Lt dydžio.
Gimus vaikui, buvo skiriama vienkartinė 1430 litų (11 BSI) dydžio išmoka. Ji skiriama kiekvienam
gimusiam kūdikiui.
Įvaikintam vaikui, buvo skiriama vienkartinė 1430 litų (11 BSI) dydžio išmoka.
Nuo 2012 m. sausio 1 d. visų bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui
buvo mokama išmoka vaikui priklausomai nuo gaunamų pajamų dydžio, t. y. kai vidutinės bendrai
gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį buvo mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų
pajamų dydžio (525 Lt).
Nuo gimimo dienos iki 2 metų buvo skiriama ir mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio
išmoka per mėnesį, 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį vaikams nuo 2 iki 7 metų ir
vaikams nuo 7 iki 18 metų, kai asmenys augino tris ar daugiau vaikų
Privalomosios tarnybos karių šeimoms tėvo tarnybos laikotarpiu vaikui mokėta 195 litų (1,5 BSI)
dydžio išmoka per mėnesį.
Nėščioms, nedirbančioms moterims, neturinčioms teisės gauti valstybinio socialinio draudimo
motinystės pašalpos, likus 70 dienų iki numatomo gimdymo mokėta vienkartinė 260 litų (2 BSI dydžio)
išmoka.
Vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba) jo globos (rūpybos) laikotarpiu buvo mokama 4 BSI (520
litų) dydžio globos (rūpybos) išmoka per mėnesį.
Jeigu pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo
asmuo mokėsi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar
studijavo aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės
studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), taip pat tuo atveju, kai yra mirę
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pilnamečio asmens abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų), mokymosi laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip iki
asmeniui sukanka 24 metai, buvo skiriama ir kartą per mėnesį mokama 4 bazinių socialinių išmokų
dydžio išmoka.
Vaiko globėjui (rūpintojui) už globojamą vaiką, kuris nuolat ar darbo dienomis išlaikomas
(nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo lavinimo mokyklos ar profesinės mokyklos bendrabutyje,
buvo mokama 2 BSI (260 litų) dydžio per mėnesį globos (rūpybos) išmoka.
Nuo 2012-01-01 šeimynos vykdomai vaiko globai (rūpybai) užtikrinti už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimynoje,
pradėtas mokėti 4 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, kuris naudojamas Vyriausybės
ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

Pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo,
asmenims, kuriems buvo nustatyta vaiko globa ar rūpyba, buvo skiriama vienkartinė 75 BSI dydžio
(9750Lt) išmoka įsikurti, kuri grynaisiais pinigais neišmokama. Ją galima buvo panaudoti būstui pirkti,
sumokėti daliai paskolos būstui (gyvenamajam namui, butui) statyti arba pirkti, būsto nuomai,
mokesčiams už nuomojamo ar nuosavybės teise turimo būsto komunalines paslaugas, būstui remontuoti
ar rekonstruoti, baldams ir buitinei, vaizdo ir garso technikai, namų apyvokos reikmenims, vienam
asmeniniam kompiuteriui įsigyti, studijų ir neformaliojo švietimo kainai padengti, mokymo priemonėms
įsigyti žemės sklypui įsigyti, mokamų sveikatos priežiūros prekių ir paslaugų išlaidoms apmokėti.
Užtikrinant iki 18 globotų vaikų interesus ir jų galimybes įsitvirtinti visuomenėje, nuo 2012-01-01
sudarytos sąlygos įsigyti jiems būtinas mokymosi priemones (muzikos instrumentus, žodynus ir kt.), o
rūpinantis sveikata, rinktis būtinas kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, ši išmoka galėjo būti
naudojama mokamų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms apmokėti ar su sveikatos susijusių prekių
išlaidoms padengti.
Išmokų vaikams gavėjų skaičiaus palyginimas 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 m.
Asmenų skaičius
2537
25603
18734
5950
5920

Metai
2008
2009
2010
2011
2012

Piniginė parama nepasiturintiems gyventojams.
Valstybė remia ir teikia piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, kurių pajamos dėl
objektyvių priežasčių yra nepakankamos. Akivaizdu, kad 2012 metais piniginės socialinės paramos
poreikis nemažėjo, todėl veiksmingas paramos teikimas socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms
buvo svarbiausia priemonė, mažinant socialinę atskirtį ir padedant išvengti skurdo.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams
įstatymo naujos redakcijos nuostatas, įsigaliojusias nuo 2012-01-01, Lietuvoje taikoma vieninga pajamų
ir turto įvertinimu pagrįsta piniginės socialinės paramos teikimo sistema. Nepasiturintiems gyventojams
2012 metais buvo mokama socialinė pašalpa, garantuojanti minimaliems poreikiams tenkinti, ir teikiamos
būsto šildymo išlaidų, išlaidų karštam bei šaltam vandeniui kompensacijos (toliau vadinama –
kompensacijos). Nuo 2012-01-01 sąvoka „šeima“ pakeista į sąvoką „bendrai gyvenantys asmenys“.
Teisę gauti piniginę socialinę paramą turėjo bendrai gyvenantys asmenys ir vieni gyvenantys
asmenys, negalintys savarankiškai apsirūpinti pakankamomis pragyvenimui lėšomis. Iš besikreipiančių
socialinės paramos reikalauta, kad jie pirmiausia pasirūpintų visomis pajamomis, kurias gali gauti savo
pastangomis, t.y. gautų priklausančias išmokas, darbingi asmenys aktyviai ieškotų darbo teritorinėse
darbo biržose, auginant vaiką, būtų priteistas materialinis išlaikymas ir pan. Piniginė socialinė parama
teikiama įvertinus ne tik gaunamų pajamų, bet ir turimo turto dydį. Jis turi neviršyti įstatyme nustatytos
turto vertės normatyvo.
Nuo 2012-01-01 keitėsi skiriamos socialinės pašalpos dydis, atsižvelgiant į šeimos narių skaičių:
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1) pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui – 100 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų
dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš
bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;
2) antram bendrai gyvenančiam asmeniui – 80 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų
dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš
bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;
3) trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims – 70 procentų skirtumo tarp valstybės
remiamų pajamų dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų
pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį.
Šeimai ar vienam gyvenančiam asmeniui buvo kompensuojama už būsto, kuriame deklaravo savo
gyvenamąją vietą, o nuo 2012-01-01 ir būstą nuomojo, šildymą, Šeima ar vienas gyvenantis asmuo už
būsto šildymą mokėjo ne daugiau kaip 20 proc. skirtumo tarp gaunamų pajamų ir valstybės remiamų
pajamų šeimai (asmeniui). Likusi mokesčio už būsto šildymą dalis kompensuota iš valstybės biudžeto
lėšų. Toks kompensacijų apskaičiavimo principas apsaugo gyventojus nuo mokesčio padidėjimo augant
energetinėms ir komunalinių paslaugų kainoms.
Buvo kompensuojama išlaidų už šaltą vandenį dalis, viršijanti 2 proc.ir išlaidų už karštą vandenį
dalis, viršijanti 5 proc. šeimos ar vieno gyvenančio asmens pajamų.
Nuo 2012 metų įsigaliojo nuostatos, kuriomis vadovaujantis, bendrai gyvenantiems asmenims papildomai
buvo skiriama socialinė pašalpa, kurios dydis lygus 50 procentų socialinės pašalpos, mokėtos per
praėjusius 12 mėnesių iki įsidarbinimo, vidutinio dydžio, už kiekvieną su darbo ar tarnybos santykiais
susijusį mėnesį, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius.
Naujos redakcijos įstatyme sugriežtintos piniginės socialinės paramos gavėjų pareigos ir bausmės už jų
nevykdymą. Siekiant mažinti galimybes piktnaudžiauti, bendradarbiaujama su nelegalaus darbo kontrolę
ir prevenciją vykdančiomis institucijomis - Valstybinėmis darbo ir mokesčių inspekcijomis ir kt.
Šiaulių mieste 2012 metais socialinių pašalpų gavėjų bei besikreipiančių dėl kompensacijų už būsto
šildymo, šalto ir karšto vandens išlaidas skaičius, palyginus su 2011 metais augo, bet nežymiai.
Socialinių pašalpų gavėjų skaičiaus palyginimas 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 m.
Asmenų skaičius
1722
5178
11240
11949
12268

Metai
2008
2009
2010
2011
2012

Kompensacijų už būsto šildymo, šalto ir karšto vandens išlaidas gavėjų skaičiaus palyginimas
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 m.
Asmenų skaičius
6740
10634
14213
15561
15803

Metai
2008
2009
2010
2011
2012

Socialinė parama mokiniams.
Paramos mokiniams įstatymas įteisina dvi socialinės paramos mokiniams rūšis:
mokinių nemokamą maitinimą;
aprūpinimą mokinio reikmenimis, prasidedant naujiesiems mokslo metams.
2012 metais maitinimas visiems mokiniams buvo skiriamas pagal šeimos gaunamas pajamas.
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Nemokami pietūs ir parama mokinio reikmenims įsigyti, buvo skiriama, jeigu vidutinės pajamos
vienam šeimos nariui per mėnesį buvo mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP)
dydžio(525,00 Lt);
Visiems mokiniams iš mažas pajamas gaunančių šeimų buvo skiriama 120 procentų BSI dydžio
(156 litų) paramą mokinio reikmenims įsigyti. Numatyta parama mokinio reikmenims įsigyti teikta
pinigais, išskyrus tuos atvejus, kai mokinys auga socialinės rizikos šeimoje. Šie mokiniai mokinio
reikmenimis buvo aprūpinami individualiai.
Atsižvelgiant į šeimų gyvenimo sąlygas, socialinė parama mokiniams buvo skiriama išimties tvarka
kai šeimos vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį viršijo 2VRP (700,00Lt).
Mokiniams buvo skiriamas nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu mokyklose
organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.
Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims pirkti Šiaulių mieste dėl
neaiškių priežasčių sumažėjo. Manome, kad įtakos turėjo didėjanti migracija iš miesto.
Nemokamą maitinimą gavusių mokinių skaičiaus palyginimas 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
m.
Mokinių skaičius
7219
4620
5600
5503
5002

Metai
2008
2009
2010
2011
2012

Mokinio reikmenimis aprūpintų mokinių skaičiaus palyginimas 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
m.
Asmenų skaičius
1610
3259
3772
3528
2954

Metai
2008
2009
2010
2011
2012

Valstybinės šalpos išmokos.
Šalpos išmokos - tai mėnesinės piniginės išmokos, skiriamos ir mokamos neįgaliems vaikams,
nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo
nustatytą senatvės pensijos amžių (toliau – senatvės pensijos amžius) sukakusiems asmenims, vaikams
našlaičiams, kitiems asmenims. Šalpos išmokų rūšys:
šalpos pensijos;
šalpos našlaičių pensijos;
slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos;
šalpos kompensacijos;
tikslinis priedas;
šalpos pensijos už invalidų slaugą namuose, paskirtos iki 2004 m. balandžio 1 d.;
socialinės pensijos, paskirtos iki 1995 m. sausio 1 d.
Šalpos išmokų gavėjų skaičiaus palyginimas 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 m.
Asmenų skaičius
5508

Metai
2008
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2009
2010
2011
2012

5659
5433
5222
5160

Nuo 2012-01-01 metų įsigaliojo valstybinių šalpos išmokų įstatymo pasikeitimas, kuriuo
įstatymo nuostatos, reguliuojančios studentų teisę gauti šalpos našlaičių pensiją, buvo suderintos su
Mokslo ir studijų įstatymu (nuo 2009-2010 studijų metų studentai priimami ne į dienines ar
neakivaizdines, bet į nuolatines ar ištęstines studijas). Taip pat teisę gauti šalpos našlaičių pensijas įgijo
asmenys, kurie iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti invalidais nuo vaikystės po 18 m. sukakties dienos,
tačiau ne vėliau kaip iki tos dienos, kurią jiems sukako 24 metai. Buvo skiriama, jei jie buvo pripažinti
neįgaliais iki 18 metų.
Nukentėjusių asmenų socialinė apsauga.
Nuo okupacijų nukentėjusių asmenų socialinę apsaugą garantuoja specialūs įstatymai ir kiti teisės
aktai. Siekdama nors iš dalies atlyginti žalą nukentėjusiems asmenims ir jų šeimų nariams, valstybė
paramą 2012 metais teikė dalyvavusiems rezistenciniame pasipriešinime, atlikusiems būtinąją karinę
tarnybą sovietinėje armijoje, likvidavusiems Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius,
kovojusiems už Lietuvos Respublikos laisvę 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos
metu.
Valstybės parama žuvusių rezistentų šeimoms, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo dalyviams bei
laidojant karius savanorius valstybės lėšomis ir toliau buvo teikiama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymu ir
Lietuvos Respublikos valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams įstatymu,
priklausomai nuo pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio žūties aplinkybių.
Toliau buvo mokamos vienkartinės kompensacijos karinės tarnybos sovietinėje armijoje metu
nukentėjusiesiems, taip pat šios tarnybos metu žuvusių (ar vėliau mirusių dėl ligos, susijusios su šia
tarnyba) asmenų šeimoms.
Buvo tęsiamas kompensacijų taikymas Nepriklausomybės gynėjų, nukentėjusių nuo 1991 m. sausio
11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, šeimoms už būsto šildymą, karštą vandenį, šaltą vandenį ir
nuotėkas, dujas, kietą ir skystą kurą, elektros energiją, laidinio telefono abonentinį mokestį ir kitas
paslaugas.
Kita socialinė parama.
Be aukščiau nurodytų išmokų ir kompensacijų, skyriuje buvo mokama laidojimo pašalpa mirusį
laidojančiam asmeniui, kurios dydis buvo 8 MGL (1040 litų).
Taip pat buvo tęsiamas 25 proc. BSI dydžio transporto išlaidų kompensacijų mokėjimas sutrikusią
judėjimo funkciją turintiems asmenims, 32 BSI dydžio lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio
pritaikymo išlaidų kompensacijų mokėjimas asmenims, kuriems nustatytas specialusis lengvojo
automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis. Nuo2012 metais vėl
atnaujintas nuo 2009 m. birželio mėnesio netekusiems teisės į transporto išlaidų kompensacijų mokėjimą
virš 18 metų asmenims, gaunantiems slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas ir
nuo paskutinio sprendimo dėl lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo poreikio
nustatymo dienos nepraėjus 6 metams.
Daugiabučio namo butų savininkams, įgyvendinantiems valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą
daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą ir turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų
kompensaciją, šildymo ir nešildymo sezono metu 2012 metais buvo tęsiamas kredito ir palūkanų
apmokėjimas per kredito sutartyje nustatytą kredito grąžinimo laikotarpį juos pervedant bendrojo
naudojimo objektų valdytojui Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
Nuo 2012-04-30 iki 2012-11-20 buvo priimami prašymai dėl kompensavimo išlaidų, skirtų skaitmeninės
televizijos priėmimo įrangos įsigijimui. Kompensacijos iki 100 Lt buvo skiriamos nepasiturintiems
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gyventojams, kurių pajamos per mėnesį mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (525,0 Lt).
Apmokėta 630 sąskaitų.
Pagrindinis socialinių išmokų poskyrio uždavinys - skirti ir skaičiuoti pinigines socialines išmokas
bei kompensacijas vadovaujantis teisės aktais, teikti kvalifikuotą konsultaciją klientams.
Pagrindinė problema darbe – tai labai dideli skyriaus darbuotojų darbo krūviai. Palyginus su 2008
metais, piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius išaugo beveik 10 kartų, o darbuotojų skaičius
nepadidėjo. Esant tokiai padėčiai, sunku organizuoti socialinių išmokų poskyrio darbą taip, kad
besikreipiantiems dėl socialinės paramos gyventojams, neįtektų ištisas dienas stovėti eilėse, o
darbuotojams dirbti iki išsekimo. Kadangi skiriant piniginę socialinę paramą išimties tvarka ir kitais
atvejais, būtinas buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas. Socialinių išmokų poskyrio specialistai
priimantys dokumentus ir skaičiuojantys pašalpas ir kompensacijas, tam visiškai neturi laiko ir teisės
atlikti šio darbo, todėl būtinas bent vienas etatinis darbuotojas pareiškėjų buities ir gyvenimo sąlygų
tikrinimui.
Socialinių išmokų struktūra Šiaulių miesto savivaldybėje
Eil.
Nr.

