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1. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS  

2011 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. 

 

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitą sudaro: 

 Savivaldybės Finansų apžvalga; 

 Savivaldybės administracijos asignavimų ir vykdomų programų lėšų panaudojimo ataskaita; 

 Administracijos skyrių metinių rodiklių apžvalga. 
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1.1. SAVIVALDYBĖS 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 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. 

 

2011 metų savivaldybės biudžeto pajamų įvykdymas 

2011 metų Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto pajamų planas įvykdytas 95,8  procentais (2010 

m. – 100,9 proc.), planuota gauti 288506,4 tūkst. litų pajamų (2010 m. – 266399,2 tūkst. litų) gauta – 

276467,3 tūkst. litų (2010 m. – 268800,3  tūkst. litų), t.y. gauta 12039,1 tūkst. litų mažiau nei planuota, 

tame skaičiuje – 5038,3 tūkst. litų paskolų lėšos. 

 

1 pav. Biudžeto pajamų plano įvykdymas 

  

Gyventojų pajamų mokesčio planas įvykdytas 96,3 procentais, planuota gauti 94738,7 tūkst. 

litų, gauta – 91237,4 tūkst. litų, t. y gauta mažiau 3501,3 tūkst. litų.  

 Turto mokesčių planas įvykdytas 92,2 procentais, planuota gauti 10017 tūkst. litų, įvykdyta – 

9236,4 tūkst. litų, gauta mažiau 780,6 tūkst. litų, iš jų: 

1) žemės mokesčio planas 1124 tūkst. litų, įvykdytas – 1530,2 tūkst. litų, gauta daugiau 406,2 

tūkst. litų, įvykdyta 136,1 procento;  

2) paveldimo turto mokesčio planas 293 tūkst. litų, įvykdytas – 89,3 tūkst. litų, negauta 203,2 

tūkst. litų, įvykdyta 30,6 procento; 

3) nekilnojamojo turto mokesčio planas 8600 tūkst. litų, įvykdytas – 7616,4 tūkst. litų, negauta 

983,6 tūkst. litų, įvykdyta – 88,6 procento.  
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Mokesčio už aplinkos teršimą planas 765 tūkst. litų, įvykdytas – 625,4 tūkst. litų arba 81,8 

procento, negauta 139,6 tūkst. litų. 

Valstybės rinkliavų planuota gauti 278 tūkst. litų, gauta – 249,6 tūkst. litų, negauta 28,4 tūkst. 

litų, planas įvykdytas 89,8 procento. 

Vietinių rinkliavų planas 9648,9 tūkst. litų, įvykdytas – 9208,9 tūkst. litų, negauta 440 tūkst. 

litų, planas įvykdytas 95,4 procento, iš jų – vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą planas 

8923,9 tūkst. litų, įvykdymas – 8665,9 tūkst. litų, negauta 258 tūkst. litų, planas įvykdytas 97,1 

procento.  

Dotacijų planas sudarė 125201,3 tūkst. litų, įvykdymas – 123726,8 tūkst. litų, iš jų: specialios 

tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti gauta 32213,3 tūkst. 

litų, mokinio krepšeliui finansuoti – 81903,5 tūkst. litų, aglomeracijų strateginiams triukšmo 

žemėlapiams parengti bei įstaigoms, perimtoms iš apskrities, finansuoti – 9560,2 tūkst. litų, lėšų pagal 

tarpusavio atsiskaitymus – 49,8 tūkst. litų. 

Grąžintos 2011 m. nepanaudotos dotacijos: 

1) speciali tikslinė dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti (viešieji darbai) – 30722,24 litų 

(kodas SV 73, grąžinta 2012-01-05); 

2) speciali tikslinė dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti (dalyvavimas atrenkant šauktinius) – 

56000 litai (kodas SV 01, grąžinta 2012-01-05); 

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

kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti) – 519857,65 litų (kodas SV 33, grąžinta 2012-01-06); 

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

729328,56 litai (kodas SV 65, grąžinta 2012-01-06); 

5) speciali tikslinė dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti (socialinėms paslaugoms) – 53015 

litų (kodas SV 66, grąžinta 2012-01-06); 

6) speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti – 79170,84 litų (kodas SV 5, grąžinta 

2012-01-05, 2012-01-06). 

Kitų pajamų planuota gauti 18468,6 tūkst. litų, gauta 17739,3 tūkst. litų, arba 729,3 tūkst. litų 

mažiau, planas įvykdytas 96,1 procento, iš jų: 

1) dividendų planuota gauti 315 tūkst. litų, gauta – 455 tūkst. litų, įvykdymas 144,4 procento; 

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

planas 4100 tūkst. litų, įvykdymas – 4144,1 tūkst. litų, gauta daugiau 44,1 tūkst. litų, planas įvykdytas 

101,1 procentu; 

3) mokesčių už valstybinius gamtos išteklius planas 30 tūkst. litų, gauta – 71,9 tūkst. litų, 

įvykdymas 41,9 procento; 

4) pajamų už patalpų nuomą planas 643,3 tūkst. litų, įvykdymas – 446,1 tūkst. litų, planas 

įvykdytas 69,3 procento; 

5) biudžetinių įstaigų pajamų už atsitiktines paslaugas planas 4846,6 tūkst. litų, įvykdymas – 

4308,8 tūkst. litų, arba 88,9 procento; 

6) įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose planas 5117,7 tūkst. litų, 

įvykdymas – 5213,3 tūkst. litų, arba 101,9 procento; 

7) pajamų iš baudų ir konfiskacijos planuota gauti 2466 tūkst. litų, gauta – 2147,9 tūkst. litų, 

arba planas įvykdytas 87,1 procento; 

8) kitų neišvardytų pajamų planas 950 tūkst. litų, įvykdymas – 952,2 tūkst. litų, planas įvykdytas 

100,2 procento. 

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas 500 tūkst. litų, įvykdymas 592,9 

tūkst. litų, planas įvykdytas 118,6 procento.  

 

Pajamų plano įvykdymas pagal atskiras pajamų rūšis bei pajamų planas ir įvykdymas 2010 m. ir 

2011 m. pateiktas prieduose. 
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2011 metų savivaldybės biudžeto išlaidų įvykdymas 

2011 metų patikslintas Savivaldybės biudžeto išlaidų planas įvykdytas 93,7 procentais (2010 m. 

– 97,7 proc.) – planuota 288506,4 tūkst. litų išlaidų (2010 m. - 266243,9 tūkst. litų), įvykdyta – 

270240,1 tūkst. litų (2010 m. - 260014,9 tūkst. litų). 

 

2 pav. 2011 metų savivaldybės biudžeto išlaidos pagal valstybės funkcijų klasifikaciją 

 

2011 metų savivaldybės biudžeto išlaidos pagal valstybės funkcijų klasifikaciją: 

01 Bendros valstybės paslaugos sudarė 24161,5 tūkst. litų arba 8,94 proc. visų savivaldybės 

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

kontrolieriaus tarnybos funkcijoms vykdyti – 10674,3 tūkst. litų, valstybinės žemės valdymui – 20,1 

tūkst. litų, finansiniams įsipareigojimams vykdyti – 13004,4 tūkst. litų, Savivaldybės administracijos 

direktoriaus rezervo lėšos – 120,4 tūkst. litų, išlaidos biudžetinių įstaigų stogams remontuoti – 72,2 

tūkst. litų, projektams vykdyti – 270,1 tūkst. litų.  

02 Gynybos išlaidos sudaro 174,1 tūkst. litų arba 0,06 proc. Šios lėšos skirtos civilinei saugai 

organizuoti ir mobilizacijai administruoti. 

03 Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos išlaidos sudarė 72 tūkst. litų, arba 0,03 proc. Tai 

lėšos bendradarbiavimui su teisėtvarkos institucijomis. 

04 Ekonomikai skirtos lėšos sudarė 1395,9 tūkst. litų arba 0,52 proc. Tai išlaidos teritorijų 

planavimui – 444 tūkst. litų, viešųjų darbų programai ir administravimui – 470,8 tūkst. litų, turizmo 

plėtros programai ir ,,Beržynėlio“ parko priežiūrai – 51 tūkst. litų, žemės ūkio funkcijoms vykdyti – 

25,8 tūkst. litų, smulkiam ir vidutiniam verslui remti – 22,3 tūkst. litų, investicijų projektams finansuoti 

– 382 tūkst. litų. 

05 Aplinkos apsaugos išlaidos sudarė 13303,6 tūkst. litų arba 4,92 proc., iš jų – miesto 

tvarkymui panaudota 4654 tūkst. litų, Aplinkos apsaugos specialiosios programos išlaidos – 554,8 tūkst. 

litų, gyvūnų (šunų, kačių) priežiūros ir reguliavimo programos išlaidos – 38,1 tūkst. litų, komunalinių 
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atliekų tvarkymo išlaidos – 7875,5 tūkst. litų, Municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos veiklai – 

176,4 tūkst. litų, investiciniams projektams finansuoti – 4,8 tūkst. litų. 

06 Būsto ir komunalinio ūkio išlaidos sudarė 10614,7 tūkst. litų arba 3,93 proc. visų išlaidų. Tai 

lėšos miesto infrastruktūros objektams tvarkyti ir prižiūrėti – 4172,8 tūkst. litų, savivaldybės 

nekilnojamojo turto valdymo išlaidos – 385,2 tūkst. litų, savivaldybės vykdomiems investiciniams 

projektams – 6056,7 tūkst. litų.  

07 Sveikatos priežiūros išlaidos sudarė 3180,1 tūkst. litų, arba 1,18 proc. visų išlaidų, iš jų: 

Specialiosios bendruomenės sveikatinimo programos išlaidos – 217,2 tūkst. litų, sveikatos įstaigų 

išlaikymui – 2953,4 tūkst. litų, savivaldybės vykdomiems investiciniams projektams – 9,5 tūkst. litų.  