Išmokos pavadinimas

1.

Išmokos pagal LR įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, išmokamos iš valstybės biudžeto
funkcijoms, perduotoms Savivaldybei vykdyti:
Socialinė pašalpa
17312,4
16776,9
-535,5
Laidojimo pašalpa
1326,3
1416,5
90,2
Kompensacija vykdant LR Vyriausybės 1995
2,3
2,4
0,1
10 31 nutarimą Nr. 1-1079 (nukentėjusiems nuo
1991 01 11-13 d. vykdytos agresijos)
Kompensacijos už būsto šildymą, karštą, šaltą
6166,8
7306,6
1139,8
vandenį ir kt kuro rūšimis
Išlaidos už įsigytus maisto produktus
2882,8
2495,7
-387,1
Mokinio reikmenys
633,7
470,2
-163,5
Socialinės globos teikimas asmenims su sunkia
440,0
596,8
156,8
negalia
Iš viso:
300,8
28764,3
29065,1
Išmokos, mokamos iš Savivaldybės biudžeto:
Žalos atlyginimas nukentėjusiems dėl sveikatos
17,7
16,6
-1,1
sužalojimo darbe ar susirgimo profesine liga
Ilgalaikė(trumpalaikė) socialinė globa
228,3
294,8
66,5
asmenims su sunkia negalia išlaikomiems
pensionatuose
Ilgalaikė(trumpalaikė) globa be tėvų globos
30,0
40,7
10,7
likusiems vaikams, išlaikomiems globos
namuose.
Iš viso:
76,1
276,0
352,1
Išmokos, kurios skiriamos iš LR Finansų ministerijos:
Šalpos išmokos
28011,9
28200,3
188,4
Transporto išlaidų bei specialiųjų lengvųjų
81,0
82,6
1,6
automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijos
Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos)
61,0
32,9
-28,1
dalyviams – kariams savanoriams

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.8.

2.
2.1.
2.2.

2.3.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

2011 m.
(tūkst. Lt)

Administravimo išlaidos (šalpos išmokoms)
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567,2

2012 m.
(tūkst. Lt)

563,4

Skirtumas
(tūkst. Lt)

-3,8

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4
4.5

5.

Išmoka vaikui
Vienkartinė išmoka gimus vaikui
Vienkartinė išmoka įsikurti
Globos (rūpybos) išmoka
Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai
Administravimo išlaidos (išmokoms vaikams)

2262,2
1746,3
563,7
2583,3
107,9

2211,9
1764,6
481,0
2616,0
106,1

246,5
232,2
Iš viso:
36231,0
36291,0
Vienkartinė parama iš Savivaldybės biudžeto:
Globos lovų išlaikymas slaugos ligoninėje
216,2
264,8
Nemokamas maitinimas
65,0
65,0
Vienkartinė piniginė parama (Paramos teikimo
7,0
1,5
komisijos sprendimu)
Dušo paslaugos
Maisto iš ES intervencinių atsargų tiekimas
labiausiai nepasiturintiems asmenims /Lietuvos
Raudonojo Kryžiaus draugija/
Iš viso:
Kitos išlaidos
Iš viso:

-50,3
18,3
-82,7
32,7
-1,8
-14,3
60,0
48,6
0,0
-5,5

5,0
60,0

5,0
66,5

0,0
6,5

353,2
23,1
65647,6

402,8
36,4
66147,4

49,6
13,3
499,8

Paramos teikimo komisija.
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta 13 narių Paramos
teikimo komisija, komisijos nariai yra iš įvairių savivaldybės skyrių ir įstaigų. Komisijos posėdžiai vyksta
kiekvieną ketvirtadienį. 2012 metais įvyko 50 komisijos posėdžių, kuriuose buvo apsvarstyti 1344
gyventojų prašymai dėl laikino apgyvendinimo paslaugų teikimo, nemokamo maitinimo, patalpinimo į
Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro globos poskyrį, vienkartinės finansinės paramos teikimo ir
dėl kitų aktualių socialinių problemų. 2012 metais Paramos teikimo komisija apsvarstė 65 prašymus
socialinei pašalpai gauti išimties tvarka, patenkinta 50 prašymų (2011 metais svarstyta 133 prašymai,
patenkinta 109 prašymai), 99 prašymai skirti kompensacijas už būsto šildymo, šalto ir geriamo vandens
išlaidas išimties tvarka, patenkinti 86 prašymai (2011 metais svarstyta 44 prašymai, patenkinta 38
prašymai), 33 prašymai skirti vienkartinę piniginę pašalpą, tačiau dėl lėšų trūkumo nebuvo patenkintas
nei vienas prašymas, 35 asmenims apmokėtos asmens dokumentų išdavimo išlaidos (2011 metais
apmokėta 37 asmenims), 1012 asmenų skirtas nemokamas maitinimas (2011 metais skirta 1009
asmenims), svarstyti 3 prašymai skirti nemokamą transportą, tačiau dėl lėšų trūkumo nepatenkintas nei
vienas prašymas (2011 metais apmokėta 6 asmenims), 2 asmenys rekomenduoti atleisti nuo nekilnojamo
turto mokesčio (buvo svarstyta 10 prašymų), 8 asmenys rekomenduoti finansinei paramai nukentėjus nuo
gaisro (svarstyti 12 prašymų), 9 asmenys rekomenduoti finansinei paramai artimųjų palaikų iš užsienio
parvežimui, (svarstyta 14 prašymų), 1 asmuo rekomenduotas atleisti, sumažinti ar atidėti paveldimo turto
mokestį (svarstyti 3 prašymai).
Kiekvienas šiaulietis turi teisę kreiptis į Paramos teikimo komisiją dėl paramos suteikimo, jei jis
mano, jog tokia parama jam reikalinga. Kiekvienas prašymas svarstomas atskirai, ir parama yra skiriama
atsižvelgiant pirmiausia į tai, ar asmuo deklaravęs savo gyvenamą vietą Šiaulių mieste, į prašymo
priežastį, prašytojo ir jo šeimos pajamas, turimą nekilnojamą turtą, šeimyninę padėtį, skirtas savivaldybės
lėšas paramai teikti.
Vaiko teisių apsauga.
Šiaulių mieste 2012 m. pradžioje gyveno 19 422 vaikai (2010-01-01 - 22 214; 2011-01-01 – 21
108). Kas penktas Šiaulių miesto gyventojas yra vaikas, t. y. asmuo, neturintis 18 metų.
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Vaiko teisių apsaugos skyrius įgyvendina Vaiko teisių konvencijoje, kitose Lietuvos Respublikos
tarptautinėse sutartyse, Europos Sąjungos teisės aktuose, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme,
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse, Lietuvos
Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, kituose teisės aktuose nustatytas vaiko teises, Šiaulių miesto
Tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus įsakymus, Skyriaus nuostatus.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau - Skyrius)
nuostatais, miesto Tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus įsakymais bei kitais teisės
dokumentais, Skyrius gina vaikų teisėtus interesus, padeda turintiems socialinių, sveikatos ir elgesio
problemų vaikams adaptuotis šeimoje bei visuomenėje.
Skyriuje buvo 9 etatiniai vienetai. Iš jų 1 – vedėjas, 1 – vedėjo pavaduotojas, 6 – vyriausieji
specialistai, 1 – vyresnioji referentė. Skyriaus darbuotojai turi tinkamą išsilavinimą ir darbo patirtį, nuolat
kelia kvalifikaciją įvairiuose kursuose, seminaruose. Skyriaus darbuotojai turi didžiulį darbo krūvį.
Skyrius, siekdamas ginti vaikų teises ir teisėtus jų interesus, vykdo 45 valstybės deleguotas funkcijas.
Skyrius dirbo sudarydamas metinius darbo planus. Planai apsvarstomi ir patvirtinami Skyriaus
posėdžiuose. Skyriaus posėdžiai vyko kartą per savaitę, o, esant būtinumui, ir dažniau.
Skyrius kaupia, analizuoja informaciją apie vaikus, kuriems reikalinga valstybės ar visuomenės
pagalba (našlaičius, likusius be tėvų globos, tėvų neprižiūrimus, nesimokančius). Kaupiama informacija
apie vaikus, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti įvaikinti, globojami, apie šeimas, kurios pageidauja
įvaikinti ar globoti vaikus. Veda socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą.
Ruošiama ir pateikiama metodinė medžiaga tėvams, vaikams, globėjams, pedagogams.
2012 metais dalyvauta pasitarimuose:
1. su policijos nuovadų nepilnamečių reikalų inspektoriais - 4,
2. su policijos komisariatų, nuovadų viršininkais ir Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros darbuotojais
- 3,
3. su vaikų globos įstaigų administracijos atstovais – 4 ir kt.
Skyriaus specialistai aktyviai dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe. 2012 m. dalyvauta:
1. Paramos teikimo komisijoje – 42 posėdžiai;
2. Darbo su socialinės rizikos šeimomis komisijoje – 10 posėdžių;
3. Narkotikų kontrolės komisijoje – 4 posėdžiai;
4. Vaiko gerovės komisijoje – 6 posėdžiai;
5. Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijoje – 5 posėdžiai;
6. Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisijoje – 4 posėdžiai ir kt.
Skyriaus specialistai aktyviai dalyvauja kitų įstaigų, organizacijų rengiamose priemonėse,
aiškindami vaikų teises, darbo su vaikais metodus ir kt. Propaguojant vaikų ir suaugusiųjų teisinį
švietimą, dirbant prevencinį darbą, daug dėmesio skirta paskaitų ir pranešimų skaitymui įvairioms
auditorijoms, dalyvauta kituose renginiuose:
- 5 paskaitos miesto ugdymo įstaigose.
- Šiaulių miesto, apskrities moksleivių „Temidės“ teisinių žinių konkurse – kaip komisijos nariai
ir kt.
Vienas iš svarbiausių Skyriaus uždavinių - organizuoti likusių be tėvų globos vaikų teisių ir interesų
apsaugą. 2012 metais išaiškinti 62 vaikai, netekę tėvų globos (2009 m.- 43, 2010 m. – 73; 2011 m.- 62).
Globos netekimo priežastys (iš viso - 75):
tapo našlaičiais (mirė ar žuvo abu tėvai) – 3 (2011 m. - 0)
tėvų valdžios apribojimas/ atskyrimas – 5 (2011 m. – 0 )
tėvų liga, suėmimas, bausmės atlikimas – 9 (2011 m. - 8)
nenustatyta tėvų buvimo vieta – 1 (2011 m. - 4)
socialinės rizikos šeimos, smurtas tėvų šeimoje ir kt. - 52 (2011 m. - 45)
tėvai ar vienas turėtas yra nepilnamečiai – 4 (2011 m. – 4)
kitos – 1 (2011 m. - 1).
Vaikai, netekę tėvų globos, nukreipti:
1. į Kūdikių namus - 20 (2011 m. - 13)
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2. į Vaikų globos namus - 10 (2011 m. - 15)
3. į šeimynas - 17 (2011 m. - 11)
4. šeimų ir atskirų asmenų globai - 28 (2011 m. - 23).
2012 metais buvo įvaikinta 10 vaikų (2011 m. - 12) :
6 įvaikino Lietuvos Respublikos piliečiai (2011 m. - 9) :
iš vaikų globos įstaigų – 4 (2011 m. - 6)
iš šeimos – 0 (iš pirmos santuokos arba ikisantuokinis) (2011 m. - 3)
iš globėjų šeimos – 2 (2011 m. - 0).
Užsienio piliečiai 2012 m. įvaikino 4 Šiaulių miesto vaikus (2011 m. - 3).
24 vaikai grąžinti tėvams (2010 m. – 19; 2011 m. - 33): 11 - iš globėjų šeimų, 3 – iš šeimynų, 10 - iš
vaikų globos įstaigų.
Mieste yra 178 (2011 m. - 176) globėjų (rūpintojų) šeimos. Jose 212 (2010 m. – 212; 2011 m. - 207)
globojamų (rūpinamų) vaikų. 31 Šiaulių miesto vaikas globojamas (rūpinamas) šeimynose (2011 m. - 23).
Valstybinėse globos įstaigose globojami (rūpinami) 107 (2010 m. – 139; 2011 m. - 107) Šiaulių miesto
vaikai.
Skyriaus specialistai nuolat domisi šių vaikų gyvenimo sąlygomis, padeda išspręsti iškilusias
problemas.
Skyriaus specialistai siekia, kad mažėtų globojamų vaikų skaičius valstybinėse globos įstaigose,
todėl, bendradarbiaudami su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi,
ugdymo įstaigomis, Socialinių paslaugų centro socialiniais darbuotojais, dirbančiais su socialinės rizikos
šeimomis, ieško ir taiko kuo efektyvesnes prevencines priemones, orientuotas į tėvų atsakomybės už
vaikus stiprinimą, orientuojasi į paslaugų šeimai ir vaikui plėtojimą.
2012 m. suorganizuoti 2 būsimųjų ir esančiųjų globėjų (rūpintojų), įtėvių švietimo seminarai.
Renginiuose dalyvavo 30 globėjų (rūpintojų). Jie buvo konsultuojami teisiniais, psichologiniais,
pedagoginiais klausimais, pateikta Skyriaus specialistų paruošta metodinė medžiaga. Paskaitas skaitė
Šiaulių universiteto dėstytojai, Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai ir kt.
2012 m. Skyrius pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Šiaulių miesto savivaldybės socialinių
paslaugų centru dėl įtėvių ir globėjų/ rūpintojų paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos
jiems teikimo. Per šiuos metus Socialinių paslaugų centre mokymus baigė ir gavo įvertinimus (išvadas) 5
būsimieji įtėviai, globėjai/ rūpintojai.
Nuo 2006 m. liepos 1 d. pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 8 straipsnio 7
dalies 2 punktą, vaikams, kurių tėvai išvykę į užsienį, yra nustatoma globa/ rūpyba tėvų prašymu (be
valstybės globos pašalpos). 2012 m. Skyriaus teikimu 55 (2010 m. – 59; 2011 m. - 73) vaikams, kurių
tėvai išvykę į užsienį, buvo nustatyta laikinoji globa/ rūpyba tėvų prašymu. Skyriaus apskaitoje iš viso yra
100 tėvų prašymu globojami/ rūpinamų vaikų.
Skyrius rūpinasi vaikais, kurie gyvena socialinės rizikos šeimose. Nuo 2006 m. rugpjūčio 6 d.,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 28 d. įsakymu
Nr. A1-212, šeima įrašoma (išbraukiama) į (iš) Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Vaiko teisių apsaugos skyriaus teikimu. Su socialinės
rizikos šeimomis dirba 13 Socialinių paslaugų centro socialinių darbuotojų, su kuriais nuolat
bendradarbiaujama, kad būtų užtikrinta ir suteikta efektyvi ir savalaikė pagalba bei socialinės paslaugos
šeimai, auginančiai vaikus.
2009 m.
2010 m.
2011 m.
2012 m.
Socialinės rizikos šeimų

138

160

169

187

Jose vaikų

225

230

238

231

Visos šios šeimos Skyriaus darbuotojų yra nuolat stebimos. Skyriaus specialistai, policijos
pareigūnai, ugdymo įstaigų atstovais, medikai, lankosi šiose šeimose, dirba prevencinį, profilaktinį darbą,
domisi šių šeimų vaikų gyvenimu, konsultuoja įvairiais klausimais, padeda spręsti iškilusias problemas,
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šalina priežastis, dėl kurių pažeidžiamos vaiko teisės. Per 2012 metus aplankytos 1739 (2010 m. – 1724;
2011 m. -1755) šeimos.
2012 metais drauge su policijos nuovadų nepilnamečių, Pataisos inspekcijos inspektoriais
suorganizuoti 4 (2010 m. – 4; 2011 m. - 4) reidai, kurių metu patikrintos smurtaujančios, socialinės
rizikos šeimos, vaikų masinio susibūrimo vietos, kuriose vartojami svaigalai, kompiuterinių žaidimų
salonai ir kt.
Kai tėvai ar kiti teisėti vaiko atstovai netinkamai vykdo arba nevykdo savo pareigų, tėvams arba
vienam iš jų teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribojama tėvų valdžia arba vaikas atskiriamas
nuo tėvų.
Skyrius šiais klausimais ruošia medžiagą teismui, teikia ieškinius, išvadas, atsiliepimus ir kt.
2010 m.
2011 m.
2012 m.
Laikinai arba
neterminuotai
apribota tėvų
valdžia

32 asmenims
35 vaikų atžvilgiu.

20 asmenų
19 vaikų atžvilgiu.

24 asmenims
26 vaikų atžvilgiu

Teismo sprendimu
vaikai atskirti nuo
tėvų

2 vaikai nuo 2 tėvų

1 vaikas nuo 1 motinos

2 vaikai nuo 4 tėvų

Skyrius, bendradarbiaudamas su Darbo birža, rūpinasi vaikų įdarbinimu. Moksleivių vasaros atostogų
metu buvo įdarbinta 30 (2011 m.-20) vaikų iš daugiavaikių bei sunkiai materialiai besiverčiančių šeimų.
Skyrius, bendradarbiaudamas su nevyriausybinėmis bei kitomis organizacijomis, koordinuoja,
kontroliuoja vaikų dienos centrų, esančių Šiaulių mieste, veiklą, jų finansavimą. Mieste 2012 m. buvo 5
Vaikų dienos centrai, kuriuos lankė 125 (2010 m.-115; 2011 m.-130) socialinės rizikos, mažas pajamas
gaunančių šeimų vaikų: Viešosios įstaigos „Mūsų draugas“ vaikų dienos centrą (20 vaikų), Šiaulių miesto
savivaldybės biudžetinės įstaigos Socialinių paslaugų centro „Dienos užimtumo grupė“ vaikų dienos
centrą (10 vaikų), Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacijos „Gelbėkit vaikus“ Šiaulių skyriaus vaikų
dienos centrą (35 vaikai), klubą „Tarp savų“ (25 vaikai), Šv. Apaštalo Petro ir Pauliaus Katedros
parapijos Vaikų dienos centrą „Vilties spindulys“ (35 vaikai). Dienos centruose vaikams užtikrinama
saugi aplinka, neatitraukiant jų nuo šeimos, apsaugant nuo smurto, valkatavimo, elgetavimo, nusikaltimų,
tuo pačiu suteikiant materialinę, pedagoginę, socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą. Nuolat domimasi
Vaikų dienos centrų darbu, lankomasi jų organizuojamuose renginiuose, bendraujama su vaikais bei
tėvais. 2012 metais Šiaulių miesto savivaldybė vaikų dienos centrams kurti bei stiprinti skyrė 59 800 Lt.
(2011 m – 50 000 Lt).
Skyrius kartu su Švietimo skyriumi sprendžia likusių be tėvų globos ir socialiai remtinų šeimų vaikų
vasaros užimtumo problemas, rūpinasi jų laisvalaikiu. 2012 metais iš savivaldybės biudžeto buvo skirta
6700 Lt., už kuriuos Šiaulių miesto mokyklų dieninėse stovyklose vasarą ilsėjosi 147 vaikai iš socialiai
remtinų, socialinės rizikos ir kitų šeimų.
2012 metais gauti 24 pranešimai (2010 m. – 32; 2011 – 27), kai nuo suaugusiųjų ar bendraamžių
smurto nukentėjo vaikai. Visus atvejus tyrė teisėsaugos institucijos.
2012 metais Skyriaus specialistai tėvams, netinkamai prižiūrintiems vaikus, pažeidžiantiems savo
vaikų teises, surašė 11 (2010 m. – 15; 2011 m. – 20) administracinio teisės pažeidimo protokolų pagal
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 181 str. 1, 2 d. (tėvų valdžios nepanaudojimas arba
panaudojimas priešingai vaiko interesams) bei sprendimui priimti perdavė juos teismui. Visais atvejais
teismas tėvams skyrė administracines nuobaudas.
Itin daug dėmesio ir laiko Skyriaus darbuotojai skiria į Skyrių besikreipiantiems interesantams.
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2010 m.

2011 m.

2012 m.

Priimta interesantų (neskaičiuojant
besikreipiančiųjų dėl pažymų teismams,
notarų biurams išdavimo)

4164

4169

4232

Išspręsta įvairaus pobūdžio gyventojų,
įstaigų prašymų (neskaičiuojant pažymų
teismams, notarų biurams išdavimo)

2683

2743

2775

414

440

398

Skyriaus specialistai, gindami vaikų teises ir
interesus, dalyvavo teismo posėdžiuose

1311

1210

1265

Skyriaus specialistai, gindami vaikų teises ir
interesus, dalyvavo nepilnamečių apklausose

106

344

380

Išspręsta ir išduota pažymų teismams, notarų
biurams, tvirtinantiems sandorius dėl
nekilnojamojo ir kito turto, kuriam būtina
valstybinė registracija, įkeitimo, pardavimo,
dovanojimo

Gindamas vaikų teises ir teisėtus interesus, Skyrius teismui pateikė 16 (2010 m. -31; 2011 m. -19)
ieškinių bei pareiškimų dėl tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos (rūpybos) vaikui nustatymo,
išlaikymo priteisimo, globėjo (rūpintojo) pakeitimo ir t. t.
Skyriaus specialistai labai dažnai dalyvauja teismo posėdžiuose, kur yra ginamos vaikų teisės bei
interesai. Skyriaus specialistai dalyvauja ir nepilnamečių – liudytojų, nukentėjusiųjų apklausose. Per
mėnesį vienam specialistui vidutiniškai teko 16 (2010 m. – 13; 2011 m. - 15) teismo posėdžių ir vaiko
apklausų. Teismui pateikta 339 (2010 m. – 326; 2011 m. - 346) išvados, atsiliepimai ir kt.
Skyrius per metus gavo 4702 (2010 m. – 4477; 2011 m. - 4695) įvairaus pobūdžio raštų, kuriuos
teko spręsti bei į juos atsakyti.
Per metus, Skyriui tarpininkaujant, 49 (2010 m. – 47; 2011 m. - 20) vaikams išimti asmens
dokumentai (pasai, gimimo liudijimai).
Sprendžiant vaikų problemas, paruošti 283 (2010 m. – 253; 2009 m. - 257) miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymai.
Skyriaus specialistai nuolat kelia kvalifikaciją seminaruose, kursuose, tobulina turimas žinias
teisės, psichologijos, pedagogikos, kompiuterinio raštingumo ir kt. srityse.
1.7. MIESTO BENDRUOMENĖ, ADMINISTRAVIMAS IR VIEŠOSIOS TVARKOS
ORGANIZAVIMAS
Civilinė metrikacija.
Civilinės metrikacijos įrašus atlieka Savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius.
Per 2012 metus sudaryti 5330 gimimo, mirties, santuokos, santuokos nutraukimo, papildymo ir pakeitimo
įrašai, iš jų:
2012 m. užregistruota gimusių kūdikių
iš jų: įtraukta į apskaitą

– 1366,
– 299,

2011 m. – 1324 (42 daugiau),
2011 m. – 270.

2012 m. mirė
iš jų: įtraukta į apskaitą

– 1359,
–
25,

2011 m. – 1352 (43 daugiau),
2011 m. – 26.

2012 m. susituokė
iš jų: įtraukta į apskaitą

– 798,
– 202,

2011 m. – 684 (114 daugiau),
2011 m. – 167.
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2012 m. išsituokė
iš jų: įtraukta į apskaitą

– 515,
– 13,

2011 m. – 481 (34 daugiau),
2011 m. – 4.

Sudarytos 193 ištaisymo, atkūrimo, anuliavimo bylos, iš jų: 190 ištaisymo ir papildymo, 3
atkūrimo. Sudarytos 32 vardo, pavardės,tautybės pakeitimo bylos, iš jų: 17 pavardės, 14 vardo ir 1 vardo
ir pavardės. Per 2012 metus išduoti 6522 pirminiai ir pakartotiniai liudijimai. Išduota 133 įvairaus turinio
pažymų. Atsakyta į 963 raštus. Išduota 499 įrašų kopijos.
Per 2012 metus pripažinta ir nustatyta 298 tėvystės, įvaikinti 9 kūdikiai, 58 mamos kūdikio
gimimą įregistravo būdamos vienišos.
Asmenų aptarnavimas savivaldybės priimamajame.
2008 metais nuo spalio 3 dienos gyventojų patogesniam aptarnavimui buvo įrengtas gyventojų
Priimamasis ir įdiegta “vieno langelio” informacinė sistema.
2012 m. Savivaldybės Tarybos ir Administracijos priimamajame aptarnauti 28 667 eilių
reguliavimo sistemoje užregistruoti asmenys. Operacijų statistika pagal teikiamas paslaugas:
Fizinių asmenų prašymai Savivaldybės vadovams - 1101;
Juridinių asmenų prašymai Savivaldybės vadovams - 1171;
Detalieji planai, statinių sąlygų sąvadai - 3388;
Adresų suteikimas, statybos leidimai - 1599;
Žemės grąžinimas, reklama, projektai - 1027;
Miesto infrastruktūra, žemės ūkis - 3034;
Transporto licencijos, eismo reguliavimas - 650;
Licencijos, leidimai, mokesčiai - 1699;
Biudžetas, žemės mokesčio deklaravimas - 1026;
Statyba, želdiniai, sanitarija, viešoji tvarka - 2389;
Savivaldybės turtas, socialinis būstas - 3746;
Privatizavimas, viešieji pirkimai - 319;
Daugiabučių namų savininkų bendrijos - 1243;
Socialiniai klausimai, civilinė sauga - 943;
Registracija į Savivaldybės vadovų priėmimus, personalas - 844;
Savivaldybės kontrolieriai - 179;
Informacija, šeimos sudėties pažymos, tremtiniai – 1660.
Atsakyta į 280 gyventojų paklausimų, gautų bendruoju elektroniniu paštu info@siauliai.lt ( 2011 m.
– 390).
LGGRTC Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijai pateikti 35 gyventojų dokumentai dėl
nukentėjusio asmens statuso pripažinimo nuo 1939-1990 m. okupacijų. (2011 m.-38 ).
Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje 2012 m. gruodžio mėn buvo atlikta anketinė gyventojų
apklausa, siekiant išsiaiškinti asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybę. Tyrimo metu buvo
apklausta 120 respondentų, kurie naudojosi skirtingomis viešosiomis paslaugomis (tyrimo rezultatai
pridedami).
Interesantų priėmimas ir dokumentų apskaita.
Asmeniniam priėmimui pas Savivaldybės vadovus kreipėsi 483 asmenys (2011 m. - 520).
Savivaldybės vadovai interesantus priėmė taip:
Meras Justinas Sartauskas – 177
Mero pavaduotoja Daiva Matonienė – 98;
Mero pavaduotoja Danguolė Martinkienė – 46;
Administracijos direktorius Vladas Damulevičius – 129;
Administracijos direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams Viktoras Strups – 9;
Administracijos direktoriaus pavaduotojas infrastuktūrai Vaclovas Vingras – 24.
63

Metai
Veiklos
kl.

2012
2012
2011

179
-6
185

Mero potvarkiai
Perso- Komandinalo
ruočių ir
kl.
atostogų
kl.
58
101
-37
+36
95
65

Administracijos direktorius įsakymai
Veiklos Perso- Komandi- Iš viso
kl.
nalo kl.
ruočių ir
atostogų
kl.
1434
787
1217
3438
-37
+42
-100
-95
1471
745
1317
3533

Iš viso

338
-7
345

Metai

Komisijų, sudarytų
Administracijos
direktoriaus įsakymu,
posėdžių protokolai

Išduota leidimų organizuoti
masinius renginius viešose
vietose

Sutartys, susitarimai

2012

365

127

1088

2012

-17

-6

-149

2011

382

133

1237

Savivaldybės vadovų vardu gautų ir siunčiamų dokumentų apskaita
Metai

2012
2012
2011

Juridiniai asmenys
Gauti
Siunčiami
dokumentai
dokumentai
6329
3415
-93
+49
6422
3366

Fiziniai asmenys
Gauti
Siunčiami
dokumentai
dokumentai
880
740
+155
+45
725
695

Administracinė komisija
2012 metais Administracinė komisija prie Šiaulių miesto savivaldybės tarybos išnagrinėjo 153
administracinių pažeidimų bylas, paskyrė baudų už 21 795 litus.
Pagal Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsnių nomenklatūrą
buvo nagrinėtos tokios bylos:
pagal 110 str. Gyvūnų įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, gabenimo ir prekybos jais
taisyklių bei atskirų rūšių gyvūnų registravimo gyvenamosiose vietovėse taisyklių pažeidimas - 10
bylų;
pagal 124-5 str. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis
automobiliams
statyti
nuostatuose
nustatytos
vietinės
rinkliavos
mokėjimo
tvarkos
pažeidimas – 73 bylos;
pagal 142 str. Važiavimas be bilieto arba važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida,
tačiau nepateikus reikiamų dokumentų, patvirtinančių teisę į transporto lengvatas, arba tokių keleivių ar
neapmokėto bagažo vežimas keleivinėmis kelių transporto priemonėmis, arba atsisakymas sumokėti už
važiavimą taksi - 6 bylos;
pagal 142-3 str. Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais-taksi taisyklių pažeidimas – 1 byla;
pagal 167 str. Prekybos viešosiose vietose taisyklių pažeidimas – 2 bylos;
pagal 183 str. Viešosios rimties trikdymas - 20 bylų;
pagal 186 str. Žinomai melagingas specialiųjų tarnybų iškvietimas - 6 bylos;
pagal 188 str. Savavaldžiavimas - 4 bylos;
pagal 214-1 str. Reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų nesilaikymas – 3 bylos.
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Administracinė komisija prie Šiaulių miesto savivaldybės 2012 m. išnagrinėjo ir priėmė 28 nutarimus
dėl nesumokėtų baudų pakeitimo nemokamais viešaisiais darbais.
Gyvenamosios vietos deklaravimas.
2012 metais užregistruota:
- gyvenamosios vietos (atvykimo) deklaracijų - 6402 (2011 m. - 5957);
- gyvenamosios vietos (išvykimo) deklaracijų - 2039 (2011 m. - 2728);
- gauta prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą – 1452 (2011 m. 1505);
- išduota gyvenamosios vietos neturinčių asmenų pažymų - 1680 (2011 m. - 1516);
- išduota gyvenamosios vietos deklaravimo pažymų – 7921 (2011 m. - 8124);
- išduota pažymų patalpos savininkui – 1549 (2011 m. - 1411);
- išduota pažymų apie paskutinę deklaruotą asmens vietą – 23 (2011 m. – 23);
- gauti 711 prašymai dėl deklaravimo duomenų naikinimo, taisymo, keitimo (2011 m. – 734);
- priimti 894 sprendimai dėl deklaravimo duomenų naikinimo, taisymo, keitimo (2011 m. - 692).
KANCELIARIJOS DOKUMENTŲ APSKAITA

Metai

Gauti dokumentai

2012
2012
2011

193
-24
217

Siunčiami
dokumentai
1630
+29
1601

Archyvas
Gauta prašymų
Išduota pažymų
3449
3191
+321
-1270
3128
4461

2012 metais į Archyvą priimta saugoti 6350 (126 tiesiniai metrai) bylų iš 74 likviduotų įmonių.
Atrinkta naikinti 14 206 bylos (426 tiesiniai metrai).
Gauti 1126 prašymai išduoti šeimos sudėties pažymai (2011 m. –1353). Išduota 1137 šeimos
sudėties pažymos (2011 m. – 1391 pažyma).
2012 m. paskelbtame nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkurse dalyvavo 55
nevyriausybinės organizacijos (NVO). Konkursą laimėjo 40 NVO projektų, kuriems skirta 40 200 Lt. iš
Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto NVO programos. Sudarytos 39 dvišalės NVO prjoektų finansavimo
sutartys (vienas organizacija atsisakė vykdyti finansuotą projektą). Struktūrinių padalinių,
aptarnaujamų „vieno kontakto“ principu dokumentų apskaita
Padalinio
pavadinimas
Architektūros ir
urbanistikos sk.
Ekonomikos sk.
Kultūros sk.
Statybos sk.
Miesto
infrastruktūros sk.
Turto valdymo sk.