08 Poilsiui, kultūrai ir religijai skirtos išlaidos sudarė 9120,5 tūkst. litų arba 3,37 proc. Kultūros 

įstaigų išlaikymui skirtos išlaidos sudarė 5200,4 tūkst. litų, Kūno kultūros ir sporto ir Kultūros skyrių 

išlaidos – 470,5 tūkst. litų. Kultūros programoms finansuoti panaudota 409 tūkst. litų, nevyriausybinių 

organizacijų programoms – 48,6 tūkst. litų, sporto programoms – 207,5 tūkst. litų, 5-osioms pasaulio 

sporto visiems žaidynėms pasirengti – 477,3 tūkst. litų, 37-ajam Europos vyrų krepšinio čempionatui 

pasirengti – 800 tūkst. litų, sporto klubams remti – 444,5 tūkst. litų, išlaidos pagal koncesijos sutartį – 

618,8 tūkst. litų, savivaldybės vykdomiems investiciniams projektams – 443,9 tūkst. litų.  

09 Švietimo išlaidos sudarė 166344 tūkst. litų arba 61,55 proc. Ikimokyklinių įstaigų išlaikymui 

panaudota 30987,9 tūkst. litų, bendrojo lavinimo mokykloms – 97906 tūkst. litų, papildomojo ugdymo 

įstaigoms – 11131,9 tūkst. litų, sporto mokykloms – 12756,2 tūkst. litų, kitoms švietimo įstaigoms – 

2000,8 tūkst. litų, Švietimo skyriaus veiklai – 808,2 tūkst. litų, neformaliojo švietimo išlaidos iš 

mokinio krepšelio lėšų sudarė 1096,7 tūkst. litų, mokinio krepšelio lėšos brandos egzaminams 

administruoti ir mokyklų išorės auditui organizuoti sudarė 165,5 tūkst. litų, transporto išlaidų 

kompensacijos moksleiviams – 331,2 tūkst. litų, lėšos už vaikų išlaikymą lopšeliuose-darželiuose – 719 

tūkst. litų, centralizuotoms švietimo programoms – 34,7 tūkst. litų, savivaldybės vykdomiems 

investiciniams projektams – 8405,9 tūkst. litų.  

10 Socialinės apsaugos išlaidos sudarė 41745,4 tūkst. litų arba 15,45 proc. Socialinei paramai – 

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

skirtos lėšos sudarė 29720,6 tūkst. litų, socialinei paramai administruoti – 1380,6 tūkst. litų. Socialinės 

paskirties įstaigų išlaikymui panaudota 5203,5 tūkst. litų, transporto lengvatų kompensavimui – 4530,6 

tūkst. litų, socialiai remtinų šeimų vaikų poreikiams – 90 tūkst. litų, pirties paslaugoms kompensuoti – 

41,1 tūkst. litų, savivaldybės vykdomiems investiciniams projektams – 779 tūkst. litų. 

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

planas ir įvykdymas 2010 m. ir 2011 m. pateikti prieduose. 

 

2011 metų Savivaldybės kreditoriniai įsiskolinimai ir gautos paskolos 

Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto kreditinis įsiskolinimas 2011 m. gruodžio 31 d. sudaro 

112020 tūkst. litų (2010 m. - 111946,2 tūkst. Lt), iš jų: paskolos – 76260,4 tūkst. litų (2010 m. - 

61871,5 tūkst. Lt), įsiskolinimas darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 2276,9 tūkst. litų, 

įsiskolinimas už prekes ir paslaugas – 12347,1 tūkst. litų, įsiskolinimas už transporto kompensacijas – 

6927,8 tūkst. litų, įsiskolinimas už kitas išlaidas – 2359,5 tūkst. litų, įsiskolinimas už turto įsigijimo 

išlaidas – 10622,7 tūkst. litų. 
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3 pav. Savivaldybės kreditoriniai įsiskolinimai 

 

 Šiaulių miesto savivaldybės gautos paskolos 2011 m. gruodžio 31 d. sudarė 76260,4 tūkst. litų. 

(2010 m. - 61871,5 tūkst. litų). 

2011 m. gruodžio 31 d. Savivaldybė buvo paėmusi ir negrąžinusi tokių paskolų: 

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

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

likutis 750 tūkst. litų, grąžinimo terminas 2012-06-17); 

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

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

likutis 2976,1 tūkst. litų, paskolos grąžinimo terminas 2013-10-16); 

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

(paskolos likutis 1172,7 tūkst. litų, paskolos grąžinimo terminas 2012-08-30). Paskola paimta šiems 

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

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

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

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

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

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

(paskolos likutis 4720 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; 

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

likutis 10833,3 tūkst. litų, paskolos grąžinimo terminas 2018-04-07); 

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

likutis 3783,8 tūkst. litų, paskolos grąžinimo terminas 2018-11-26); 

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

likutis 7493,3 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 – 

Viso: 117325,4 Viso: 111946,2 Viso: 112020 
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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 pagalbinių statinių statybos darbams – 2346,9 tūkst. litų; 

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

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

likutis 7127 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. 

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

likutis 5351,3 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 lopšelio-

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

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

likutis 6781,6 tūkst. litų, paskolos grąžinimo terminas 2020-08-23). Paskola paimta Dausiškių kapinių 

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

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

likutis 1800 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. 

 12) ilgalaikę paskolą įsiskolinimams dengti – 8270,4 tūkst. litų (paskolos likutis 8270,4 tūkst. 

litų, paskolos grąžinimo terminas 2015-12-31). 

 13) ilgalaikę paskolą savivaldybės investicijų projektams finansuoti – 12055 tūkst. litų 

(paskolos likutis 10229,1 tūkst. litų, paskolos grąžinimo terminas 2021-06-28). Paskola paimta Šiaulių 

menų inkubatoriui įkurti – 1101,2 tūkst. litų, didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo 

aikštelėms įrengti – 300 tūkst. litų, Šiaulių miesto gatvių, kelių jungčių tarp aplinkkelių ir miesto rajonų 

nutiesti ir modernizuoti (II etapas) – 640 tūkst. litų, viešo transporto infrastruktūrai modernizuoti 

Šiaulių mieste – 300 tūkst. litų, Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro (III etapas) rekonstravimo darbams 

apmokėti – 3950,2 tūkst. litų, Šiaulių viešo logistikos centro steigimui – 670 tūkst. litų, Šiaulių 

lengvosios atletikos maniežo pastatui rekonstruoti – 300,6 tūkst. litų, Šiaulių sporto mokyklai ,,Dubysa“ 

rekonstruoti – 40 tūkst. litų, VšĮ Šiaulių universiteto gimnazijos pastatui modernizuoti ir energetinėms  

charakteristikoms gerinti – 1000 tūkst. litų, ,,Romuvos“ pagrindinės mokyklos pastatui modernizuoti ir 

energetinėms  charakteristikoms gerinti – 1000 tūkst. litų, Gytarių pagrindinės mokyklos pastatui 

rekonstruoti – 2650 tūkst. litų, Zoknių pagrindinės mokyklos pastatui renovuoti – 45 tūkst. litų, 

Specialiojo ugdymo centro pastatui rekonstruoti – 40 tūkst. litų, socialinio paslaugų centro Laikinojo 

apgyvendinimo tarnybos pastatui modernizuoti – 18 tūkst. litų. 

 14) ilgalaikę paskolą savivaldybės investicijų projektams finansuoti – 5629,6 tūkst. litų 

(paskolos likutis 3951,5 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 – 38 tūkst. litų, Šiaulių pramoninio parko 

infrastruktūros plėtrai – 168 tūkst. litų, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų langams keisti ir stogų 

dangos bei lietaus vandens nuvedimo sistemoms keisti – 1395,6 tūkst. litų, ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų stogų dangai ir lietaus vandens nuvedimo sistemoms keisti – 2013 tūkst. litų, Šiaulių 
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,,Ringuvos“ mokyklai renovuoti – 1730 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.  

 15) ilgalaikę paskolą nestacionarių paslaugų plėtrai (Savarankiško gyvenimo namams) 

finansuoti – 986,9 tūkst. litų (paskolos likutis 739,8 tūkst. litų, paskolos grąžinimo terminas 2020-12-

01). 

 16) 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 176 tūkst. litų, paskolos grąžinimo terminas 2019-09-10). 

 17) ilgalaikę paskolą Šiaulių Talkšos ežero šiaurinės dalies valymui ir prieigų sutvarkymui – 

104,3 tūkst. litų (paskolos likutis 104,3 tūkst. litų, paskolos grąžinimo terminas 2019-09-10). 

 

 

 

 

 

 

2011 metų savivaldybės privatizavimo fondo įvykdymas 

2011 metais į Savivaldybės privatizavimo fondą gauta 57 tūkst. litų pajamų (2010 m. - 647,5 

tūkst. litų), iš jų pajamos iš privatizavimo sandorių – 1,5 tūkst. Litų (2010 m. - 624,3 tūkst. litų), už 

atidėtas įmokas ir netesybas – 28,2 tūkst. litų, kitos įplaukos – 27,3 tūkst. litų.  

2011 metais Savivaldybės taryba patvirtino 2888,5 tūkst. litų sąmatą programoms vykdyti. 

Programoms finansuoti išleista 59 tūkst. litų.  

2011 metais iš Savivaldybės privatizavimo fondo finansuota: sporto mokyklos ,,Atžalynas“ 

irklavimo bazės avarinės būklės likvidavimo darbams atlikti – 25 tūkst. litų, Juliaus Janonio gimnazijos 

įsiskolinimui už teritorijos sutvarkymo darbus padengti – 14 tūkst. litų, Šiaulių vyskupijos kurijai 

finansinei paramai – 10 tūkst. litų, balsavimo kabinoms įsigyti – 10 tūkst. litų. 
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1.2. STRATEGINIS PLANAVIMAS 

 

Strateginio planavimo proceso apžvalga. 