Gauti
Siunčiami
dokumentai dokumentai
5633
1684

Vidaus
dokumentai
7

Priimta
interesantų
380

Pasitarimo
protokolai
14

682
194
438
2671

179
267
474
1537

15
18
333

430
112
69
530

4
22
48
10

1925

1777

-

1140

-

Viešoji tvarka ir kontrolė.
Viešosios tvarkos kontrolę vykdo Savvaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius.
2012 metais Viešosios tvarkos skyrius išnagrinėjo 1160 fizinių, juridinių asmenų prašymus,
atliko 1445 administracinių teisės pažeidimų tyrimus iš 3348 gautų pranešimų. Tiesiogiai skyriui
adresuoti 1122 rašytiniai prašymai, 38 prašymų registruoti Savivaldybės administracijos Kanceliarijos
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skyriaus registre. Visi gauti prašymai, įskaitant anoniminius pranešimus, išnagrinėti, patikrinti nurodyti
pažeidimų faktai.
2010 m.

2011 m.

2012 m.

Gauta prašymų

329

535

1160

Pateikti tiesiogiai skyriui

270

495

1122

Gauti per Kanceliariją

59

40

38

_____

_____

3348

Iš UAB ,,Stova“ gauti pranešimai apie
įvykdytus administracinius teisės
pažeidimus

Nagrinėtų prašymų pobūdis
Juridinių, fizinių asmenų prašymų pobūdis
(pagal ATPK straipsnius)

Raštu ir el. paštu pateiktų
prašymų skaičius
2010 m. 2011 m. 2012 m.

Dėl Gyvūnų laikymo Šiaulių mieste taisyklių vykdymo (110 )

83

184

97

Dėl Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisyklių vykdymo (161)
(dėl buitinių nuotekų tvarkymo)

102

150

65

Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių vykdymo (161-1)

5

15

4

Dėl Želdinių apsaugos Šiaulių mieste taisyklių vykdymo (162)

3

16

3

Dėl neteisėto vejų, gėlynų žalojimas, naikinimo (78)

___

___

1

Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose
taisyklių vykdymo (167)

63

4

2

Dėl netvarkingų gyvenamųjų patalpų (158)

7

9

Dėl triukšmo prevencijos Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių
vykdymo (42-4)

30

13

2

Dėl nuorūkų išmetimo pro transporto priemonės langą (137)

___

___

1

Dėl Tabako kontrolės įstatymo laikymosi (185-1)

3

7

1

Dėl kasinėjimo darbų (160)

-

15

3

Dėl kelio dangos užteršimo (160-1)

2

5

Dėl išorinės reklamos įrengimo (214-1)

13

41

3

Dėl stovėjimo tvarkos gyvenamosiose zonose ar kiemuose
pažeidimo

___

___

2

Dėl vietinės rinkliavos už stovėjimą mokamose automobilių
stovėjimo vietose mokėjimo tvarkos pažeidimo (124-5)

___

___

938

Dėl keleivinio kelių transporto (142-2)

3

2

__

Dėl keleivių vežimo be bilieto (142)

1

-

Dėl vėliavos iškėlimo kontrolės (188-1)

-

2

__

15

32

__

329

495

1122

Kitais klausimais
Iš viso:
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Vykdyta viešosios tvarkos, sanitarinių taisyklių laikymosi kontrolė, administracinių teisės
pažeidimų kontrolė pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekse (toliau – ATPK) nustatytus
straipsnius: 42-4, 49, 78, 85, 87, 87-1, 87-2, 87-3, 87-4, 87-6, 110, 124-1, 124-5, 137, 142 straipsnio
pirmąją, antrąją, ketvirtąją, penktąją, šeštąją ir septintąją dalis, 142-1, 142-2, 142-3, 158, 160, 160-1, 161,
161-1, 162, 162-1, 166, 167, 178 str. 1, 2 dalis, 183, 185, 185-1, 188-1, 188-2, 214-1 straipsnio 3, 4 dalis.
Kontrolės bei prašymų nagrinėjimo metu atlikti 328 patikrinimai, kurie fiksuoti faktinių
duomenų patikrinimo aktuose. Teikta 113 reikalavimų panaikinti pažeidimus. Teikti 175 šaukimai
fiziniams asmenims, juridinių asmenų atstovams atvykti į skyrių dėl administracinio poveikio priemonių
taikymo, priimti 254 rašytiniai paaiškinimai dėl nustatytų pažeidimų pašalinimo, reikalavimų įvykdymo ir
pan.
Pateikiama patikrinimo aktų, reikalavimų, surašytų administracinių teisės pažeidimų
protokolų suvestinė pagal ATPK straipsnius. 1 priedas (lentelė).
Vykdant miesto teritorijų priežiūros kontrolę, patikrinimų metu nustatytos 85 netvarkingos,
neprižiūrimos teritorijos. Jų savininkams, naudotojams surašyti reikalavimai susitvarkyti. Reikalavimai
įvykdyti.
Reklaminės veiklos subjektams surašyta 16 reikalavimų laikytis Išorinės reklamos įrengimo
Šiaulių mieste taisyklių reglamento. Siekiant nustatyti administracinius teisės pažeidimus įvykdžiusius
asmenis, 72 juridinių asmenų atstovams teikti šaukimai atvykti į Viešosios tvarkos skyrių, 35 iš jų
taikytos administracinio poveikio priemonės pagal ATPK 214-1 straipsnį.
2012 m. vykdant skyriui priskirtą funkciją kontroliuoti kaip keleivinio kelių transporto vežėjai ir
jų ekipažai, keleiviai laikosi reglamentuotų teisės aktų, atlikta 10 patikrinimų. Maršrutiniuose taksi
tikrinta, ar keleiviams yra išduodami bilietai, ar vežėjai turi kelionės dokumentus, kaip apipavidalintos
transporto priemonės, jų sanitarinė būklė, kaip laikomasi eismo tvarkaraščio grafiko ir pan.
17 gyventojų taikytos administracinio poveikio priemonės pagal ATPK 124-1 straipsnio ,,Kelio
ženklų reikalavimų nesilaikymas“ 4 dalį (stovėjimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose
pažeidimas).
Nuo 2012 m. sausio 1 d. iki birželio 15 d. atlikti 47 reidai pažeidimams pagal ATPK 124-5
straipsnį ,,Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams
statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimams“ nustatyti. Šiaulių
miesto savivaldybės administracijai 2012 m. balandžio 24 d. pasirašius Automobilių mokamų stovėjimo
vietų Šiaulių mieste, kuriose renkama vietinė rinkliava už automobilių statymą, aptarnavimo, priežiūros ir
šios rinkliavos rinkimo paslaugos pirkimo sutartį, nuo 2012 m. birželio 15 d. iš paslaugos teikėjo UAB
,,Stova“ gauta 3348 pranešimų apie įvykdytus administracinius pažeidimus pagal ATPK 124-5 str. ir 938
fizinių asmenų prašymus dėl UAB „Stova“ nustatyto pažeidimo ir gauto pranešimo.
Reidų, sanitarinės kontrolės, prašymų, pranešimų nagrinėjimo metu nustatyti 1558
administraciniai teisės pažeidimai, už kuriuos fiziniams, juridinių asmenų atstovams surašyti 1558
administracinių teisės pažeidimų protokolai.
2012 M. ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ POBŪDIS BEI SKIRTOS NUOBAUDOS

Administracinių teisės pažeidimų protokolai, ATPK
straipsniai

Surašyta ATP
protokolų

Skirta
baudų

Baudų
suma Lt

LR želdynų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių
želdynų ir želdinių ne miškų ūkio paskirties žemėje apsaugą,
tvarkymą, želdynų kūrimą, projektavimą, želdinių veisimą,
nevykdymas ar pažeidimas, ATPK 78 str.

1

1

25

Gyvūnų laikymo Šiaulių mieste taisyklių pažeidimas, ATPK
110 str.

19

19

670

67

Stovėjimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose
pažeidimas, ATPK 124-1 str. 4 dalis

17

17

850

1445

~ 1445

~ 57800

Naudojimosi automobilių ir elektros transportu tvarkos
pažeidimas, ATPK 137 str.

1

1

10

Keleivių vežimas be bilieto, ATPK 142 str. 6 d.

3

3

600

Keleivinio kelių transporto eismo tvarkaraščių nesilaikymas,
ATPK 142-2 str. 2 d.

1

1

125

Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais- taksi taisyklių
pažeidimas, ATPK 142-3 str.

9

9

615

Savavališkas kasinėjimas bendro naudojimo teritorijoje ir
teritorijos nesutvarkymas baigus darbus, ATPK 160 str.

8

8

400

Gatvių, jų statinių ir įrenginių sugadinimas, ATPK 160-1 str.

1

1

100

Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimas,
ATPK 161 str.

8

8

80

Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose
vietose taisyklių pažeidimas, ATPK 167 str.

10

10

170

Išorinės reklamos įrengimo taisyklių nesilaikymas, ATPK
214-1 str. 3 d.

35

35

9250

Iš viso:

1558

1558

~ 70695

Be 124-5 str.

113

113

12895

Vietinė rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų
nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose
nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas,
ATPK 124-5 str.

2010 – 2012 M. ADMINISTRACINIŲ POVEIKIO PRIEMONIŲ
STATISTIKA

Administracinių teisės
pažeidimų bylos
Surašyta ATP protokolų (vnt.)
Skirta administracinių nurodymų
(vnt.)
Skirta įspėjimų
(vnt.)
Skirtos baudos
(vnt.)

Baudų suma Lt

2010 m.

2011 m.

2012 m.

66
-

259
255

1558
1555

8

-

-

57

259

1558

10 220 Lt

14 020 Lt

~ 70695

Taikytos prevencinės priemonės viešajai tvarkai mieste palaikyti ir sanitarijos būklei gerinti.
Siekiant įgyvendinti Savivaldybės projektą ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
Šiauliuose“ bei nustatyti, kaip Medelyno ir Pabalių mikrorajonų individualių valdų, kurių tinklai nebuvo
prijungti prie miesto vandentiekio ir kanalizacijos, savininkai laikosi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
patvirtintų Šiaulių miesto tvarkymo taisyklių, buvo organizuoti reidai. Pagal UAB ,,Šiaulių vandenys“
pateiktus sąrašus Medelyno mikrorajono 303 valdų ir Pabalių mikrorajono 241 valdos savininkams buvo
išsiųstos buitinių nuotekų anketos. Atlikta anketose pateiktų duomenų suvestinė. Toliau vykdyta buitinių
nuotekų tvarkymo laikymosi kontrolė Kalniuko mikrorajone.
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2012 metais nustatytas 1 neleistinai laikomas agresyvus šuo. Šuns savininkui taikytos
administracinio poveikio priemonės už Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2002 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 242 patvirtintų Agresyvių šunų įvežimo, įsigijimo,
laikymo, veisimo, dresavimo ir prekybos jais taisyklių pažeidimą.
Viešosios tvarkos skyriuje 2012 metais išduoti 5 leidimai agresyviems šunims laikyti.
Įgyvendintas Aplinkos apsaugos programos tikslas reguliuoti gyvūnų, laikomų Šiaulių miesto
daugiabučiuose namuose, populiaciją ir kontroliuoti jų priežiūrą. Įvykdyti planuoti uždaviniai ir
įgyvendintos numatytos priemonės.
2012 m. surinkta 92420 Lt vietinės rinkliavos už gyvūnų (šunų, kačių) laikymą daugiabučiuose
namuose.
Lėšos panaudotos šiems Aplinkos apsaugos programos uždaviniams įvykdyti:
1. Užtikrintas daugiabučių namų gyventojams nemokamas gyvūnų registravimas Šiaulių jaunųjų
gamtininkų centre, vykdyta registruotų gyvūnų apskaita. 2012 metais mieste užregistruoti 271 gyvūnas, iš
jų 206 registruoti daugiabučiuose namuose.
2. Vykdytas rinkliavos administravimas, taikytos įmokų mokėjimo lengvatos.
.
3. Pagerinta daugiabučių namų gyvenamosios aplinkos sanitarinė būklė:
3.1. vykdyta 8 šunų išvedžiojimo aikštelių priežiūra, atliktas aikštelių remontas. Paslaugą teikė
AB „Specializuotas transportas“.
4. Finansuotas ir įgyvendintas 1 tikslinis gyvūnų priežiūros, globos, užkrečiamųjų ligų
prevencijos projektas.
Lietuvos gyvūnų globos draugijos Šiaulių skyriaus projektas – „Efektyvesnis benamių kačių
surinkimas, jų sterilizacija bei kastracija-populiacijos mažinimo būdas Šiaulių mieste“, skirta 1000 Lt;
5. Vykdytas gyventojų švietimas gyvūnų reguliavimo ir priežiūros klausimais.
Bendradarbiauta su Vilniaus miesto, Panevėžio miesto, Klaipėdos rajono, Šiaulių rajono
savivaldybėmis, Šiaulių apskrities valstybine mokesčių inspekcija, Šiaulių visuomenės sveikatos centru,
Šiaulių valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, Šiaulių vyriausiuoju policijos komisariatu, Šiaulių
regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių miesto agentūra.
Civilinė sauga.
Už civilę saugą ir mobilizaciją atsakingas Viešosios tvarkos skyriaus Civilinės saugos poskyris.
Pagrindiniai 2012 metų veiklos rodikliai:
Civilinės saugos organizavimas vykdytas pagal Šiaulių miesto savivaldybės ekstremaliųjų
situacijų (toliau – ES) prevencijos priemonių 2012 m. planą, patvirtintą Savivaldybės administracijos
direktoriaus 2012 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. A-252. Ataskaitiniais metais buvo numatytos 56 priemonės.
Dėl Viešosios tvarkos skyriaus Civilinės saugos poskyrio žmogiškųjų išteklių neįvykdytos pagrindinės
atitinkamuose punktuose numatytos priemonės: 1.3 – neparengtas Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
valdymo planas (pagal teisės aktus turėjo būti patvirtintas 2011 m.); 1.4.1 – nesudarytos sutartys su ūkio
subjektais dėl pagalbos teikimo EĮ, ES metu; 1.4.2 – nesudarytas su Šiaulių raj. Savivaldybe tarpusavio
pagalbos ES atvejais planas; 2.7 – neįrengta PS elektromechaninė sirena Rėkyvoje; 4.3.2.2 – neatliktos
institucinės stalo pratybos; 5.2 – neparengtas EMOFF programos naudojimosi aprašas.
Bendra Šiaulių miesto civilinės ir priešgaisrinės saugos būklė analizuojamu laikotarpiu nuo 2012
m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. įvertinta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos nustatytais Civilinės ir priešgaisrinės saugos būklės vertinimo kriterijais. Iš pateiktų
57 būklės vertinimo kriterijų 10 kriterijų įvertinti patenkinamai, kiti – gerai. Patenkinamai įvertinti
kriterijai – neįrengtos ESOC darbo vietos slėptuvėje (reikia per 200 tūkst. Lt); nepakankamas gyventojų
švietimas – neparengta ir neišplatinta lankstinukų, atmintinių ir pan.; didelis gaisrų skaičius – 461, 9
traumuoti žmonės; iš 56 Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plane numatytų priemonių
įgyvendintos tik 52 (93 %); su ūkio subjektais sudaryta tik 60 proc. numatytų sutarčių. Kadangi
patenkinamai įvertinta mažiau kaip 30 proc. kriterijų, bendra Savivaldybės civilinės ir priešgaisrinės
saugos būklė įvertinta gerai.
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Civilinės saugos mokymo organizavimas.
Organizuoti ŠAPGV CS specialistų įvadiniai civilinės saugos mokymai pagal patvirtintas
klausytojų programas: Savivaldybės, ūkio subjektų ESOC nariams, ūkio subjektų ir įstaigų, kuriuose
nuolat ar laikinai būna žmonių vadovų arba jų įgaliotiems asmenims, gamybinės paskirties ūkio subjektų
vadovams arba jų įgaliotiems asmenims, ūkio subjektų ir kitų įstaigų darbuotojams, atsakingiems už
civilinę saugą, ūkio subjektų ir įstaigų, kuriuose nuolat ar laikinai būna žmonių ir kurių vadovai turi
organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, vadovams arba jų įgaliotiems asmenims.
Mokymuose dalyvavo 68 asmenys. 47 klausytojai buvo iš Šiaulių miesto biudžetinių įstaigų: 9 iš
mokymo įstaigų, 24 iš ikimokyklinio ugdymo, specialaus ugdymo, neformalaus ugdymo įstaigų bei 9 iš kitų
įstaigų. 21 klausytojas buvo iš miesto ūkio subjektų

PAGD prie VRM Ugniagesių gelbėjimo mokyklos Civilinės saugos mokymo centre
organizuojamuose civilinės saugos kursuose dalyvavo 2 asmenys.
Civilinės saugos parengtis ir kontrolė.
Atlikti civilinės saugos būklės kompleksiniai patikrinimai 49 ūkio subjektuose iš 50-ties
numatytų.
25 ūkio subjektų ir įstaigų būklė įvertinta gerai, 24 – patenkinamai, nepatenkinamai - nėra. Ūkio
subjektams, įvertintiems patenkinamai, nustatytas laikotarpis, per kurį turėjo atsižvelgti į pateiktas
išvadas.
Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje organizuotos savivaldybės lygio CS pratybos.
Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2012 m. liepos 3 d. buvo organizuotos savivaldybės lygio
civilinės saugos stalo pratybas tema ,,Keitimasis informacija tarp civilinės saugos sistemos subjektų
susidarius ekstremaliajai situacijai, savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos ir ekstremaliųjų situacijų
operacijų centro sušaukimas veiklai“. Pratybos įvertintos gerai.
Priešgaisrinės saugos organizavimas.
Vadovaujantis Administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. A-390 „Dėl
gaisrų prevencijos miško parkuose bei kitose miesto teritorijose“ buvo vykdytos šios prevencinės
priemonės:
1. Nustatytos potencialiai pavojingos gaisringumo atžvilgiu miesto teritorijos, sudarius šių
teritorijų apvažiavimo būsimų pravencinių reidų metu maršrutus;
2. Dalyvauta Rėkyvos seniūnijoje vykusiame sodų bendrijų pirmininkų pasitarime, kuriame
įspėta dėl soduose deginamų buitinių atliekų bei pernykščios žolės ir lapų keliamo pavojaus gamtai ir
aplinkai bei išdalintos atmintinės šia tema;
3. Kartu su ŠAPGV, ŠVPK, ŠAAA bei „Žalgirio“ jachtklubo atstovais atlikti 4 prevenciniai
žolės deginimo gaisringose teritorijose reidai, surašyti ATPK protokolai 3 asmenims, dar 12 asmenų
įspėti.
Ištirti 2 gyventojų skundai dėl jų kaimynų keliamo aplinkiniams pavojaus, kai nesilaikoma
priešgaisrinės saugos taisyklių.
Pasibaigus pavasariniam padangų keitimo sezonui, patikrintos 5 individualios įmonės,
užsiimančios ratų permontavimu, siekiant išsiaiškinti, kur yra dedamos numontuotos padangos. Keletas
savininkų įspėti, didesnių pažeidimų nerasta.
1.8. SAVIVALDYBĖS VIDAUS ADMINISTRAVIMAS IR VIEŠIEJI RYŠIAI
Savivaldybės administracijos struktūros pokyčiai.
2012 metais vyko Savivaldybės administracijos struktūros optimizavimas, kurio metu nuo 201208-01:
1. Įkurtas Viešųjų ryšių skyrius (panaikintas Tarptautinių ryšių skyrius), panaikintas Ūkio skyrius,
o įsteigtas Personalo skyriaus Ūkio poskyris.
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2. Skyriuose, kuriuose buvo po 2 vedėjų pavaduotojų pareigybės: buvo panaikinta po 1
pavaduotojo pareigybę arba įsteigti poskyriai.
3. Skyrių vedėjų pavaduotojų pareigybių pareiginė alga sumažinta per 1 kategoriją.
4. Kanceliarijoje įsteigtas Asmenų aptarnavimo poskyris, Švietimo skyriuje – Formaliojo ugdymo
poskyris ir Veiklos analizės ir neformaliojo ugdymo poskyris.
5. Nuo 2012-08-01 Savivaldybės administracijoje nustatytas didžiausias leistinas valstybės
tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičius – 243 (vietoj 276).
6. Savivaldybės administracijos tarnautojai dirbo pagal sutrumpintą darbo laiko grafiką (1 val. 15
min. trumpiau ir atitinkamai gavo sumažintą darbo užmokestį).
108 Savivaldybės administracijos darbuotojai dalyvavo mokymuose ir kvalifikacijos kėlimo
kursuose (Savivaldybės biudžeto lėšų mokymams skirta 5301,08 Lt).
Informacinių technologijų plėtra.
Pagrindinis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos informatikos skyriaus tikslas – diegti ir
pritaikyti informacines technologijas ir telekomunikacijas, siekiant efektyviai naudoti savivaldybės
informacinę sistemą. Informacinių technologijų (IT) skyrius organizavo savivaldybės duomenų
perdavimo tinklų kūrimą ir eksploataciją, koordinavo duomenų bazių tvarkymą ir naudojimą, užtikrino
duomenų apsaugą ir savivaldybės informacinės sistemos standartų bei techninių reikalavimų laikymąsi.
Pereinant prie naujų Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės (VSAFAS) standartų
2012m. įdiegta nauja finansų valdymo sistema.
2012 Pagrindinis dėmesys buvo skirtas informacinių sistemų tobulinimui ir plėtrai, parengtas
interneto svetainėje Tarybos posėdžių transliavimas, sukurtas tarybos posėdžių garso archyvas. Tobulinant
dokumentų valdymo sistemą visuose padaliniuose įdiegta elektroninis parašas.
2012 m. pertvarkytos savivaldybės informacinės sistemos ir jų darbą aptarnaujančios tarnybinės
stotys. Įvykdyta keliolika tarnybinių stočių infrastruktūros atnaujinimo priemonių panaudojant
virtualizaciją, pakeista pasenusi techninė ir programinė įranga.
Atsižvelgiant į tai, kad 2012 metais kompiuteriniai įrangai atnaujinti ir tobulinti nebuvo skirta lėšų,
o savivaldybės administracijos padaliniuose 50% kompiuterinės įrangos yra pasenusi skyriui pavyko
išlaikyti stabilų informacinių sistemų darbą.
.
Tarptautiniai ryšiai.
Diplomatinio korpuso atstovų vizitai Šiauliuose:
 Vasario 14 d. Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorės Anne Elizabeth Derse vizitas Šiauliuose.
 Kovo 23 d. Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadoriaus Matthias Mülmenstädt vizitas
Šiauliuose.
 Birželio 11d. Čekijos Respublikos ambasadoriaus Radek Pech vizitas Šiauliuose.
 Rugpjūčio 23 d. Rusijos Federacijos ambasadoriaus Vladimir Chkhikvadze vizitas Šiauliuose.
 Rugpjūčio 3 d. Baltarusijos ambasadoriaus Vladimir Dražin vizitas Šiauliuose.
 Spalio 10 d. Rusijos Federacijos Generalinio konsulato Klaipėdoje Generalinio konsulo
Vladimir Malygin vizitas Šiauliuose.
 Lapkričio 9 d. Belgijos ambasados (Latvijoje ) Valonijos ir Briuselio regiono Ekonomikos ir
prekybos atstovybės atašė Andre Villers vizitas Šiauliuose, kurio metu aplankytos Šiaulių įmonės,
aptartos galimybės investavimui.
 Lapkričio 27 d. Armėnijos Respublikos ambasadoriaus Ara Aivazian vizitas Šiauliuose, kurio
metu buvo aptartos galimybės dėl bendradarbiavimo tarp Šiaulių ir Zugdidi miestų, dalyvavimo
tarptautiniuose kultūros ir sporto renginiuose renginiuose.
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Kitų užsienio svečių vizitai Šiauliuose:
1. Šiaulių moksleivių namų tarptautinio festivalio-konkurso „ Vaikystės vaivorykštė“ Ukrainos
delegacijos dalyvių priėmimas kovo mėn.
2. Šiaulių S. Šalkausko gimnazijos tarptautinio projekto dalyvių priėmimas balandžio mėn.
3. Šiaulių „Salduvės“ mokyklos tarptautinio projekto dalyvių priėmimas balandžio mėn.
4.Šiaulių universitete besimokančių užsienio šalių studentų, dalyvaujančių ERAZMUS
programoje, priėmimas gegužės mėn.
5. Šiaulių Lieporių progimnazijos COMENIUS tarptautinio projekto dalyvių priėmimas gegužės
mėn.
6. Šiaulių „Rasos“ progimnazijos COMENIUS tarptautinio projekto dalyvių priėmimas rugsėjo
mėn.
7. Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos tarptautinio projekto NORDPLIUS programos projekto
dalyvių priėmimas spalio mėn.
8. Saksonijos žemės verslininkų delegacijos, vadovaujamos Saksonijos federalinės žemės
Aplinkos ir žemės ūkio ministro Frank Kupfer verslo vizitas Šiauliuose rugsėjo mėn. Vizito metu
aplankytos įmonės, aptartos verslo skatinimo galimybės, pagalba ieškant naujų rinkų ir bendradarbiavimo
partnerių.
9. NATO karinių oro pajėgų užsienio šalių misijų vadų priėmimai, dalyvavimas misijų
rengiamuose renginiuose sausio – gruodžio mėn.
Pasirengimas 5-osioms TAFISA pasaulio sportas visiems žaidynėms „Šiauliai 2012“:
Organizuotas TAFISA atstovų bei Šiaulių Žaidynių direktorato darbo pasitarimai Šiauliuose
vasaris – gegužės mėn.
Žaidynių pristatymas Jelgavos m. (Latvija ) savivaldybėje vasario mėn.
Užsienio delegacijų - VIP (50 žm. ) programos parengimas ir lydėjimas Žaidynių metu.
Tarptautinių ryšių veiklos rezultatų 2011 m. palyginimas su 2012 m.
Veikla

2011 m.

2012 m.