2011 m. Šiaulių miesto Savivaldybės administracija įgyvendino 2011 – 2013 metų strateginį 

veiklos planą. 

2011 m. Strateginė plėtros taryba patvirtino Šiaulių miesto savivaldybės 2012–2015 metų 

veiklos kryptis ir vertinimo rodiklių sistemą, kurios stebėsena parodys siekiamų rezultatų įgyvendinimo 

lygį. Tai: 

 1. Palankios aplinkos investicijų pritraukimui ir verslo plėtrai sudarymas; 

    2. Atsakomybė ir valdymo efektyvumas; 

    3.  Kokybiška gyvenamoji aplinka. 

Siekiant įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, bus pateisinami Savivaldybės tarybos narius išrinkusių 

gyventojų lūkesčiai. 

 2012 m. vasario 23 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-34, buvo patvirtintas Šiaulių 

miesto savivaldybės 2012-2014 metų strateginis veiklos planas (12 programų), kuriame atsispindi  

savivaldybės skyrių, bet ir savivaldybės biudžetinių įstaigų veikla.  

  

Rengiant 2011 – 2013 metų Savivaldybės strateginį veiklos planą buvo:  

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

numatytos strateginiame 2007-2016 m. Šiaulių miesto plėtros plane būtų traukiamos į 2012-2014 m. 

Šiaulių miesto savivaldybės Strateginį veiklos planą  ir joms būtų užtikrintas finansavimas tiek  iš 

biudžeto, tiek  ir iš kitų finansavimo šaltinių; 

2. užtikrinta, kad lėšos investicijų projektams įgyvendinti būtų užtikrintos ir realiai paremtos 

finansinėmis galimybėmis. 
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1.3. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2011 METAIS VYKDYTOS PROGRAMOS IR 

ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2011 metais vykdė ir asignavimus gavo 12 programų 

(2010 m. – 12).  

Biudžeto asignavimų planas 2011 metais buvo 42 871,4 tūkst. Lt (2010 m. - 46 060,2 tūkst. Lt), 

gauta asignavimų 37 003,9 tūkst. Lt (2010 m. - 45 678,2 tūkst. Lt). 2011 metų pradžiai savivaldybės 

programų  kreditinis įsiskolinimas buvo – 30 724,6 tūkst. Lt (2010 m. - 43 525,6 tūkst. Lt), 2011 m. 

gruodžio 31 d. liko 25 483,1 tūkst. Lt (2010 gruodžio 31d. liko -30 724,6 tūkst. Lt). 

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

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

 

Savivaldybės administracijos vykdomų programų ir asignavimų suvestinė 

 
 

Programos 

 

ĮĮssiisskkoolliinniimmaaii  

22001111  mm..  

ssaauussiioo  11  dd..,,  

ttūūkksstt..  LLtt  

 

AAssiiggnnaavviimmųų  

ppllaannaass  

  22001111  mm..,,  

ttūūkksstt..  LLtt  

 

AAppmmookkėėttaa  

22001111  mm..  

ggrruuooddžžiioo  3311  

dd..,,  ttūūkksstt..  LLtt  

((kkaassiinnėėss  iiššll..))  

 

ĮĮvvyykkddyyttaa    

22001111  mm..  

ggrruuooddžžiioo  3311  

dd..,,  ttūūkksstt..  LLtt  

((ffaakkttiinnėėss  iiššll..))  

ĮĮssiisskkoolliinniimmaaii  

22001122  mm..  

ssaauussiioo  11  dd..,,  

ttūūkksstt..  LLtt  

 

(01) Miesto urbanistinės plėtros programa 

 
-340,46 715,40 444,0 189,1 -85,57 

(02) Kultūros plėtros programa 

 
- 511,3 409 520,3 -101,2 

(03) Aplinkos apsaugos programa 

 
-2012,2 10171,8 8876,9 11559,1 -3060,4 

(04) Miesto infrastruktūros objektų 

priežiūros, modernizavimo ir plėtros 

programa 

 

-18839,2 16470,0 13315,0 10131,03 -14101,1 

(05) Miesto ekonominės plėtros programa 

 
- 577,7 511,28 516,8 -5,6 

(06) Savivaldybės turto valdymo ir 

privatizavimo programa 

 

-158,69 579,1 405,3 491,6 -245,0 

(07) Kūno kultūros ir sporto plėtros 

programa 

 

- 1552,6 1484,8 1606,03 -121,2 

(08) Švietimo prieinamumo ir kokybės 

užtikrinimo programa 

 

-350,44 6404,7 6041,5 6568,9 -877,8 

(09) Bendruomenės sveikatinimo 

programa 

 

- 252,2 217,2 217,2 - 

(10) Socialinės paramos įgyvendinimo 

programa 

 

-9020,4 4750,0 4661,7 10460,5 -6675,7 

(11) Savivaldybės veiklos programa 

 
- 286,6 192,8 254,3 -61,5 

(12) Šiaulių miesto sporto klubų žaidimų 

komandų plėtros programa 
- 600,0 444,5 592,5 -148,0 

 Viso: 

 

-30724,46 42871,4 37003,9 41553,3 -25483,07 

 

2011 metais viso 6 programos metus pradėjo su įsiskolinimu. 

Miesto urbanistinės veiklos programoje įsiskolinimą sudarė Bendrojo plano koncepcijos 

parengimui, detaliųjų ir specialiųjų planų parengimui, kadastrinių matavimų planų rengimui nuosavybei 
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Skirtų programai kasinis lėšų apmokėjimas 

2010 ir 2011 m. gruodžio 31 d.
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Skola 2010.12.31 ir 2011.12.31

Paminklotvarkai

Teritorijų planavimui

Viso apmokėta

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

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

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

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

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

gatvių, aikščių remontą ir kt.; Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programoje bei Socialinės 

paramos įgyvendinimo programoje skolas sudarė kompensacijos už mokinių vežimą bei transporto 

lengvatas UAB “Busturui” ir kt.  

Remiantis bendromis įsiskolinimų sumomis metų pradžioje ir metų pabaigoje, matosi, jog 

įsiskolinimas šiek tiek mažėja. Įsiskolinimas yra dengiamas einamųjų metų skirtomis programoms 

lėšomis. Siekiant išvengti įsiskolinimo didėjimo, tenka atsisakyti kažkurių numatytų darbų, jų vykdymą 

perkeliant į sekančius metus.  

Toliau bus pateikiama 2011 metais skirtų asignavimų panaudojimo išsamesnė ataskaita pagal 

programas. 

 

1.3.1. Miesto urbanistinės plėtros programos asignavimų panaudojimas (01) 

 

Programą kuruoja Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos 

skyrius. 

Teritorijų planavimo ir estetinio miesto įvaizdžio kūrimo programai 2010 metais savivaldybės 

biudžete buvo numatyta 805,4 tūkstančių litų iš biudžeto (tarp jų- 588 tūkst. litų skirta įsiskolinimams iš 

ankstesnių metų padengti). Sąmata 2011 m. liepos mėnesį koreguota ją sumažinant iki 725,4 tūkst. litų, 

o 2011 m./ lapkričio mėnesį dar kartą sumažinta iki 715,4 tūkst. litų. Realiai programoje įvykdytiems 

darbams apmokėti 2011 m. buvo skirta 444 tūkst.Lt, todėl 2012 m. susidarė apie 91 tūkst. Lt skola. 

Apie 185 tūks. Lt liko nepanaudota dėl to, kad paslaugų teikėjai – projektuotojai neatliko savo 

įsipareigojimų  (UAB „Urbanistika“ neparengė Centrinės dalies detaliojo plano) arba tabevyksta 

teisminiai ginčai (UAB „Kauno komprojektas“, laimėję viešųjų pirkimų konkursą ir rengiantis Talkšos 

parko DP teisiasi su K.J.Liutkumi dėl  nuosavybės teisių atkūrimo Talkšos parke). 

Remiantis Apskaitos bei Finansų skyrių 

teikiamais kasiniais išlaidų duomenimis, 2011 

metų gruodžio 31 dienai iš viso už atliktus 

darbus buvo apmokėta 444,0 tūkst. Lt (2010 m. 

– 1986,8 tūkst. Lt) lėšų. Visi pinigai pervesti už 

miesto teritorijų planavimą, paminklotvarkai 

lėšų skirta nebuvo.  

Pagrindiniai 2011 metais įvykdyti 

darbai: 

Teritorijų planavimo srityje: 

 Vykdyta patvirtinto Šiaulių miesto 

bendrojo plano. (Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybos 2009 -01-29 

sprendimas Nr. T-1) sprendinių 

įgyvendinimo stebėsena – monitoringas, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

teritorijų planavimo įstatymo 

nuostatomis. 

 Siekiant darnaus urbanizuotos aplinkos 

vystymo, toliau įgyvendinamas 

patvirtinto Šventupio gyvenamojo rajono 

infrastruktūros specialusis planas detaliai 

nagrinėjant atskirų kvartalų (tarp B, D kategorijų gatvių) ir gretimybių raidos koncepcijas. 
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 Įvykdytas Daušiškių kapinių detaliojo plano pakartotino rengimo paslaugos pirkimo procedūrų 

etapas. 

 Nuosekliai pradėtas rengti didelės apimties Centrinės miesto dalies detalusis planas 

(finansuojamas iš Regioninės plėtros fondo lėšų, plano rengėjas- UAB „Urbanistika“) nebuvo 

užbaigtas, kadangi plano rengėjas nesugebėjo laiku  parengti tinkamos aprobavimui Taryboje 

koncepcijos (gautos neigiamos recenzentų išvados, pateiktoms idėjoms nepritarė Šiaulių miesto 

architektūrinė visuomenė bei Savivaldybės specialistai). Sutartis turėjo būti įgyvendinta iki 2012 

m. sausio 13 d., tačiau rezultato nepasiekta, todėl pasiūlyta ją nutraukti vienašališkai taip galimai 

išsaugant struktūrinių fondų paramą kitiems teritorijų planavimo dokumentams rengti ir kt. 