1. Administruota projektų

1

1

3. Atvykusių užsienio delegacijų skaičius

11

11

4. Vykstančių į užsienio valstybes delegacijų
skaičius

9

5

4/9

9/9

5. Aukščiausio diplomatinio rango atstovų vizitai
Šiauliuose

9

8

8. Politikai, vykę į užsienio komandiruotes

15

7

9. Administracijos darbuotojai, vykę į užsienio
komandiruotes

21

13

5. Dalyvavimas Baltijos miestų sąjungos
veikloje, komisija/dalyvavusiųjų skaičius

Kita veikla:
Mero J. Sartausko ir Šiaulių verslininkų delegacijos vizitas į Nižnij Novgorodą (Rusija )
balandžio mėn.
Mero pavaduotojos D. Martinkienės, tarybos nario R. Snarskio vizitas į Gruziją su Lietuvos
savivaldybių asociacijos delegacija dalyvauti Gruzijos savivaldybių suvažiavime ir konferencijoje apie
Gruzijos vietos savivaldos raidos perspektyvas.
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Kalbos tvarkymas.
Kalbos tvarkytojo veikla apima miesto viešosios kalbos kontrolę, šviečiamąją prevencinę veiklą ir
Savivaldybės administracijos dokumentų redagavimą.
Vykdant viešosios kalbos kontrolę, patikrinta 2 valstybės įmonių ir 3 švietimo įstaigų viešųjų
užrašų, antspaudų, spaudų, blankų ir rengiamų dokumentų kalba. Tikrintoms įmonėms ir įstaigoms
parengti 5 raštai dėl rastų kalbos klaidų.
Atsižvelgiant į tai, kad 2012 metai buvo paskelbti Muziejų metais, patikrinta Dviračių muziejaus
viešųjų užrašų kalba, parengtas raštas.
Patikrinta periodinio leidinio „Šiaulių naujienos“ vieno numerio kalba.
Patikrinti viešieji užrašai Stoties g., S. Daukanto g., Tilžės g. nuo Stoties g. iki Aušros al.,
Žemaitės g. nuo Vytauto g. iki Aušros al., Rūdės g., Rėkyvos seniūnijoje. Parašyti raštai dėl 7 viešųjų
užrašų, dėl 3 viešųjų užrašų įspėta telefonu (2011 m. parašyti 26 raštai). Rezultatas – tikrintoje teritorijoje
ištaisyti ar panaikinti visi valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimų neatitinkantys
viešieji užrašai.
Juridiniams ir fiziniams asmenims suteikta 1000 konsultacijų: 578 telefonu, 155 žodžiu, 267
elektroniniu paštu (2011 m. iš viso suteiktos 1268 konsultacijos).
Suderinta 112 išorinės reklamos projektų (2011 m. – 327). 32 reklamos projektai dėl neatitikties
teisėms aktams iš pirmo karto nebuvo suderinti (toks pats skaičius nebuvo suderintas ir 2011 m.)
Taisyta Savivaldybės svetainėje skelbiamos informacijos kalba, apie rastas klaidas informuoti
atsakingi darbuotojai, klaidos ištaisytos.
Įvykdytos 2 įstaigos vadovų užduotys.
Rūpintasi miesto gyventojų ir Savivaldybės darbuotojų kalbos kultūros ugdymu. Kaupta ir
sisteminta reikalinga informacija apie kalbos aktualijas. Jos pagrindu atnaujinta Savivaldybės interneto
svetainės puslapyje „Kalbos konsultacijos“ esama informacija: parengtos 6 atmintinės, 4 rekomendacijos,
paskelbti 3 straipsniai aktualiais kalbos klausimais.
Teikta pagalba Savivaldybės administracijos darbuotojams rengiant dokumentus: į Savivaldybės
intraneto svetainę įdėtos 2 naujos dokumentų formos.
10-yje Savivaldybės administracijos vadovų pasitarimų taisytos kalbėtojų kalbos klaidos.
Dalyvauta 3 komisijų veikloje. Šiaulių miesto valstybinės kalbos mokėjimo komisijos
organizuotuose 8-iuose valstybinės kalbos egzaminuose (2011 m. taip pat dalyvauta 8 egzaminuose)
testuoti 22 asmenys: 20 – I kategorijos, 1 – II kategorijos ir 1 – III kategorijos (2011 m. egzaminuoti 25
asmenys: 21 – I kategorijos, 3 – II kategorijos ir 1 – III kategorijos).
Dalyvauta 3-uose Gatvių ir visuomeninių objektų pavadinimų parinkimo komisijos posėdžiuose
(2011 m. – 7-iuose posėdžiuose).
Dalyvauta 2-uose Miesto architektūros ir estetinio įvaizdžio prie Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus komisijos posėdžiuose (2011 m. – 8-iuose
posėdžiuose).
Per 2012 metus suredaguoti 382 Savivaldybės tarybos sprendimų ir jais tvirtinamų dokumentų
projektai (2011 m. – 440 projektų).
Redaguota Savivaldybės darbuotojų įvairių rengiamų dokumentų, informacinių tekstų kalba.
Derinti Savivaldybės darbuotojų naujų spaudų tekstai.
Iš viso išsiųsta 17 raštų (2011 m. – 34 raštai). Rengti su kalbos tvarkytojo veikla susiję
Savivaldybės vidaus dokumentai, tvarkyta korespondencija. Registruota 10 gautų dokumentų (2011 m. –
14).
Bendradarbiauta su Valstybinės kalbos inspekcija, šalies savivaldybių kalbos tvarkytojais,
dalyvauta Lietuvių kalbos draugijos Šiaulių skyriaus veikloje.
Dalyvauta 24 val. trukmės mokymuose „Ryšiai su visuomene ir įvaizdžio kūrimas“, 24 val.
seminare „Raštinės ir archyvo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programos mokymai“, 6 val.
konferencijoje „Vardai, vardynas, vardynos: asmenvardžių ir kitų pavadinimų aktualijos“, išklausyti 200
val. vokiečių kalbos kursai, kuriuose pasiektas vokiečių kalbos A2 lygis kalbėjimo, klausymo ir rašymo
srityse.
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Viešosios kalbos vartojimo srityje yra nemažai spręstinų problemų. Dėl juridinių asmenų
pavadinimų ir prekių ženklų sudarymą reglamentuojančių teisės aktų netobulumo išorinės reklamos
kontrolė negali būti veiksminga. Teismams skirtingai aiškinant, koks pažeidimas laikytinas trunkamu
teisės pažeidimui, kyla problemų dėl administracinių nuobaudų už valstybinės kalbos nevartojimą ar
kalbos klaidas taikymo. Dėl visuotinio globalizacijos proceso kinta ir lietuvių kalbos vaidmuo
šiuolaikinėje visuomenėje. Valstybinės kalbos įstatymo nuostatos neatitinka šių dienų reikalavimų, todėl
daugelis svarbių, su valstybinės kalbos saugojimu, viešosios kalbos kontrole ir kalbos tvarkytojų statusu
susijusių klausimų lieka neišspręsti.
Jaunimo reikalų koordinavimas.
Nuolat kaupta, skelbta ir skleista informacija apie jaunimo veiklos galimybes Šiaulių miesto
tinklalapyje, konsultuota šiais klausimais jaunus žmones bei jaunimo organizacijas; teikta
suinteresuotiems asmenims ir institucijoms (Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Jaunimo reikalų
departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) informacija apie jaunimo politikos
įgyvendinimą savivaldybėje; informuota savivaldybės administracija apie jaunimo problemas bei
siekiamus tikslus; organizuoti susitikimai su miesto mero pavaduotoja, administracijos direktoriaus
pavaduotoju, Tarybos nariais dėl jaunimo problemų, iniciatyvų, siūlymų sprendimo.
Koordinuotas savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbas, dalyvauta jaunimo organizacijų ir
klubų susirinkimuose, renginiuose, stebėta organizacijų projektų, renginių eiga.
Parengta programos „Nevyriausybinių organizacijų, jaunimo organizacijų iniciatyvų rėmimas“,
Vietos bendruomenių tarybų 2012 metų programos projektus.
Dalyvauta Konsultacinės tarybos ir Jaunimo reikalų tarybos posėdžiuose; dirbau Gyvūnų
reguliavimo ir priežiūros tikslinių programų įvertinimo ir lėšų joms finansuoti paskirstymo komisijoje.
Perskaityta ir įvertinta 49 NVO projektai. Iš NVO programai skirtų 40200 Lt, įgyvendinti 39 projektai,
suma- 39300 Lt. Iš Jaunimo iniciatyvų finansavimo programos įgyvendintas 1 ekstremalaus sporto
projektas (1000Lt) - „DIRT“ tipo dviračių trasos kūrimas jaunimui“.
Koordinuota VBT 2012 m. programa, kurios įgyvendinimui Lietuvos Respublikos Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija buvo skyrusi 344 000 Lt. Tenkinant Šiaulių miesto vietos bendruomenių
poreikius, sutvarkytos viešosios erdvės, vykdyta kultūrinė ir švietėjiška veikla, skatintas vaikų ir jaunimo
užimtumas (įrengtos 6 vaikų žaidimų aikštelės, sutvarkytos sporto aikštelės). Šiems tikslams įgyvendinti
panaudota 342560,34 Lt.
Siekdami įgyvendinti jaunimo politiką Šiauliuose, bendradarbiavome JRD įgyvendiname
projekte „Integruota jaunimo politikos plėtra“. Organizavau 5 seminarus, kurių metu buvo identifikuotos
jaunimo problemos ir parengtas jaunimo problemų 2013-2018 metų planas. Esame Klaipėdos miesto
Atviro jaunimo centro projekto „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ veiklos „Naujų bendradarbiavimo
formų diegimas, plėtojant jaunimo centrų koncepcijas“ partneriai. Vyko 12 mokymų su AJC susijusiomis
temomis Šiauliuose, Klaipėdoje ir Kaune. Sėkmingai vykdoma Jaunimo centro veikla, surengta reklaminė
akcija, surasta naujų savanorių profesionalų (šokio, menų, muzikos).
Bendradarbiavau su savivaldybės administracijos tarnautojais, Jaunimo reikalų departamentu
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais, vykdančiais su
jaunimu susijusią veiklą, savivaldybės jaunimo organizacijų taryba „Apskritasis stalas“, jaunimo
organizacijomis ir ir neformaliomis jaunimo grupėmis, Lietuvos moksleivių sąjunga, su jaunimo reikalų
koordinatoriais iš kitų savivaldybių; dalyvavau plėtojant bendradarbiavimą su užsienio šalių
savivaldybėmis (Baranovičių miesto (Baltarusija) jaunimo koordinatore ir jaunimo grupe) jaunimo
politikos srityje.
Jaunimo organizacijos ir jaunimo atstovai aktyviai dalyvavo savanoriškoje veikloje. Vien 5-ųjų
TAFISA pasaulio sporto visiems žaidynių metu buvo parengta ir dalyvavo virš 600 savanorių.
Savivaldybės veiklos viešinimas ir miesto bendruomenės informavimas.
Šiaulių miesto savivaldybė 2012 metais nuolat informavo visuomenę apie savo veiklą, priimtus
sprendimus, tuo užtikrindama savo darbo viešumą. Informacijos sklaida buvo vykdoma dirbant su
žiniasklaidos atstovais, pirktos paslaugos iš įvairių žiniasklaidos priemonių.
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Kiekvieną pirmadienį Savivaldybėje vyko spaudos konferencijos, kurių metu miesto vadovai,
Administracijos specialistai apžvelgdavo naujausias aktualijas, kalbėdavo apie perspektyvas, pristatydavo
Administracijos direktoriaus įsakymus, atsakydavo į žurnalistų klausimus. Atskirai buvo rengiamos
miesto Tarybos narių, Savivaldybės administracijos atstovų spaudos konferencijos aktualiais miesto
bendruomenei klausimais. Žiniasklaidos atstovai kviesti į Savivaldybėje vykstančius susirinkimus,
susitikimus, dalyvaudavo miesto Tarybos, komitetų posėdžiuose. Apie savivaldybėje vykstančius įvykius
nuolat buvo siunčiami pranešimai spaudai, informacija skelbta Savivaldybės tinklalapyje www.siauliai.lt.
Rengti atsakymai į gyventojų klausimus, skelbiami informaciniame portale “Etaplius” rubrikoje “Valdžia
atsako”.
Oficiali Savivaldybės informacija visus metus buvo spausdinama Savivaldybės informaciniame
biuletenyje “Savivaldybės žinios”, kuris buvo leidžiamas su “Šiaulių naujienų” ir “Šiaulių krašto”
laikraščiais. “Savivaldybės žiniose” šiauliečiai galėjo susipažinti su Tarybos sprendimų aprašais, sužinoti
apie Savivaldybės rengiamus viešuosius pirkimus, konkursus pareigoms užimti, detaliojo planavimo
procedūras, informaciją apie įvairius renginius, projektus ir pan.
Savivaldybės informacinė laida “Požiūris”, rodyta per regioninę televiziją “S plius” kartą per
mėnesį. Laidoje aktualiomis gyventojams temomis kalbėdavo miesto vadovai, politikai, Savivaldybės
administracijos vadovai bei specialistai, Savivaldybės įmonių bei valstybinių įstaigų atstovai. Laidos
dalyviai ne tik pateikdavo daug informacijos, bet ir tiesioginiame eteryje atsakydavo į gyventojų
klausimus. Jei atsakymams pritrūkdavo eterio laiko, jie būdavo išspausdinti savaitraštyje “Šiauliai plius”.
Šiauliečiai labiausiai domėjosi komunalinių paslaugų, infrastruktūros, architektūros ir miesto plėtros,
sveikatos apsaugos, švietimo klausimais, naujų projektų įgyvendinimo perspektyvomis.
Informacinėje laidoje “Miesto savaitė”, kuri buvo rodoma per Šiaulių apskrities televiziją,
kiekvieną penktadienį miesto vadovai apžvelgdavo aktualiausius savaitės įvykius ir sprendimus. Laidos
metu miestiečiai gaudavo tiesioginę oficialią informaciją, galėjo sužinoti miesto vadovų poziciją įvairiais
bendruomenei svarbiais klausimais.
Organizuoti visuomeniniai renginiai – Savivaldos dienos paminėjimas bendradarbiaujant su
Šiaulių universitetu, dalyvavimas verslo pasiekimų parodoje “Šiauliai 2012”, kt. Organizuotas
naujametinio atviruko sukūrimas ir pagaminimas, 5-ųjų pasaulio sportas visiems žaidynių renginių ir kt.
viešinimas.
1.9. JURIDINĖ VEIKLA IR KONTROLĖ
Juridinė veikla.
Juridinę veiklą Savivaldybės administracijoje vykdo Teisės skyrius.
Skyriaus tarnautojai pilnai užtikrinimo teisėtumo kontrolę visose Savivaldybės veiklos srityse.
Suderinti visi savivaldybės tarybos sprendimai, Administracijos direktoriaus įsakymai, sutartys
sudaromos Savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu.
Skyrius 2012 metais gavo 1048 įvairaus pobūdžio raštus, skyriuje registruoti 131 raštai, tai
panašus skaičius, kaip ir praėjusiais metais gautų raštų. Skyriaus vardu išsiųsta– 403 raštai.
Skyriuje teisinę pagalbą teikė 2 tarnautojai – teisinė pagalba suteikta 1841 asmenims.
Skyriaus tarnautojai vedė – 170 įvairaus pobūdžio teisminių bylų. Bylų skaičius lyginant su
praėjusiais metais sumažėjo, nes ankstesniais metais buvo perduotos visos bylos dėl skolų išieškojimo, o
2012 metais šių bylų skaičius sumažėjo, buvo dirbama su tomis, kurios nepasibaigė 2011 metais. Pradėta
buvo apie 100 naujų bylų. Gautos naujos bylos pasižymi ypatingu sudėtingumu ir greitų sprendimų
priėmimu, tai sąlygojo didesnes skyriaus tarnautojų laiko sąnaudas. 2012 metais gauta apie 15 bylų,
kurios susijusios su viešaisiais pirkimais, šios bylos yra sudėtingos, nes procesas yra pagreitintas,
trumpesni procesiniai terminai.
Teismui perduotos visos bylos dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio išieškojimo,
savivaldybės būstų nuomininkų iškeldinimo ir skolų išieškojimo.
Šiuo metu Teisės skyrius yra perdavęs visas bylas, kurias paruošė atitinkami skyriai dėl
valstybinės žemės nuomos mokesčio skolų, ar skolų už savivaldybės nuomojamas gyvenamasias patalpas
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išieškojimo. Vyksta intensyvus darbas su skolininkais, tai yra sudaromi skolų gražinimo grafikai,
reikalavimai perduodami antstoliams, stebimos bankroto ar restruktūrizavimo procedūros ir pan. Vien
restruktūrizuojamų įmonių skolą sudaro apie 555703,88 Lt, o bankrutuojančių įmonių – 1483872,07 Lt –
viso apie 2039575,95 Lt. Dėl šios sumos pareikšti kreditoriniai reikalavimai, stebimas skolų gražinimo
procesas. Likviduotų įmonių skola už valstybinės žemės nuomą yra 151 394, 24 Lt. Šios sumos
išieškojimas negalimas.
Teisės skyriaus specialistai reiškia prieštaravimus bylose dėl delspinigių, kurių prašo įmonės už
jiems nesumokėtas paslaugas ar darbus priteisimo (atsiskaitymai pradelsiami dėl sunkios savivaldybės
finansinės padėties), prašomų delspinigių sumos sumažinamos teismų sprendimais nuo 20 iki 30
procentų.
Teisės skyriaus laimėtų bylų skaičius sudaro apie 95 procentus, tai sąlygojo skyriaus specialistų
skaičiaus padidinimas, bei funkcijų tarp specialistų paskirstymas.
Centralizuota vidaus audito veikla.
Centralizuotame vidaus audito skyriuje dirba 3 valstybės karjeros tarnautojai. Centralizuotas
vidaus audito skyrius yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.
Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2012 metų veikla buvo organizuota vadovaujantis šiais
teisės aktais: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos
įstatymu, Lietuvos Respublikos Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, 2003 m. balandžio14 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 470 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir
vidaus audito įstatymo įgyvendinimo ir vidaus audito tarnybos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“, 2003
m. gegužės 2 d. Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-117 „Dėl pavyzdinės vidaus
audito metodikos, vidaus auditorių profesinės etikos taisyklių ir vidaus audito poreikio įvertinimo analizės
metmenų patvirtinimo“, taip pat ir vietiniais teisės aktais, susijusiais su Centralizuoto vidaus audito
skyriaus veikla. Centralizuotas vidaus audito skyrius yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos
direktoriui.
Vadovaujantis teisės aktais Centralizuoto vidaus audito skyriaus tarnautojai atlieka vidaus
auditus ir įvertina vidaus kontrolės sistemos veikimą Savivaldybės tarybos įsteigtuose viešuosiuose
juridiniuose asmenyse, kurie valdo, naudoja savivaldybės turtą ir juo disponuoja; vertina planų, programų
vykdymą, turto naudojimą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriais; vertina iš įvairių
šaltinių gautų lėšų administravimą ir panaudojimą; konsultuoja audituojamus asmenis vidaus kontrolės
sistemos sukūrimo ir veikimo, rizikos valdymo ir kitais su audituojama aplinka susijusiais klausimais.
Siekdamas nustatyti, ar vykdomas rekomendacijų įgyvendinimo planas audituotame subjekte,
Centralizuotas vidaus audito skyrius vykdo poauditinę veiklą ir pažangos stebėjimą. Centralizuotas vidaus
audito skyrius vykdė ne tik Lietuvos Respublikos teisės aktais priskirtas funkcijas, bet ir kitas funkcijas,
priskirtas valstybės tarnautojų pareigybės aprašymuose ar Savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymais pavestus uždavinius: priėmė iš Savivaldybės tarybos įsteigtų viešųjų juridinių asmenų finansų
kontrolės būklės ataskaitas už 2011 metus, susistemino ir apibendrino jų duomenis, parengė informaciją
apie finansų kontrolės būklę ir galimas rizikas viešuosiuose juridiniuose asmenyse. Siekdami įgyvendinti
skyriui pavestas kitas funkcijas, skyriaus tarnautojai organizavo ir tvarkė skyriaus raštvedybą, užtikrino
tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą į archyvą; vedė skyriaus darbuotojų mėnesio darbo laiko
apskaitos žiniaraščius ir teikė juos teisės aktų nustatyta tvarka. Centralizuoto vidaus audito skyriaus
audituojama aplinka 2012 m. buvo 98 biudžetinės įstaigos, Šiaulių miesto savivaldybės strateginio
veiklos plano programos, investicijų projektai ir galimi individualūs Savivaldybės administracijos
direktoriaus pavedimai. Siekdami išsaugoti objektyvumą ir nepriklausomumą vertinant aplinkybes,
skyriaus vidaus auditoriai nedalyvauja Savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių viešųjų juridinių
asmenų valdyme. Centralizuotame vidaus audito skyriuje dirba 3 valstybės karjeros tarnautojai. Pagal
teisės aktais atliktą skaičiavimą Centralizuotame vidaus audito skyriuje turėtų dirbti 9 darbuotojai. Kaip
matyti iš pateiktų skaičių, Centralizuotas vidaus audito skyrius vykdo jam suteiktus įgaliojimus,
neturėdamas tam pakankamų žmogiškųjų išteklių, todėl neturi galimybės įgyvendinti nustatyto teisės
aktais uždavinio, t.y. vieną kartą per tris metus įvertinti kaip vidaus kontrolės sistema veikia Savivaldybės
tarybos įsteigtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse. Taip pat pažymėtina, kad esant mažam vidaus
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auditorių skaičiui, neįmanoma vidaus auditorių specializacija. Nėra parengtų tinkamų specializuotų
vidaus audito programų, kurios tiktų savivaldybių vidaus auditorių darbui ir sudarytų sąlygas padidinti
atliekamų vidaus auditų apimtis.
Įvertinę nelengvą Šiaulių miesto savivaldybės ekonominę situaciją 2012 metais ir siekdami
sutaupyti Savivaldybės administracijos darbo užmokesčio fondą, Centralizuoto vidaus audito skyriaus
tarnautojai, vadovaudamiesi Savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-12-30 įsakymu Nr. A-743,
2012 metais dirbo 1 valanda ir 15 min. sutrumpintą darbo dieną, gaudami darbo užmokestį proporcingai
dirbtam laikui. 2012 metais buvo atlikta atliko 11 vidaus auditų ir tyrimų, t.y. 3 auditais mažiau nei 2011
metais. Mažesniam skaičiui atliktų vidaus auditų įtakos turėjo sutrumpintas darbo laikas, siekiant taupyti
Savivaldybės administracijos darbo užmokesčio fondą. Reikšminga įvertinti tai, kad mažesnis atliktų
vidaus auditų skaičius nereiškia mažesnių darbo apimčių, kadangi Moksleivių papildomo ugdymo
organizavimo vidaus auditas buvo atliktas septyniose savivaldybės biudžetinėse įstaigose ir užtruko 60
darbo dienų. 2012 metais sausio mėnesį Savivaldybės administracijos direktorius pavedimu
Centralizuotas vidaus audito skyrius, kartu su viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro
(ŠRATC) kitų dalininkų atstovais atliko gauto skundo dėl ŠRATC veiklos tyrimą.
2012 metais 6 vidaus auditai buvo atlikti Savivaldybės biudžetinėse įstaigose, 2 vidaus auditus –
Savivaldybės vykdomų programų vidaus auditus, taip pat buvo susisteminta ir parengta informacija apie
Savivaldybės tarybos įsteigtų viešųjų juridinių asmenų finansų kontrolės būklę; vertinta dviejų
Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių veikla; atliktas skundo tyrimas.
Veiklos auditai, kurių metu buvo vertintos aukščiau minėtos sritys 2012 metais buvo atlikti:
Šiaulių moksleivių namuose, Šiaulių jaunųjų gamtininkų centre, Šiaulių jaunųjų turistų centre, Sporto
mokykloje "Dubysa", Sporto mokykloje "Klevas", Lengvosios atletikos mokykloje, Šiaulių futbolo
akademijoje, plaukimo mokykloje „Delfinas“, Teniso mokykloje, Centro pradinėje mokykloje, Vijolių
vidurinėje mokykloje, Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimo laboratorijoje.
Atliekant vidaus auditus aukščiau išvardintose savivaldybės biudžetinėse įstaigose buvo
pastebėti daromi pažeidimai organizuojant moksleivių papildomą ugdymą; naudojant darbo užmokesčio
fondą; rengiant ir tikslinant vietinius teisės aktus; kuriant bei įgyvendinant vidaus kontrolės, tame tarpe ir
finansų kontrolės sistemą; atliekant viešųjų pirkimų procedūras, sudarant sutartis bei jas kuruojant;
organizuojant buhalterinės apskaitos tvarkymą; užtikrinant tinkamą specialiųjų lėšų apskaitą ir teisingą
duomenų teikimą ataskaitose; užtikrinant tinkamą turto valdymą ir naudojimą ir pateiktos rekomendacijos
neatitikimams pašalinti.
Vidaus audito metu buvo nustatyta, kad yra neatitikimų teisės aktams, organizuojant veiklą
audituotose biudžetinėse įstaigose, yra analogiški. Atliekant vidaus auditus, nustatyta, kad 2012 metais
audituotuose subjektuose esminiai trūkumai yra tie patys, kaip ir ankstesniais metais audituostose
įstaigose: pasikeitus teisės aktams, nėra nuolat tikslinama sukurta vidaus kontrolės sistema; nepakankama
sutarčių sudarymo, jų administravimo, biudžeto lėšų naudojimo analizė ir kontrolė; parengti įstaigų
vietiniai dokumentai, reglamentuojantys veiklą, ne visada atitinka teisės aktus arba jie nėra suderinti
tarpusavyje, neatitinkantys vieni kitiems; nustatyta atvejų, kai įstaigos valdo turtą naudoja
nesivadovaudamos teisės aktais; viešieji pirkimai vykdomi tinkamai nesivadovaujant teisės aktais.
Pagrindinės ir reikšmingiausios rekomendacijos vidaus audito ataskaitose buvo pateiktos dėl aukščiau
išvardintų dalykų. Siekdami, kad Savivaldybei pavaldžios įstaigos, organizuodamos veiklą vadovautųsi
teisės aktais, užtikrintų racionalų ir efektyvų Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą ir išvengtų
pažeidimų, Centralizuoto vidaus audito skyriaus tarnautojai bendradarbiauja su Savivaldybės
administracijos skyriais, kuruojančiais jiems priskirtas įstaigas, su kitomis audituojamomis įstaigomis dėl
vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų tinkamo įgyvendinimo ir informacijos skleidimo kitoms
įstaigoms, kad būtų sumažinta viešųjų pirkimų organizavimo procedūrų, biudžeto lėšų naudojimo ir kita
veiklos organizavimo rizika.
Atlikę vidaus auditus ir įvertinę audituojamų subjektų vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą
bei galimą rizikos veiksnių įtaką, vidaus auditoriai 2012 metų vidaus audito ataskaitose pateikė 69
rekomendacijas, tai yra 23 rekomendacijomis daugiau nei 2011 metais kaip stiprinti vidaus kontrolės
procedūras, rizikos valdymą Savivaldybės administracijoje ir Savivaldybės administracijai pavaldžiose
viešuosiuose juridiniuose asmenyse.
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Ataskaitiniu laikotarpiu atlikus vidaus auditus, nustatyta, kad rizikingiausios sritys audituotuose
subjektuose buvo: vidaus kontrolės reglamentavimas ir organizavimas; rengiamų vietinių dokumentų
suderinimas tarpusavyje bei su Lietuvos Respublikos teisės aktais; viešųjų pirkimų organizavimas,
netinkamas vadovavimasis vietiniais teisės aktais.
2012 metais Centralizuotas vidaus audito skyrius nuolat vykdė pažangos stebėjimą ankstesniais
metais audituotuose subjektuose, atliko poauditinę veiklą. Pažangos stebėjimas vykdomas nuolat, kol
priemonių plane pateiktos rekomendacijos įgyvendinamos arba kol jos netenka aktualumo.
Skyriaus vyriausioji vidaus auditorė 2012 metais vykdė papildomą funkciją: vertintojo eksperto,
įgyvendinant projektą „Finansų valdymo bei apskaitos ir atskaitomybės sistemos, atitinkančios Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos patvirtintą VSAFAS koncepciją, sukūrimas ir įdiegimas Šiaulių miesto
savivaldybėje“.
2012 metais Centralizuoto vidaus audito skyriaus tarnautojai kėlė kvalifikaciją ir gilino savo
žinias savo veiklos srityje Finansų ministerijos mokymo centre ir Savivaldybės administracijos
organizuotuose mokymuose. 2012 metais dviems Skyriaus darbuotojams suteiktas atestuoto viešųjų
juridinių asmenų vidaus auditoriaus vardas.
Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais Centralizuotas vidaus audito skyrius parengė skyriaus
veiklos ataskaitą už 2011 metus, kurią pateikė Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir Valstybės
kontrolei.
1.10. SENIŪNIJŲ VEIKLA
Šiaulių miesto savivaldybei priklauso dvi seniūnijos: Medelyno ir Rėkyvos.
Medelyno seniūnija.
Medelyno seniūnija, vykdydama savo veiklą, įstatymų nustatyta tvarka teikia gyventojams
viešojo administravimo paslaugas:
 Organizavo seniūnijos darbą, atitinkantį Vietos savivaldos, Viešojo administravimo bei kituose
įstatymuose nurodytus reikalavimus. Teikė pasiūlymus Savivaldybės padaliniams dėl
infrastruktūros gerinimo, aplinkosaugos bei sanitarinių reikalavimų bei įsisavino teritorijų
priežiūrai skirtas lėšas.
 2012 metais Seniūnijai valstybinės žemės laisvųjų plotų, t.y. žaliųjų plotų, gėlynų, medžių
priežiūrai bei kitiems aplinkos tvarkymo darbams buvo skirta 17 tūkst. Lt.
 Medžių pjovimui, genėjimui, krūmų kirtimui išleista - 9779,37 Lt. (UAB Š.Apželd.)\
 Žolės pjovimui ir išvežimui išleista – 5393 Lt. (Palangos - Karklų ir Gelež. g. (Apželd.)
 Medelių pirkimas – 490,9 Lt. (230 egl.,70 puš.,- Skroblų g., 30 šerm., 14 gud. Šaltalankių g.),
viso 2012 m. pasodinta 344 medeliai, (2011 m. nupirkta ir pasodinta 60 šerm., 20 gud., 10 egl.).
Per du metus seniūnijos teritorijoje pasodinome 434 medelius.
 Už Kalėdinės eglės puošimą ir nupuošimą UAB Š. Apželd. apmokėta – 984,01 Lt.
Veiklos analizė teikiant administravimo paslaugas.
Seniūnijos gyventojų konsultavimas įvairiais Savivaldybės bei kitų valstybės institucijų veiklos
klausimais.
 Priimti nagrinėti gyventojų prašymai ir pasiūlymai – 17;
 Gauti ir nagrinėti gyventojų žodiniai prašymai bei pasiūlymai – 42;
 Seniūnijos gyventojams išduotos pažymos apie šeimos sudėtį – 49;
 Seniūnijos gyventojams atlikti notariniai veiksmai – 7;
 Pagal gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų
apskaitos tvarkymo funkciją seniūnijos gyventojams atlikta:
- atvykimo deklaracijos - 253;
- išvykimo deklaracijos – 65;
- pažymos apie deklaruojamą gyvenamąją vietą – 434;
- sprendimai dėl deklaravimo duomenų keitimo – 39;
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- prašymai įtraukti į GVNA apskaitą (dekl. prie saviv.) - 27;
 Surašyti reikalavimai, protokolai, šaukimai dėl žaliųjų plotų niokojimo, transporto priemonių
laikymo, gyvūnų laikymo taisyklių pažeidimo ir kt. - 15.
 2013.01.01. Medelyno seniūnijoje deklaravo gyvenamąją vietą 7008 gyv.
iki 18 metų – 1317 gyv.
nuo 18 iki 65 metų – 4699 gyv.
virš 65 metų- 992 gyv.
Seniūnijos teritorijoje užregistruotos trys socialinės rizikos šeimos, trims asmenims teikiamos
socialinės paslaugos asmens namuose, vienam asmeniui teikiama dienos socialinė globa namuose.
Praėjusiais metais Socialinės apsaugos ir darbo ministerija per savivaldybes skyrė 8 mln. litų
miestų ir rajonų gyventojų bendruomenių poreikiams tenkinti. Šiaulių miesto savivaldybei buvo skirta
virš 340 000 Lt. Ši suma buvo padalinta 2 seniūnijoms ir 5 jungtinėms bendruomenėms. Medelyno
seniūnijos vietos bendruomenei skirta 35 525 Lt. Šioms lėšoms panaudoti buvo sukurta Vietos
bendruomenės taryba, jungianti visas seniūnijos teritorijoje esančias visuomenines organizacijas, kurios
delegavo po vieną asmenį. Medelyno VBT sudaro Medelyno gyvenamojo rajono bendruomenės,
daugiabučių namų bendrijos, sodininkų bendrijos, progimnazijos tarybos, vaikų darželio tarybos, Šiaulių
miesto jaunimo reikalų tarybos, keturi seniūnaičiai ir savivaldybės atstovas (seniūnijos vyresnioji
specialistė), viso 10 atstovų . Tarybos pirmininku išrinktas Genadijus Zibulskis – Sodo – Birutės kvartalo
seniūnaitis. Tarybos posėdžiuose po ilgų diskusijų buvo nutarta gautas lėšas panaudoti šiems darbams
atlikti:
- iškilios perėjos įrengimas Birutės g. ties Medelyno progimnazija;
- metalinės – skydinės tvoros pirkimas ir montavimas 125 m. (darželio teritorija);
- smėlio dangos tinklinio aikštelės įrengimas;
- prožektoriaus ir vaizdo kameros ant metalinės konstrukcijos montavimas ir pastatymas;
- keturių medžių nupjovimas ir 10 atsodinimas;
- trijų betoninių šiukšliadėžių pirkimas;
- 2 krepšinio lentos su lankais bei tinkleliais.
2012 m. buvo įdarbinti viešuosius darbus atlikti 28 asmenys. Vienas iš pagrindinių jų atliekamų
darbų tai žaliųjų plotų priežiūra (žolės pjovimas bei grėbimas, lapų grėbimas, šiukšlių rinkimas,
krūmokšnių kirtimas). Pjauname žolę apie 11 ha plote vietomis 2, o kai kuriuos plotus ir 3-4 kartus per
metus. Iš gautų naudotų šaligatvio plytelių užbaigėme kloti pėsčiųjų taką nuo Ukmergės 2- jų akligatvių
iki liepto per Vijolę, t.y. apie 80 metrų. Šiais takais gyventojai eina į Panevėžio g. esamą Klaipėdos
autobusų sustojimo stotelę.
Įrengėme tris gėlynus, pastatėme du informacinius stendus.
Seniūnijos teritorijoje yra daug tuščių, neprižiūrimų sklypų. Taip pat turime nemažai tuščių,
negyvenamų namų. Šeimininkai išvykę į užsienį arba gyvena kitur. Kas metai tenka rašyti laiškus, raginti
susitvarkyti nuosavą žemę. Dalis jų atvyksta, nušienauja, iškerta krūmus. Bet lieka daug neprižiūrimų
sklypų, nes neturime galimybių surasti šeimininkus. Šiuo metu Seniūnijos teritorijoje yra parduodama 80
namų. Viso nuosavų valdų turime per 1760.
2012 m. sutvarkėme du apleistus žaliuosius plotus, t.y. prie Palangos ir Karklų g. sankirtos (apie
2 ha) bei prie Geležinkelio g. tarp progimnazijos aikštyno ir geležinkelio bėgių. Šie plotai nebuvo
tvarkomi eilę metų todėl samdėme iš UAB ,,Šiaulių apželdinimas“ traktorinę techniką. Šiais metais
bandysime savomis jėgomis prižiūrėti šias pievas, žinoma priklausys nuo tai kiek gausime benzino
žoliapjovėms.
Praėjusiais metais daug emocijų sukėlė gyventojų savavališkas medžių genėjimas, nupjaunant
viršūnes. Aplinkos apsaugos inspektoriai už tokius medžių žalojimus surašė pažeidimo protokolus ir
paskyrė tūkstantines baudas. Todėl prašau visų savavališkai tokių darbų nedarykite. Savivaldybėje dirba
specialistai, kurie apžiūri medžius ir nusprendžia ar reikia genėti, ar reikia pjauti. Gavę leidimus mes
kreipiamės į UAB ,,Šiaulių apželdinimą“, nes tik jie turi teisę vykdyti šiuos darbus.
Seniūnijos teritorijoje įrengtos trys antrinių žaliavų rūšiavimo aikštelės, Geležinkelio, Birutės ir
Marijampolės gatvėse. Skelbiami stambiagabaritinių atliekų, buitinės technikos surinkimo grafikai,
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galima patiems vežti į Kairių sąvartyną. Žinoma teršti aplinką, kurioje patys gyvename, lengviausia.
Sutvarkėme konteinerinių aikštelių aplinką, užsėjome žolę, aptvėrėme, pasodinome pušaičių ir eglaičių.
Praėjo vos kelios savaitės ir ant naujai pasėto žolyno ir pasodintų medelių sumestos įvairios atliekos,
padangos, žolynas suniokotas, medeliai nulaužti.
Geležinkelio g. prie konteinerių aikštelės, mūsų prašymu, ŠRATC įrengė vaizdo kamerą. Tačiau
yra trukdžių pasinaudoti filmuota medžiaga. Po papildomų pokalbių su ŠRATC vadovais sutarta, kad bus
sumontuota internetinė prieiga. Tuomet galėsime pastoviai peržiūrėti filmuotą įrašą ir imtis priemonių
pažeidėjų sudrausminimui.
Jau antri metai gyventojai laukia žaliųjų konteinerių, kurie iki šiol sandėliuojami Kairiuose ir
nedalijami gyventojams. Gyventojai krauna žaliąsias atliekas į buitinius konteinerius, o ŠRATC skambina
varpais, kad nebėra kur dėti atliekų. Netruks ateiti pavasaris ir vėl bus problema su žaliųjų atliekų
išvežimu.
Praėjusiais metais pakeistas 14 autobuso maršrutas. Dabar jis važiuoja Birutės gatve iki Skroblų
g. ir apsisuka maršrutinių mikro autobusų galiniame sustojime. Anksčiau važiuodavo kaip ir 4 bei 4a į V.
Bielskio g. žiedą.
2012 metais sukurtas Seniūnijos internetinis tinklalapis, kuriame spausdinsime Seniūnijos bei
kitų institucijų gyventojams aktualią informaciją. Jei turite pasiūlymų dėl informacijos patalpinimo šiame
puslapyje, prašome užeiti į seniūniją ar atsiūsti pasiūlymus el. paštu. Jei matysime, kad ši informacija
aktuali daugumai Seniūnijos gyventojų tokią informaciją tikrai paskelbsime. Kaip rasti seniūnijos
internetinį puslapį yra du būdai, t.y. per Savivaldybės tinklalapį arba per Seniūnijų asociacijos tinklalapį.
Šiais metais per Miesto infrastruktūros skyrių seniūnijai skirtus 20 tūkst. Lt. aplinkos tvarkymui
paskirstėme sekančiai:
 medžių genėjimui – 3000 Lt.
 gėlynų atstatymas, juodžemio pirkimas, gėlių atsodinimas – 2500 Lt.
 avarinių medžių pjovimas – 3000 Lt.
 krūmų kirtimas ir išvežimas – 2000 Lt.
 žolių, lapų, šiukšlių bei sąšlavų išvežimas – 2500 Lt.
 Kalėdinės eglės papuošimas, apšvietimas ir nupuošimas – 1000 Lt.
 Turto įsigijimui 4000 Lt. (motoriniai įrankiai)
 kiti nenumatyti darbai – 2000 Lt.
Kaip ir praėjusiais metais, taip ir šiais, tikimasi gauti iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
lėšų bendruomenėms. Jei lėšas miesto savivaldybė skirstys tokia pat metodika, kaip ir pernai, tai
turėtume gauti vėl apie 35,5 tūkst. Lt. Kur juos panaudosime, spręsime su VBT nariais. Dėl lėšų
panaudojimo kviečiu savo nuomonę pareikšti ir seniūnijos gyventojus. Kai bus gauta tiksli suma, mes ją
paskelbsime Seniūnijos internetiniame puslapyje, savivaldybės tinklapyje bei miesto laikraštyje.
Šiais metais Savivaldybės administracija skyrė 19,5 tūkst Lt. tikslines lėšas už kurias įrengsime
progimnazijos pusrūsyje buitines patalpas darbininkams, dirbantiems viešuosius darbus bei patalpas darbo
inventoriaus laikymui. Turėsime atskirą įėjimą. Nebebus jokio kontakto su mokiniais. Šiemet paraišką
padavėme 30 darbininkų. Taip pat nuo šių metų Seniūnijoje visuomenei naudingą veiklą atlieka
asmenys, gaunantys socialines pašalpas (po 40 val. per mėn. dirbant 4 val per dieną) bei priimsime
asmeni,siūstus policijos, atidirbti už administracines nuobaudas. Tuo savo ataskaitinį pranešimą baigių.
Prašome jei kas turite man klausimų, taip pat ir miesto vadovams, policijos v-kui bei čia dalyvaujantiems
savivaldybės skyrių vedėjams.
Rėkyvos seniūnija.
Rėkyvos seniūnija yra Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūrinis teritorinis
padalinys, veikiantis tam tikroje savivaldybės teritorijos dalyje. Rėkyvos seniūnijoje dirba valstybės
karjeros tarnautoja seniūnė Vaida Čelkienė ir pakaitinė valstybės tarnautoja vyresnioji specialistė Indrė
Munčelevičiutė.
Rėkyvos seniūnijos teritorijos plotą sudaro 0,9 tūkst. ha.
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Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje deklaravusių gyvenamąją vietą gyventojų
skaičius:
Gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą
pagal amžiaus tarpsnius