 Parengta ir patvirtinta detaliųjų planų iš biudžeto lėšų per 2011 metus: 

 Teritorijos  šalia Išradėjų ir Aukštabalio gatvių sankirtos detalusis planas (rengėjas - UAB "Dujų 

sfera");  

 Teritorijos Energetikų g. 20A ir 20B detalusis planas (rengėjas - UAB "Dujų sfera"); 

 Teritorijos Tilžės g. 29, 29a, 29b, 31a, 31,35 detalusis planas (rengėjas - UAB "Projektavimo 

centras"). 

 Pradėti rengti arba tęsiami teritorijų planavimo darbai: 

 Teritorijos Serbentų g. 222, Šiauliuose, detalusis planas (rengėjas - UAB "Dujų sfera"); 

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

rengimas įstrigo dėl teisminių ginčų ). 

 

Žemėtvarkos srityje 

Nuolat buvo bendradarbiaujama su Nacionalinės žemės tarnybos Šiaulių žemėtvarkos skyriaus 

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

sklypų Šiaulių mieste. Parengta 241 raštiški atsakymai į piliečių užklausimus.  

Dalyvauta komisijose ir parengti atitinkami dokumentų projektai. Buvo rengiami savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymų projektai (119), 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. Buvo parengta medžiaga 5 naujų žemės sklypų pardavimo ar nuomos  

aukcionams, kuriuos rengia Nacionalinis žemės fondas, 2 sklypai parduoti Savivaldybės biudžetas 

papildytas apie 240 tūks.litų už parduotą žemę..  

Parengta medžiaga trims žemės sklypų planų sudarymo konkursams, vadovaujantis šiais 

konkursais parengta 12 papildomų susitarimų   kadastriniams matavimams atlikti. 

Parengta medžiaga 80 žemės sklypų kadastriniams matavimams atlikti. 

Patikrinta 60 sklypų kadastrinių matavimų bylų. 

Rengta dokumentacija ir vykdytos procedūros, susijusios su žemės paėmimu visuomenės 

poreikiams M.Mažvydo g.28B ir A.Kulviečio 1E . 

Parengti 159 Administracijos direktoriaus įsakymai dėl adresų suteikimo ar keitimo. 

 

Geoinformacinių sistemų ir geodezijos srityje  
 Nuskenuota topografinės medžiagos ir detaliųjų planų – 151.  

 Parengta ir atspausdinta Šiaulių miesto informacinių schemų ir detaliųjų planų kopijų – 63. 

 Parengta Bendrojo plano kopijų ir planuojamu teritorijų situacijos schemų planavimo sąlygų 

rengimui – 67. 

 Parengta schemų ir planų detaliųjų planų pristatymams – 81. 

 Atlikta pataisymų ir įvesta naujų objektų į miesto skaitmeninį žemėlapį – 189. 

 Nuolat teikta topografinė medžiaga teritorijų planavimui bei rastriniai ir vektoriniai GIS 

medžiagos išrašai kitiems savivaldybės skyrių specialistams , pagelbėta rengiant kitiems skyriams 

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

 Išduoti leidimai topogeodeziniams ir kontrolinėms geodezinėms nuotraukoms – 1575. 

 Patikrintos, suderintos ir įvestos į skaitmeninių duomenų bazę topografinės geodezinės 

nuotraukos – 1503. 
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Parengtas 1 tarybos sprendimas dėl gatvių pavadinimų suteikimo.  

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). 

 

Kultūros vertybių apsaugos srityje 

 Buvo vykdoma į LR kultūros vertybių registrą bei į Šiaulių miesto nekilnojamųjų kultūros 

vertybių registro sąrašą įtrauktų kultūros paveldo objektų stebėsena, tikrinta jų būklė. Atlikta 54 

nekilnojamųjų kultūros vertybių fotofiksacija, parengti 18 kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo 

aktai. Įvykdytas vertingąsias savybes naikinančių ar žalojančių poveikių vertinimas. Dalis 2011 m. 

Paveldosaugos poskyrio atliktos periodinės Šiaulių miesto kultūros paveldo objektų būklės ir jos kitimo 

stebėjimo rezultatų buvo patalpinta Šiaulių miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.siauliai.lt 

(Architektūra ir urbanistika / Kultūros paveldas). Papildytos GIS duomenų bazėje Šiaulių miesto 

kultūros paveldo objektų sluoksnyje pateiktos atributinių duomenų lentelės grafos. 

 Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu ir patvirtintomis Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis įvykdytas nekilnojamosios kultūros vertybės 

– namo, kuriame gyveno dailininkas G. Bagdonavičius (unikalus kodas Lietuvos Respublikos kultūros 

vertybių registre – 2101, senasis kodas – S48), esančio Aušros al. 84, Šiaulių mieste, kompleksinių 

architektūrinių fotogrametrinių apmatavimų ir fotofiksacijos paslaugos supaprastintas viešasis pirkimas 

apklausos būdu. Parengta techninė specifikacija nekilnojamosios kultūros vertybės – namo, kuriame 

gyveno dailininkas G. Bagdonavičius (unikalus kodas Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registre – 

2101, senasis kodas – S48), esančio Aušros al. 84, Šiaulių mieste, kompleksinių architektūrinių 

fotogrametrinių apmatavimų ir fotofiksacijos paslaugos supaprastintam viešam pirkimui.  

 Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu ir patvirtintomis Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis įvykdytas Frenkelio odos fabriko pastatų ir 

teritorijos kompleksinių (architektūrinių-istorinių) tyrimų (6 mėnesių trukmės) paslaugos supaprastintas 

viešasis pirkimas apklausos būdu. Paslauga pradėta vykdyti 2011 m. ir turi būti užbaigta 2012 m. kovo 

mėn. 

 Šiaulių miesto savivaldybėje, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliuose, 2011 m. rugsėjo  23 d. buvo 

suorganizuotas Šiaulių miesto savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, 

kuriame nustatytos ir patvirtintos Šiaulių „Gubernijos“ alaus daryklos pastatų komplekso (unikalus 

kodas LR kultūros vertybių registre – 25814; adresas: Dvaro g. 179, Šiauliai) vertingosios savybės bei 

svarstytas kapinių prie Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros įtraukimo į LR kultūros vertybių registro 

apskaitą klausimas. 

Išduoti kultūros paveldo apsaugos apribojimai 2 objektų statybai (1. Aušros al. 25A, Šiauliai; 2. 

Tilžės g. 155, Šiauliai;), pastaroji sąvoka apibrėžta Statybos įstatyme, ir 7 žemės sklypų formavimui (1. 

Vasario 16-osios g. 41, Šiauliai; 2. Tilžės g. 192, Šiauliai; 3. Skveras aplink dekoratyvinę skulptūrą 

„Šaulys“, esančią Šiaulių mieste; 4. Kaštonų alėja, esanti Šiaulių mieste; 5. Kapinės, kuriuose palaidoti 

tarybiniai kariai, esančios Šiaulių mieste, unikalus kodas Lietuvos Respublikos kultūros vertybių 

registre - 10743, buvęs kodas - IV141; 6. Ginkūnų civilinės kapinės, esančios Šiaulių mieste; 7. 

Donelaičio g. Šiauliuose esančios kapinės;). Parengtas 51 raštas pagal kompetenciją paveldosaugos 

klausimais tiek vidaus, tiek išorės interesantams. 

 

Miesto įvaizdžio formavimo srityje 

 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. 

 Atlikti viešieji konkursai: 
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   -pravestas viešojo dailės kūrinio (miesto laikrodžio) Vilniaus gatvės pėsčiųjų tame (prie fontano 

„Tūkstantmečio tiltai“) idėjos konkursas; konkursas (aut. skulptorius Kazimieras Kasperavičius) 

skulptūrai „Judėjimas“ eksponuoti miesto viešojoje erdvėje; 

 -pabaigtas meninio tūrinio dekoratyvinio akcento „Iš kur varpų balsai pareina“ projektavimas; 

   -parengtas Naujų meninių priemonių valstybinėms ir miesto šventėms puošti darbo projektas. 

 Tęsiamas bendradarbiavimas su Šiaulių universiteto Menų fakulteto Dizaino katedra. 

Organizuotas Kalėdinio atviruko projektavimo konkursas. 

Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2011 m. gruodžio 29 d. patvirtino sprendimus Nr. T-372 

„Dėl išorinės reklamos įrengimo Šiaulių mieste taisyklių patvirtinimo“; Nr. T-373 „Dėl vietinės 

rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų 

patvirtinimo“. 

Organizuotas konkursas „Gražiausia kalėdinė vitrina 2012“. 

Užregistruoti 494 leidimai įrengti išorinę reklamą. Parengtas ir patvirtintas Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. T-134 „Dėl viešųjų vietų lauko kavinėms 

Šiaulių mieste nustatymo taisyklių patvirtinimo“. 