2010 m.

2011 m.

2012 m.

Vaikai iki 18 metų

835

370

827

Nuo 18 metų iki 65 metų

2728

2991

2677

Daugiau kaip 65 metų

547

560

568

4110

3921

4072

2010 m.

2011 m.

2012 m.

Gauta raštų

328

276

254

Išsiųsta raštų

264

360

381

Išduotos pažymos apie šeimos sudėtį

41

57

46

Suorganizuota susirinkimų

24

25

20

Suorganizuota sueigų su seniūnaičiais

4

4

5

Atlikta notarinių veiksmų

11

25

13

Iš viso

Per 1000 gyventojų gyvenamąją vietą deklaravę kitoje vietovėje.
Seniūnijoje

Gyvenamosios vietos deklaravimas.
Seniūnijoje tvarkomi priskirtos teritorijos gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo
duomenys, kurie perduodami Gyventojų registrui, priimamos seniūnijos gyventojų gyvenamosios vietos
deklaracijos, tikrinamas jų pildymo teisingumas, priimamas sprendimas dėl deklaravimo duomenų
taisymo, keitimo ar naikinimo, kaupiamos ir saugomos seniūnijos gyventojų gyvenamosios vietos
deklaracijos, tikrinami pateikti dokumentai dėl užsienio piliečių laikinojo gyvenamosios vietos
deklaravimo, išduodamos pažymos, teikiama gyvenamosios patalpos savininkui informacija apie asmenis,
deklaravusius gyvenamąją vietą jam nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo
teise priklausančioje patalpoje.
Pagal duomenis iš Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos Gyventojų registro:
Rėkyvos seniūnijoje
2010 m.
2011 m.
2012 m.
Deklaravo gyvenamąją vietą

231

316

426

Deklaravo išvykimą į užsienį

98

80

83

Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą

352

431

403

Išduota gyvenamųjų patalpų savininkams pažymų
apie asmenis, deklaravusius gyvenamąją vietą jų
valdoje

26

46

36

Kreiptasi dėl deklaravimo duomenų naikinimo

31

15

28

Kreiptasi dėl deklaravimo duomenų pakeitimo

10

169

150

Priimta sprendimų dėl deklaravimo duomenų
panaikinimo ir pakeitimo

42

183

178

Įtraukta gyventojų jų prašymu į gyvenamosios vietos
neturinčių asmenų apskaitą

67

47

11

81

Rėkyvos seniūnijoje
Išduota pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios
vietos neturinčių asmenų apskaitą

2010 m.

2011 m.

2012 m.

65

4

22

Socialinė sritis.
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus pateiktais duomenimis,
Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje deklaruota 10 šeimų, kurios augina 3 ir daugiau vaikų ir
gauna išmokas vaikams pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą. Šiose šeimose auga 31
nepilnametis vaikas. Taip pat deklaruota 119 asmenų iš 77 šeimų, šiuo metu gaunančių socialinę pašalpą
pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą.
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pateiktais
duomenimis, Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje gyvenančiose šeimose gyvena globojamų
(rūpinamų) 10 vaikų, kuriems nustatyta laikinoji (nuolatinė) globa (rūpyba) šeimoje, 4 vaikai, kuriems
nustatyta laikinoji (nuolatinė) globa šeimynoje, laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu nustatyta 5
vaikams, 6 socialinės rizikos šeimose auga 14 nepilnamečių vaikų.
Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje yra 8 policiją dominantys rizikos grupės vaikai
ir 1 vaikas, įtrauktas į profilaktinę įskaitą, kuriems buvo pritaikyta kardomoji priemonė.
VšĮ Rėkyvos ambulatorijos pateiktais duomenis, Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje
teritorijoje yra 139 neįgalūs suaugusieji asmenys ir 17 neįgalių vaikų. Specialiuosius nuolatinės slaugos
poreikius turi 26 suaugusieji, vaikų nėra.
Rėkyvos progimnazijos pateiktais duomenis, mokykloje mokosi 188 mokiniai, iš jų 85 berniukai
ir 103 mergaitės. Iš visų mokinių 44 yra socialiai remtini vaikai, 4 globojami vaikai, 2 rizikos grupės
vaikai, 32 vaikai, gyvenantys tik su vienu iš tėvų, 4 nepilnamečiai vaikai, kurių abu tėvai išvykę dirbti į
kitas užsienio valstybes, ir 13 vaikų, kurių vienas iš tėvų išvykęs dirbti į kitas užsienio valstybes.
Įvairiais socialiniais klausimais bendradarbiauta su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriumi, Šiaulių miesto socialinių paslaugų centro socialine darbuotoja, dirbančia su
socialinės rizikos šeimomis, VšĮ Šiaulių centro poliklinikos Rėkyvos ambulatorija, ugdymo įstaigomis,
Šiaulių miesto PK Pietinės policijos nuovada. Su minėtomis įstaigomis buvo organizuojami įvairūs
informaciniai, prevenciniai, kultūriniai renginiai.
Dalyvauta 5 seniūnaičių surengtose sueigose, kuriose buvo svarstomi klausimai dėl seniūnijos
veiklos, aptarti klausimai, susiję su vietos gyventojais.
Lėšų paskirstymas.
Iš Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programos Rėkyvos
seniūnijai buvo skirta 20 tūkst. Lt. Šios lėšos buvo panaudotos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje
želdinių, želdynų priežiūros darbams organizuoti, želdynams atnaujinti, kalėdinei eglei pastatyti.
Pasirašyti visų darbų suderinimo aktai.
Kelių priežiūra
Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje kelių, turinčių žvyruotą dangą, ilgis siekia apie
4 km. Gegužės–lapkričio mėnesiais buvo lyginamos Žaliasodžių, Spyglių ir Vyturių gatvės, SB „Svajonė“
gatvės, tai yra, įvažiavimai į sodų bendrijas, už 2 736 Lt. Užtaisytos 201 m2 ploto asfaltbetonio duobės už
13 526 Lt. Atlikti autobusų įvažos į Vyturių g. dangos remonto darbai: užpilta skalda 16 m3 ploto už 1
355 Lt. Atliktas tilto į Rėkyvos ežerą remontas už 70 Lt. Įrengti 2 vnt. suoliukų Piktmiškio, Vyturių
autobusų stotelėse už 300 Lt. Atliktas 2 vnt. suoliukų remontas Klevo ir Berželio autobusų stotelėse už
270 Lt. Atliktas horizontalusis pėsčiųjų perėjų ženklinimas už 759,63 Lt. Įrengta nuoroda į Savarankiško
gyvenimo namus Energetikų gatvėje už 452,24 Lt.
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Atliktos paslaugos
Paslaugos pavadinimas

Apimtys

Suma , Lt.

Mechanizuotas gatvių važiuojamosios dalies
valymas žiemą

85844 m

2

17949,98

Mechanizuotas gatvių važiuojamosios dalies
barstymas šlapiųjų druskų mišiniu

85844 m2

45797,77

Rankinis šaligatvių, takų valymas žiemą

1034 m2

2156,10

Mechanizuotas šaligatvių, takų valymas žiemą

21475 m2

5970,05

Rankinis visuomeninio transporto sustojimo
aikštelės važiuojamosios dalies (įvažos)
valymas

4230 m2

11195,96

Rankinis šaligatvių, takų valymas vasarą

2621 m2

Žolės pjovimas

414314 m
2

1166,87
2

29457,73

Sosnovskio barščių tvarkymas

1000 m

Nelegalių sąvartynų tvarkymas

116 t

19919,52

Šakų išvežimas

21 t

3811,50

Lapų išvežimas

78 t

8022,30

Žolės išvežimas

98 t

8908,20

268,60

Gerinant Rėkyvos seniūnijos įvaizdį ir platinant informaciją, buvo išplatinti 35 informaciniai
pranešimai interneto svetainėje www.seniunai.lt. Per Šiaulių apskrities televiziją tris kartus buvo rodomas
informacinis filmas apie projektinę veiklą Rėkyvoje.
Gerinant seniūnijos gyventojams teikiamų paslaugų kokybę, buvo organizuoti visuotiniai
susirinkimai su vietos gyventojais įvairių paslaugų teikimo klausimais.
Bendradarbiaujant su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Kūno kultūros ir sporto
skyriaus atstovais, kūno kultūros „Atžalynas“ sporto mokyklos atstovais, buvo organizuoti 4 susirinkimai
dėl Rėkyvos ežero pakrančių pritaikymo aktyviam gyventojų užimtumui.
Gerinant seniūnijos gyventojų bei jaunimo laisvalaikio kokybę, buvo suorganizuoti 6 renginiai.
Parengti 2 projektai, kuriems įgyvendinti gauta Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos
rėmimo spec. programos lėšų. Projektai orientuoti į 2013 sveikatingumo metus.
Bendradarbiaujant su Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, Šiaulių apskrities VPK ir Šiaulių miesto
PK, surengti 2 susirinkimai su vietos gyventojais, organizuoti 2 reidai. Parengtas Prevencinių priemonių
viešosios tvarkos problemoms spręsti Rėkyvos seniūnijoje 2013 metų planas. Bendradarbiaujant
su
Šiaulių universiteto Aplinkotyros katedros studentais ir dėstytojais, organizuoti susitikimai dėl studentų
praktikos atlikimo galimybių Rėkyvoje. 10 studentų atlikdami praktiką tvarkė Rėkyvos seniūnijos Centro
seniūnaitijos viešąsias erdves.
Aktyviai dalyvauta Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos veikloje. Bendradarbiauta su
Akmenės seniūnija, Šiaulių rajono Meškuičių seniūnija. Dalyvauta dviejuose vizituose į LLSA seniūnijas
(Bubių ir Naujosios Akmenės) dėl Šiaulių apskrities seniūnijų veiklos.
Rėkyvos seniūnijos tvarkyti plotai.

Dalyvauta viešųjų darbų programoje. Seniūnijoje įdarbinti viešuosius darbus dirbantys 42
darbuotojai, kurie tvarkė Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamąją teritoriją. Buvo vykdoma ši veikla:
 seniūnijos patalpų tvarkymas (87 m2);
 pėsčiųjų takų priežiūra (4 vnt.);
 antrinių žaliavų rūšiavimo aikštelių priežiūra (7 vnt.);
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garažo durų remontas (3 vnt.);
tilto dažymas (500 m2);
suolų dažymas (20vnt.);
automobilių stovėjimo aikštelių priežiūra (3 vnt.);
Rėkyvos ežero pakrantės nuo Savarankiško gyvenimo namų iki Kairaičio akmens priežiūra
(19000 m2);
 miško ploto prie Rėkyvos ežero priežiūra (26000 m2);
 Rėkyvos parko teritorijos priežiūra (50000 m2);
 vaikų žaidimų aikštelės „Zuikinė“ šienavimas, šiukšlių rinkimas (5000 m2);
 dviračių tako priežiūra (15755 m2);
 šaligatvio (plytelių) priežiūra (434 m2);
 želdynų (vejos) šiukšlių rinkimas (100889 m2);
 želdynų (krūmų) šalinimas (700 m2);
 autobusų stotelių priežiūra (18 vnt.);
 autobusų stotelių (aikštelė / asfaltas) priežiūra (465 m2);
 Lingailių g. šiukšlių rinkimas (7372 m2);
 Bačiūnų g. pliažo priežiūra (28000 m2);
 ploto Poilsio g. nuo Bačiūnų g. iki bažnyčios šienavimas, šiukšlių rinkimas (4950 m2);
 ploto Poilsio g. tarp Žvejų užeigos ir Jachtų klubo tvoros šienavimas, šiukšlių rinkimas (3200
m2);
 Mechanikų g. priežiūra (1000 m2);
 Pirties g. priežiūra (2000 m2);
 Energetikų g. priežiūra (3000 m2);
 Energetikų g. nuo 4 namo iki Pirties g. priežiūra (4205 m2);
 Šviesos g. priežiūra (1000 m2);
 Vyturių g. iki geležinkelio priežiūra (21557 m2);
 Vyturių g. už geležinkelio iki miesto ribos priežiūra (30000 m2);
 Pakapės g. priežiūra (500 m2);
 Rėkyvos parko vaikų žaidimų aikštelės priežiūra (1 vnt.).
7 asmenys, siųsti iš Šiaulių apskrities Vyriausiojo policijos komisariato, atliko nemokamus ir
neatlygintinus darbus Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje. Organizuota bendro naudojimo
žaliųjų plotų, želdinių, gėlynų, parkų, neveikiančių kapinaičių Bačiūnų gatvėje, pliažų, gatvių, pėsčiųjų
takų, antrinių žaliavų rūšiavimo aikštelių priežiūra.
Teritorijos tvarkymo ir kelių priežiūros klausimais bendradarbiauta su Šiaulių miesto
savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriumi, AB „Šiaulių plentas“, AB „Specializuotas
transportas“, UAB „Šiaulių apželdinimas“ ir kt.
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