Siekiant iki 2011 m. gruodžio 1 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybai teikti sprendimo projektą 

„Dėl Šiaulių mieste esamų viešųjų išorinių dailės kūrinių sąrašo patvirtinimo“, per 2 metų ketvirtį 

sudaryti Viešųjų išorinių dailės kūrinių ekspertų komisiją, jos darbo reglamentą ir sutartis su 

kviestiniais komisijos ekspertais, o vėliau patikslinti ir sudaryti visų esamų Šiaulių mieste viešųjų 

išorinių dailės kūrinių sąrašą, nustatant jų nematerialiąją (meninę) vertę. Vadovaujantis Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 25 d. įsakymu „Dėl Savivaldybei nuosavybės 

teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto 2011 metų inventorizacijos“ ir Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A-808 „Dėl Viešųjų 

išorinių dailės kūrinių idėjų ir projektų pateikimo bei jų patvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

Architektūros ir urbanistikos skyrius sudarė 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) 

sąrašą ir parengė Viešųjų išorinių dailės kūrinių pasus, kuriuos 2011 m. gruodžio 5 d. raštu Nr. SVA-

1533 „Dėl viešųjų išorinių dailės kūrinių inventorizacijos“ pateikė Turto valdymo skyriui. Taip pat, 

atsižvelgiant į sunkią ekonominę (finansinę) situaciją 2011 m. gruodžio 13 d. išsiųsti raštai įvairioms 

sąjungoms ir ekspertams dėl pasikeitusių sąlygų ir komisijos sudarymo (parengtas naujas įsakymo 

projektas su reglamentu). 

Siekiant įgyvendinti Šiaulių universiteto ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos sutartį, antrą ir 

ketvirtą 2011 metų ketvirtį, tęsiamas bendradarbiavimas su Menų fakulteto Dizaino katedra dalyvauta 

Šiaulių universiteto Menų fakulteto Dizaino katedros rengiamuose studentų kursinių darbų 

vertinimuose; parengtas Šiaulių universiteto ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos sutarties 

naujas projektas, kurį Šiaulių universitetas atidėjo 2012 metams, nes keičiasi Šiaulių universiteto 

vadovybė. 2012 m. sausio 5 dieną Meras padėkojo studentei Ramintai Voverytei ir dėstytojai Gražinai 

Šimoliūnienei už Kalėdinio atviruko suprojektavimą. 

Už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą per 2011 metus Finansų skyrius surinko 233 752,00 

Lt vietinės rinkliavos. 

Pritarta 12 lauko kavinių vietų schemų išvadoms. 

 

Kitose srityse 

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

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

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

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

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

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

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

grupėse. 
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Skirtų programai kasinis lėšų 
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Viso apmokėta Dailės galerijai

Kultūros centrui KC "Laiptų galerijai"

Viešajai bibliotekai Kultūros programoms

Koncertinė įstaiga Įsiskolinimas 2011.12.31

 Toliau įgyvendinama itin problemiška Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos parengta 

Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema 

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

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

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

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

bei informacijai apie juos). 
 

 

 

 

 

1.3.2. Kultūros plėtros programos asignavimų panaudojimas (02) 

 

Programą kuruoja Kultūros skyrius, 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.  

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

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

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

tenkinti jų įvairialypius estetinius poreikius. 

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. 

 

 Remiantis Apskaitos ir Finansų skyrių 

teikiamais kasiniais išlaidų duomenimis, 2011 

metų gruodžio 31 dienai iš viso programai už 

įvykdytus darbus ir biudžetinėms kultūros 

įstaigoms buvo apmokėta 5671,4 tūkst. Lt (2010 

m. – 5660,3 tūkst. Lt), iš jų 260,4 tūkst. Lt – 

Dailės galerijai, 1490,1 tūkst. Lt – Kultūros 

centrui, 319,6 tūkst. Lt – kultūros centrui “Laiptų 

galerija”, 1257 tūkst. Lt – Viešajai bibliotekai, 

1873,3 – Koncertinei įstaigai, Kultūros programai 

už įvykdytus darbus buvo pervesta 409 tūkst. Lt, 

o investiciniams projektams – 4,8 tūkst. Lt. 

 

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

 

Kultūros plėtros 

programos priemonės 

pavadinimas 

2010 m. 2011 m. 

Asignavimai 

 

Padidinti 

asignavimai 

Asignavimai 

 

Sumažinti 

asignavimai 

Remti kultūros projektus 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 

valstybines ir miesto 

šventes 

   179,12, iš jų: 

 2010 m. – 118,07; 

2009 m. įsiskolinimui 

padengti – 61,05 

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

2009 m. įsiskolinimui 

padengti – 61,05 

149,8 148,93 

Organizuoti ir finansuoti 

tarptautinius festivalius ir 

konkursus 

30,3,  iš jų: 

 2010 m. – ; 

2009 m. įsiskolinimui 

padengti – 30,3 

30,3, iš jų: 

 2010 m. – ; 

2009 m. įsiskolinimui 

padengti – 30,3 

130,0 130,0 

Skatinti nusipelniusius 

meno kūrėjus ir kultūros 

darbuotojus 

24,0, iš jų: 

 2010 m. – 14,0; 

2009 m. įsiskolinimui 

padengti – 10,0 

24,0, iš jų:  

2010 m. –14,0; 

2009 m. įsiskolinimui 

padengti – 10,0 

20,0 20,0 

Reprezentuoti Šiaulių 

miesto kultūrinį gyvenimą 

4,0 14,0 37,0 37,0 

Skatinti jaunuosius 

menininkus ir kultūros 

kūrėjus 

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 

kūrybos skatinimą ir 

jaunimo kultūrinio 

užimtumo projektus  

2,9, iš jų:  

2010 m. – ; 

2009 m. įsiskolinimui 

padengti – 2,9 

2,9, iš jų:  

2010 m. – ; 

2009 m. įsiskolinimui 

padengti – 2,9 

– – 

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 

– – 

Viso Kultūros plėtros 

programai skirta 

270,9 320,9 536,0 511,3 

 

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

Metai Lėšos  
1999 392 
2000 280  
2001 221  
2002 301  
2003 250 
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2004 442 
2005 514 
2006 1025,7 
2007 1056 
2008 1022 
2009 699,9  
2010 320,9 (iš jų – 2009 m. įsiskolinimui 

padengti – 138,8) 
2011 536,0; po biudžeto perskirstymo – 511,3 

 

  

Kultūros renginiai 2011 metais 

 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 skyriaus darbuotojai 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. 

Skyrius rengė sąlygas ir koordinavo leidinio „Šiaulių metraštis 2007–2010 m.“ parengimo ir 

leidybos paslaugos viešojo pirkimo konkursą, kurį laimėjo Šiaulių „Aušros“ muziejus (iš 2010 m. 

Kultūros plėtros programos leidiniui skirta 10 tūkst. Lt, iš 2011 m. Kultūros plėtros programos – 33 

tūkst. Lt). 

Renginių ciklo „Bulvaro vasaros mozaika“ 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. 

 

Kultūros renginių palyginimas 2010 ir 2011 metais 

 2010 m. 2011 m. 

Įgyvendinti kultūros projektai – 26 

Surengta valstybinių ir miesto švenčių 20 16 

Finansuota tarptautinių festivalių ir konkursų – 1 

Įvairių socialinių grupių kultūrinės saviraiškos 

skatinimo priemonių skaičius (Rezervas) 
9 17 

 

2011 metais Savivaldybės administracijos direktoriaus padėkos įteiktos 16-ai kultūros 

darbuotojų ir visuomenės veikėjų, padėkota 8 įmonių vadovams už ilgametę paramą ir geranoriškumą 

Šiaulių kultūros centro Rėkyvos skyriaus įstaigos veiklos 60-mečio proga. 

 

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 
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„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. 

 

  

Šiaulių dailės galerija  

2011 metais Šiaulių dailės galerija teikė mokamas paslaugas, rengė mokamus kultūros renginius. 

Vienas svarbiausių uždavinių, pritraukiant lėšas įstaigos veiklai, buvo kultūros projektų teikimas 

valstybiniams fondams, dalyvaujant jų rengiamuose konkursuose, kuriuose ir buvo laimėti šie 

pagrindiniai Šiaulių dailės galerijos teikti projektai: 

16-asis  tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis VIRUS. 

Išlaidos: 27,00  tūkst. Lt  - Kultūros  rėmimo fondo finansavimas,  7,2 tūkst. Lt – Šiaulių miesto 

savivaldybės lėšos. Lankytojų skaičius – 2482. 

9-asis tarptautinis medijų meno festivalis „Enter“. 

Išlaidos: 15,00 tūkst. Lt  - Kultūros rėmimo fondo  lėšos,  5,0 tūkst. Lt – Šiaulių miesto 

savivaldybės lėšos. Lankytojų skaičius – 1500. 

Edukacinis projektas vaikams ir jaunimui „Menopolis“. 

Išlaidos: 2,0 tūkst. Lt – Šiaulių miesto savivaldybė lėšos. 

Lankytojų skaičius – 60. 

Per metus surengtos 38 parodos, 2 tarptautiniai projektai, 139 kultūros renginiai (parodų 

atidarymai, koncertai, edukaciniai renginiai) , galerijoje apsilankė 16708 žiūrovai.  

2011 m. net du kartus buvo mažinamas biudžetas. Ypač  neigiamai paveikė įstaigos veiklą  

patvirtintų asignavimų  sumažinimas paskutinįjį 2011 metų ketvirtį, todėl susidarė kreditoriniai 

įsiskolinimai.  

Per visus metus buvo taupomos lėšos:  maksimaliai sumažintos išlaidos prekėms, ryšiams, 

elektros energijai, kitoms komunalinėms paslaugoms, visiškai atsisakyta komandiruočių, kvalifikacijos 

kėlimo, darbuotojų prašymu buvo leidžiama neatvykti į darbą. Palyginus su kitomis sritimis (švietimo, 

sporto) išliko labai menki kultūros darbuotojų atlyginimai. Pritrūkus lėšų, nebuvo pakeisti ekspozicinių 

salių stoglangiai. Esant tokiai padėčiai, ekspozicinės salės neatitinka meno kūrinių eksponavimo sąlygų 

– salės šaltos, stoglangiai praleidžia lietaus  vandenį. Tokia susidariusi padėtis sumažino Šiaulių dailės 

galerijos veiklos kokybę bei konkurencingumą kitų miestų galerijų tarpe.Sutvarkius bulvarą, tikslinga 

būtų atnaujinti Šiaulių dailės galerijos fasadą, nes šis pastatas yra vienas iš reprezentacinių miesto 

statinių Šiaulių centre. 

Įstaigos pastatas buvo pastatytas 1977 m, bendras plotas – 858,16 kv. m, pagrindinis plotas – 

761,97 kv. m., pagalbinis plotas – 96,19 kv. m., 32 patalpos. Įstaigoje dirba 13 darbuotojų (2010 m. – 

13). Pajamų įstaiga gavo: Savivaldybės biudžeto lėšos – 260,4 tūkst. Lt, kultūros ir meno projektų 

dalinis finansavimas iš Kultūros rėmimo fondo lėšų – 42,0 tūkst Lt, kultūros projektų dalinis 

finansavimas iš Savivaldybės biudžeto lėšų – 14,2 tūkst. Lt, kitų lėšų gavo – 8,3 tūkst. Lt. 

 

Šiaulių miesto kultūros centras ,,Laiptų galerija“ 

Kultūros centras „Laiptų galerija“ pagal veiklos pobūdį yra specializuotas  kultūros centras, 

kurio pagrindinė kultūrinės veiklos sritis yra profesionaliojo  meno sklaida ir populiarinimas. 

Įvykdytos priemonės 2011 m. ir jų įgyvendinimo rezultatai: 

 Profesionalių dailininkų parodos – 26; apsilankė dalyvių  – 2355. 

 Jaunųjų menininkų parodos – 8; apsilankė dalyvių – 520. 

 Sociokultūriniai renginiai – 11; dalyvių skaičius – 840. 

 Literatūriniai vakarai – 15; dalyvių skaičius – 1280. 

 Koncertai – 13; klausytojų skaičius – 1350. 

 Folkloro ansamblio koncertai – 41; apsilankė klausytojų – 11 069. 

 Spektakliai – 2; žiūrovų skaičius – 300. 
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 Parengta naujų koncertinių programų -2 (koncertinė programa Balingeno festivaliui ir 

„Salduvės“ 25 – mečiui). 

 Finansuotų projektų  – 3 („Literatūrinis žiemkelis“, „Lux lucet in tenebris“, folklorinio 

ansamblio „Salduvė“ 25 – mečio jubiliejaus renginiai). 

 Edukaciniai renginiai – 13; dalyvių skaičius -  1298. 

Įstaigos pastatai - senasis pastatas – P. Bugailiškio namas 1925 m., naujasis pastatas – 1973 m. 

Bendras plotas – 888,46 kv/m. Įstaigoje vidutinis darbuotojų skaičius – 16,25. 

Įstaiga biudžetinių lėšų gavo – iš valstybės (viešieji darbai) – 10381 Lt, Savivaldybės lėšos – 

328444 Lt, gautos lėšos už mokamas paslaugas – 8458 Lt,  gautos lėšos už salės nuomą – 3055, fondų 

lėšos – 17000 Lt, kitos lėšos (labdara, parama) – 7552 Lt.   

 

Šiaulių miesto kultūros centras  

2011 m. Šiaulių miesto kultūros centras ir padalinai – Rėkyvos kultūros namai ir Aklųjų ir 

silpnaregių kultūros namai bei Etninės kultūros skyrius surengė 576 renginius (2010 m. - 776 

renginius), kuriuose apsilankė 214236 lankytojų ir žiūrovų (2010 m. – 107577). 

Organizuojant renginius, buvo siekiama renginių kokybės, bendradarbiauta su kitomis renginius 

organizuojančiomis įstaigomis, stengtasi kuo plačiau informuoti visuomenę apie koncertus, spektaklius, 

festivalius ir kt.   

Kultūros centre ir jo padaliniuose veikė 23 meno kolektyvai. Pagyvenusių žmonių ansamblis 

,,Sidabrinė gija“, tautinių šokių ansamblis ,,Kalatinis“, vaikų studija ,,Svajokliai“, mėgėjų meno 

kolektyvai: jaunimo kamerinis choras ,,Atžalynas“, vaikų vokalo studija ,,Ro ko ko“, šokių ansambliai 

,,Kalatinis“ ir ,,Želmenėliai“, tautinių šokių grupė ,,Vajaunas“, choreografinė studija ,,Aušrelė“, 

liaudiškos muzikos kapela ,,Šelmiai“, folkloro ansamblis ,,Auda“ ir kt  

Kultūros centrui priklauso Šiaulių kultūros centras (Aušros al. 31), pastato pastatymo metai: 

1960 m., bendras plotas 5224,45 m
2
 (pagr. plotas 4377,90 m

2
, pagalbinis plotas 846,55 m

2
) ir Rėkyvos 

skyrius (Energetikų g. 7), pastatymo metai: 1954 m., bendras plotas - 700,86 m
2
. Įstaigoje dirba 77 

darbuotojai (43 kultūros darbuotojas, 34 kiti). 

Įstaiga pajamų gavo iš biudžeto – 1357500,00 Lt, spec. programų – 132600,00 Lt, uždirbo – 

160431,00 Lt, gavo lėšų iš rėmėjų - 285517,00 Lt. Kreditoriniai įsiskolinimai liko už komunalines 

paslaugas bei įsigytas prekes ir paslaugas, viso 57094 Lt. 

 

Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka  

Iš viso bibliotekoje 2011 metais apsilankė 203169 lankytojai (2010 m. – 196524), dirba iš viso 

58 darbuotojai, iš jų -  43 profesionalūs bibliotekininkai, 7 kvalifikuoti specialistai, 8 techniniai 

darbuotojai. 2011 metais išduoti 376461 dokumentai, 7698 žmonėms suteiktos 10044 kompiuterio ir 

interneto naudojimo konsultacijos, įgyvendinti 7 projektai. 

Bibliotekos parengtų ir finansuotų projektų skaičius - 6 projektai (35,1 tūkst. Lt). 2009 m. 

birželio-gruodžio mėn. bibliotekos darbuotojai individualiai apmokė 125 žmonės, o 7149 žmonėms 

suteikė 7683 konsultacijas kompiuterinio raštingumo ir interneto paieškos klausimais. 

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos finansavimas 2011 m.: 

 Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos bibliotekai – 1245,2 tūkst. Lt.  Iš jų – 885,8 tūkst. Lt buvo 

skirta darbo užmokesčiui.  

 Valstybės biudžeto skirtos lėšos – 55,4 Lt. Iš jų: spaudiniams – 49,4 Lt, kompiuterinei technikai 

– 6 tūkst. Lt.  

 Lėšos už mokamas paslaugas – 13,1 tūkst. Lt, finansuoti bibliotekos projektai – 50 tūkst. Lt, 2% 

parama – 1,1 tūkst. Lt, rėmėjų parama – 32 tūkst. Lt (dovanotos knygos). 

Įstaiga metus baigė su 98,4 tūkst. Lt kreditoriniu įsiskolinimu, daugiausiai už darbo užmokestį, 

ir soc. draudimui, taip pat prekėms ir paslaugoms, komunaliniams patarnavimams. 

  

Šiaulių miesto koncertinė įstaiga 

Įstaiga savo veiklą pradėjo 2010 metų kovo mėnesį. Koncertinės įstaigos kolektyvas gali 

pasidžiaugti miesto savivaldybės suteiktomis patalpomis Tilžės g. 140, buvusiame kino teatre „Saulė“, 
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kuri dabar pertvarkoma į koncertinę salę. Koncertinei veiklai pritaikyta buvusi fojė – dabar „Vitražų 

salė“, kurioje vyksta kamerinės muzikos vakarai-koncertai, susitikimai su žymiais atlikėjais, džiazo 

muzikos koncertai (iš viso buvo išnuomota 18 kartų). Suaktyvinta ir įstaigos meninių kolektyvų veikla, 

išaugo koncertų skaičius, kolektyvai koncertuoja ne tik Šiaulių apskrityje, bet ir Vilniuje, kviečiami į 

Tarptautinius festivalius, buvo gauta Kultūros ministerijos parama 8000 Lt naujam koncertų ciklui 

„Muzikiniai rudenys“. 

Įstaiga gavo pajamų – 1100300 Lt iš biudžeto, 41300 Lt finansavimas spec. programos, ir 88396 

Lt uždirbo patys. Išlaidas sudarė darbo užmokestis, komunalinės paslaugos bei prekių ir paslaugų 

pirkimas. Metus įstaiga baigė su 158200 Lt kreditoriniu įsiskolinimu.  

Iš viso įstaigoje dirba 75 darbuotojai (yra 65,5 etatų), apsilankė 9000 lankytojų. 

 

  

 

 

 

1.3.3. Aplinkos apsaugos programos asignavimų panaudojimas (03) 

 

Programą kuruoja Aplinkos ir Viešosios tvarkos skyriai. 

 

Remiantis Apskaitos ir Finansų skyrių 

teikiamais kasiniais išlaidų duomenimis, 2011 

metų gruodžio 31 d. iš viso programai buvo 

sumokėta 8649,6 tūkst. Lt (2010 metų gruodžio 

31 dienai iš viso programai buvo sumokėta 

9788,5 tūkst. Lt). Iš jų, 554,8 tūkst. Lt – aplinkos 

apsaugos programai, 38,1 tūkst. Lt – gyvūnų 

priežiūrai, 7875,5 – atliekų tvarkymui, 176,4 

tūkst. Lt – Municipalinės aplinkos tyrimų 

laboratorijai.  

Aplinkos apsaugos programa 2011 metus 

pradėjo su 2012,2 tūkst. Lt skola (1928,9 tūkst. 

Lt skola Šiaulių regiono atliekų tvarkymo 

centrui (ŠRAC) už komunalinių atliekų 

tvarkymą, 76,4 tūkst. Lt – Aplinkos skyriui už 

įvykdytus pagal  programą darbus ir 6,9 tūkst. 

Lt - Viešosios tvarkos skyriui, už gyvūnų 

populiacijos ir priežiūros reguliavimą), o baigė 

su 3060,4 tūkst. Lt skola. (Įsiskolinimai liko 

ŠRAC-ui – 1829,1 tūkst. Lt, 1225,5 tūkst. Lt – 

Aplinkos skyriui už įvykdytus pagal  programą 

darbus ir 5,8 tūkst. Lt - Viešosios tvarkos skyriui).  

 

 Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa. Aplinkos 

skyrius 2011 m. koordinavo Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

rengimą ir teikė pasiūlymus dėl programos lėšų panaudojimo. Per 2011 metus į Šiaulių miesto 

savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą gauta  tūkst. 697,4 tūkst. Lt 

pajamų. Šias pajamas sudarė mokesčiai už aplinkos teršimą ( 604,4 tūkst. Lt), įplaukos už 

iškirstus saugotinus želdinius ( 21,0 tūkst. Lt), mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (71,9 

tūkst. Lt) Iš jų – 20% skirta Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiajai programai. Likutis iš 2010 metų – 152.4 tūkst. Lt. Per 2011 metus Šiaulių miesto 

savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuotos šios 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-25 „Dėl Šiaulių 

Sk irtų programai kasinis lėšų 

apmokėjimas  2010 ir 2011 m. gruodžio 31 

d.
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miesto savivaldybės 2011–20123 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtintos 

Aplinkos apsaugos programos priemonės: 

 

Aplinkos apsaugos programos priemonės 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės* 

Panaudota 

lėšų, 

tūkst. Lt 

 Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės 23,44 

1. Dviračių takų plėtros  techninės dokumentacijos parengimas 23,44 

 Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės 15,0 

2. 
Šiaulių miesto komunalinių atliekų tvarkymo sistemos tobulinimas ir 

infrastruktūros plėtra 
15,0 

 
Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris 

nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės 
179,99 

3. Nelegalių sąvartynų likvidavimas 179,99 

 Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės 249,45 

4. Paviršinių vandens telkinių pakrančių tvarkymas 40,0 

5. Lietaus nuotekų sistemos griovių tvarkymas 79,0 

6. 
Buvusio fabriko ,,Elnias“ praeityje užterštos teritorijos ištyrimas ir 

sutvarkymas 
75,0 

7. 
Požeminio vandens ir dirvožemio užterštumo būklės stebėsenos 

(monitoringo) vykdymas 
15,0 

8. Aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis tyrimai 15,0 

9. Pavojingų radinių ir ekologinių avarijų padarinių likvidavimas 10,47 

10. 
Rėkyvos ežero gamtinio komplekso gamtotvarkos plano parengimas 

ir įgyvendinimas 
14,88 

 
Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais 

priemonės 
31,36 

11. Švietimo įstaigų aplinkosaugos švietimo ir ugdymo projektų rėmimas 10,0 

12. Nevyriausybinių organizacijų aplinkosaugos projektų rėmimas 10,0 

13. Informacinių ir kt. leidinių prenumerata, įsigijimas ir leidyba 4,52 

14. 

Renginių, skirtų Žemės ir Aplinkos apsaugos dienoms bei Europos 

judriajai savaitei ir kt. Organizavimas, visuomenės švietimas ir 

informavimas 

6,84 

 
Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų 

kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės 
55,6 

15. Želdinių priežiūros vykdymas 40,7 

16. Naujų želdinių sodinimas prie miesto gatvių, parkuose ir skveruose 14,9 

 IŠ VISO PANAUDOTA 554,84 

 

* - Įvykdytų darbų išsamesnis sąrašas pateiktas prieduose. 

 

Komunalinių atliekų tvarkymas 

Atliekų tvarkymui skirtos lėšos panaudotos: 

 Vietinės rinkliavos administravimui – 161,3 tūkst. Lt (2010 m. – 542,5 tūkst. Lt); 

 Komunalinių atliekų surinkimui – 724,5 tūkst. Lt (2010 m. – 5493,3 tūkst. Lt); 

 Komunalinių atliekų šalinimui – 938,87 tūkst. Lt (2010 m. – 2856,6 tūkst. Lt). (2011 m. surinkta 

ir pašalinta 43865,93 tonos mišrių komunalinių atliekų, 2010 m. – 43788,8 tonos); 

 Diejų didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelių įrengimas – 4,5 tūkst. Lt. 
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2011 metai – penkti metai, kai Šiaulių mieste įvesta vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą 

ir tvarkymą. Per 2011 metus rinkliavos fiziniams ir juridiniams priskaityta 10,9 mln. Faktiškai surinkta 

ir į Šiaulių miesto savivaldybės biudžetą pervesta 8,7 mln. litų. Apmokestintas gyventojų skaičius, 

išskyrus tuos, kam rinkliava neskaičiuojama pagal šiuo metu galiojančius vietinės rinkliavos už 

komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus – 108664, apmokestintų įmonių skaičius – 3721. 

 Per 2011 metus Šiaulių mieste komunalinių atliekų vežėjai surinko 43865,93 tonas., iš jų iš 

gyventojų – 30498,81 t., iš juridinių asmenų – 13297,31 t., gyventojai patys pristatė į Kairių aikštelę – 

69,81 t. Lyginant su 2010 m komunalinių atliekų kiekis sumažėjo 0,12%.  Didelio gabarito atliekų 

surinkta –26,64 (2010 - 12,47 t)., naudotų padangų – 84,81 t. (2010 - 74,27 t.), buityje susidarančių 

pavojingų atliekų – 0,15t (2010 m. - 0,02t). 

  

 Per 2011 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 

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 

 

Šiuo metu uždarytame Kairių sąvartyne pradėjo veikti dujų surinkimo sistema, paverčianti jų 

energiją  į naudingą elektros energiją ir/ar šilumos energiją.  

Toliau tęsiamas Projekto „Šiaulių regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas, didelių 

gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“  įgyvendinimas.  Įgyvendinant šią 

priemonę 2011 metais pradėtas 2 didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelių, Pailių ir Basanavičiaus 

gatvėse, įrengimas. Atlikta didelių gabaritų aikštelių projekto analizė, pasirašytos sutartys dėl rangos 

darbų, nupirktas frontalinis krautuvas, vykdytos viešinimo paslaugos. Didelio gabarito aikštelių 

įrengimo projektą įgyvendina VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras. Įgyvendinimui pritarta 

2010-03-25 tarybos sprendimu Nr. T-91. Savivaldybės prisidėjimas – 15% tinkamų finansuoti projekto 

išlaidų.  

2011 m. parengta dokumentacija viešajam pirkimui 130 vnt. antrinių žaliavų aikštelių įrengimo 

projektui parengti. Numatyta, kad aikštelės bus ne mažesnės kaip 10 kv m, betoninėmis trinkelėmis. 

Projekte privalės būti pateiktas vertikalus aikštelių apipavidalinimas. 

2011 m. pasirašytos papildančios atliekų surinkimo sistemos diegimo sutartys su UAB 

,,Ekstara“, UAB ,,EMP recycling“, UAB ,,Žalvaris“. Derinamos atliekų surinkimo sąlygos su 

Gamintojų importuotojų asociacija ir asociacija EEPA. Šie atliekų tvarkytojai Šiaulių mieste įvairiais 

būdais surinks iš įmonių ir gyventojų nemokamai arba primokant atliekų turėtojams elektros 

elektronikos, pavojingas, pakuotės atliekas. Tikimasi, kad tai prisidės prie mažesnio atliekų, 

patenkančio į sąvartyną, kiekio ir daugiau atliekų bus perdirbama. 

Be komunalinių atliekų, vykdant Šiaulių miesto tvarkymą, buvo utilizuota 1048,22 tonos atliekų 

iš nelegalių sąvartynų. 

 

Paviršinio vandens apsauga. 

Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiauliuose“ 

2011 m. buvo tęsiamas ir baigtas 2009 m. pradėtas įgyvendinti vienas didžiausių ir svarbiausių 

vandentvarkos projektų Šiaulių mieste, kurio tikslas buvo sudaryti galimybes gauti kokybiškas 



 

                                                  
                          ŠŠIIAAUULLIIŲŲ  MMIIEESSTTOO  SSAAVVIIVVAALLDDYYBBĖĖSS  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIJJOOSS  DDIIRREEKKTTOORRIIAAUUSS    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              22001111  MMEETTŲŲ  VVEEIIKKLLOOSS  AATTAASSKKAAIITTAA  

25 

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

Kanapių ir Girulių gatvių kvartale gyvenantiems gyventojams, padidinti miesto vardentvarkos ūkio 

efektyvumą bei pagerinti ekologinę situaciją mieste. Projekto vertė - 53,986 mln. litų (be PVM). 94,53 

proc. projektui reikalingų lėšų skiriama iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir iš Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto, likusią dalį (5,47 proc.) finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė. UAB 

„Šiaulių vandenys“ projektą vykdo ir finansuoja išlaidas, kurios nėra apmokamos iš Europos Sąjungos 

paramos lėšų. 

2011 m. buvo baigti visi projekto įgyvendinimo II etape numatyti darbai, t.y. vandentiekio ir 

nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto Pabalių rajone ir Tilžės, Verdulių, Kanapių ir Girulių gatvių 

kvartale. Pabalių rajone iš viso nutiesta 14,41 km (iš jų 4,53 km per 2011 metus) vandentiekio tinklų ir 

9,81 km (iš jų 2,71 km per 2011 metus)  nuotekų tinklų, pastatytos 5 naujos nuotekų perpumpavimo 

siurblinės. Tilžės, Verdulių, Kanapių ir Girulių gatvių kvartale iš viso nutiesta 5,56 km (iš jų 2,09 km 

per 2011 metus) vandentiekio tinklų ir 6,84 km (iš jų 3,41 km per 2011 metus)  nuotekų tinklų,  

pastatytos 4 naujos nuotekų perpumpavimo siurblinės.  

Įvykdžius numatytą vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą, apie 2150 šiuose šiuose kvartaluose 

gyvenančių šiauliečių sudaryta galimybė vartoti kokybišką geriamąjį vandenį bei naudotis 

centralizuotomis nuotekų tvarkymo paslaugomis.  

Darbus Pabalių rajone ir Tilžės, Verdulių, Kanapių ir Girulių gatvių kvartale vykdė UAB 

„Žemda“ ir jungtinės veiklos partneris UAB „Šiaulių plentas“. 

 

Lietaus nuotekų sistemos Šiaulių miesto gatvėse tvarkymas 

Įgyvendinus priemonę, sumokėta 2010 metų skola (1380 Lt) už Vijolės upelio nuo M. K. 

Čiurlionio g. Nr. 55 iki Bielskio g., valymo ir paviršinio vandens surinkimo griovio ties Šakių gatve 

gilinimo darbus. 

2011 metais išvalyti paviršiniai vandens surinkimo grioviai nuo Šaltalankio gatvės iki Sodo 

gatvės ir nuo Klaipėdos gatvės iki Kulpės upės. Iš viso išvalyta 1148 m
2
 kanalų ploto. Valymo metu 

iškastas, išvežtas gruntas, iškirsti krūmai, išrauti kelmai, nušienauti ir sutvirtinti šlaitai, surinktos ir 

išvežtos šiukšlės, išvalytos vandens pralaidos, dalyje kanalo įrengtas 10 cm storio žvyro sluoksnis. 

 

Želdinių apsauga ir tvarkymas. 

2011 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. 36 objektuose buvo 

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

rengiami jos aktai. Papildoma informacija apie planuojamas saugotinų želdinių kirtimo arba genėjimo 

vietas talpinama savivaldybės tinklalapyje – informuojama suinteresuota visuomenė. Aktyviai su 

visuomene bendrauta informuojant apie saugotinų želdinių genėjimo, kirtimo ar sodinimo tvarką. 

Parengta Atmintinė norintiems gauti leidimą kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus 

želdinius.  

2011 metais išduota 630 leidimų (2009-378 vnt., 2010 m.-538 vnt.) medžiams kirsti, genėti ar kitaip 

pertvarkyti. Iš viso ataskaitiniais metais leista kirsti 1684 medžius, iš kurių 1528 medžiai (apie 91 %) 

buvo keliantys pavojų. 2010 metais leista kirsti 1474 medžius, iš kurių 1104 medžiai (apie 75 % visų 

kertamų medžių) buvo keliantys pavojų. Palyginus šių dviejų metų duomenis matome, kad sparčiai 

didėja leidžiamų kirsti keliančių pavojų medžių skaičius. 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 šios priežasties per metus leistų kirsti ar genėti ir 

iškirstų ar genėtų medžių skaičius niekada nesutampa. 2011 metais leistų kirsti Šiaulių miesto ne miško 

žemėje augančių saugotinų medžių rūšinė sudėtis buvo tokia: 343 liepos, 200 beržų, 230 tuopų, 241 

gluosnis, 128 uosialapiai klevai ir 542 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. 2011 metais išduotuose leidimuose leista genėti 5208 

vnt. (2010 m.-2134 vnt.) saugotinų medžių, augančių ne miško žemėje. Genimų medžių skaičius  buvo 

didintas daugiau, nei du kartus, nes dėl šio tipo medžių priežiūros darbų nevykdymo ar nesavalaikio 



 

                                                  
                          ŠŠIIAAUULLIIŲŲ  MMIIEESSTTOO  SSAAVVIIVVAALLDDYYBBĖĖSS  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIJJOOSS  DDIIRREEKKTTOORRIIAAUUSS    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              22001111  MMEETTŲŲ  VVEEIIKKLLOOSS  AATTAASSKKAAIITTAA  

26 

vykdymo blogėja daugiabučių namų langų apšviestumas, elektros tiekimo ar eismo saugumas, prastėja 

želdinių sanitarinė būklė ir jų estetinė vertė. 

Įgyvendinant įvairių projektų sprendinius už juose numatytų želdinių kirtimą per ataskaitinį 

laikotarpį sumokėta 21 026 lt atkuriamosios vertės, kuri 2012 metais bus panaudota naujų želdinių 

veisimui. 

Panaudojant Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, tame tarpe ir želdinių 

atkuriamosios vertės lėšas, 55 įvairių rūšių želdiniai įveisti ties Tilžės g. 9c, ties Talšos g. 2 ir Ežero 

gatvės sankirta su Talkšos gatve, prie Žemaitės g. 26, 26a. Medelyno seniūnijos iniciatyva pasodinti 85 

medeliai, Rėkyvos seniūnijos – 18 medžių bei krūmų. Iš viso 2011 metais bendro naudojimo teritorijose 

arba už iškirstus saugotinus želdinius įveista  636 vnt. želdinių (542 medeliai ir 94 krūmai). Palyginimui 

bendro naudojimo teritorijose arba už iškirstus saugotinus želdinius Šiaulių mieste: 2004 m. įveista 497 

vnt., 2005 m. – 986 vnt., 2006 m. – 1421 vnt., 2007 m. – 1343 vnt., 2008 m. – 1528 vnt., 2009 m. – 996 

vnt., 2010 – 805 vnt. medžių ir krūmų. Naujų želdinių įveisimo apimtys tiesiogiai priklausė nuo miesto 

ekonominio augimo poslinkių, naujų prekybos centrų ir kitų stambių objektų, kuriuose buvo veisiama 

daug stambesnių sodmenų, statybos projektų įgyvendinimo. 

 Siekiant planuojamoje veikloje daugiau atsižvelgti į miesto poreikius ir skatinant visuomenės 

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

aptartos praktinės miesto želdinių pertvarkymo, jų kokybės gerinimo ir studentų įtraukimo į šį procesą 

galimybės. Siekiant padėti tobulinti mokymo procesą ir jį priartinti prie konkrečių praktinių užduočių 

įgyvendinimo, buvo vertinami studentų parengti želdinių pertvarkymo projektai, teikiamos praktinės 

pastabos ir rekomendacijos projektų kokybei gerinti.  

Toliau plintant kaštoninėms keršosioms kandelėms, kreiptąsi į Lietuvos Respublikos Aplinkos 

ministeriją ir į Valstybinę augalininkystės tarnybą prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos 

prašant rekomenduoti priemones, tinkamas masinei šių kenkėjų invazijai stabdyti. Bendradarbiaujant su 

aukščiau paminėtomis institucijomis buvo parengtas straipsnis apie prieš kaštoninę keršąją kandelę 

taikytinus kovos būdus. Straipsnis buvo patalpintas Savivaldybės internetiniame tinklalapyje, platintas 

įvairioms spaudos bei švietimo organizacijoms. Šio pobūdžio informacija teikta visiems 

besikreipiantiems. 

Skyriaus darbuotojai aktyviai dalyvavo akcijos ,,Už žydintį ir švarų Saulės miestą“ komisijos 

darbe. Skyriaus vyr. specialistė, pasisakydama šios akcijos dalyvių baigiamajame susirinkime, detaliai  

informavo jos dalyvius apie šiuo metu galiojančią naujų želdinių sodinimo tvarkos teisinę bazę ir apie 

želdinių rūšis, kurios nerekomenduojamos veisti arti daugiabučių namų. 

Parengta 2011 želdinių stebėsenos 2011 programos ataskaita. Renkami ir kaupiami duomenys 

apie savivaldybei priskirtoje teritorijoje esančių kai kurių želdynų ir želdinių būklę, siekiama ją 

prognozuoti ir valdyti. 

 

Aplinkos oro apsauga. 

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

aplinkoje (Aušros alėjos-Žemaitės g. sankryžos rajone) 2011 metais  kietųjų dalelių KD10 koncentracija 

33 kartus viršijo paros  ribinę vertę (50μg/m
3
), tačiau neviršijo leidžiamo viršijimų skaičius - 35 kartų 

per metus. Paros KD10 koncentracija metų eigoje kito nuo 4,67 iki 201,3 µg/m
3
. Didžiausi viršijimai 

gauti vasario 23, 24, 25 dienomis ir sudarė 84,48 µg/m
3
, 141,42 µg/m

3 
ir 201,3 µg/m

3
 atitinkamai.  

Daugiausia viršijimų gauta  vasario (6), balandžio (8) ir spalio (5) mėn.  Žiemos sezono metu gauti 9 

viršijimai, pavasarį – 13, vasarą – 5, rudenį - 6. Vidutinė metinė KD10  koncentracija neviršijo metų 

ribinės vertės (40 μg/m
3
)  ir siekė  30,35 μg/m

3
.  Lyginant su 2010 metų tyrimų duomenimis,  dienų 

skaičius, kada buvo viršijamos KD10 paros  ribinės vertės, šiemet sumažėjo 1,6 karto, nuo 52 iki 33 

parų. Vidutinė metų KD10 koncentracija šiemet sumažėjo nuo 34,2 iki 30,35 μg/m
3
. 

2011 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, 2011 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 
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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 buvo įtrauktos Šiaulių miesto seniūnijos, kurios išdalijo gyventojams 

lankstinukus. 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. 

 

Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija (MATL).  

Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga MATL vykdo Šiaulių miesto aplinkos kokybės 

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

laboratorijai priskirtą aplinkos tyrimų programą Šiaulių mieste, 2011 m. buvo atlikti  paviršinio vandens 

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

triukšmo kartografavimas ir matavimas. 

 

Svarbiausi MATL 2011 metais atliktų tyrimų Šiaulių mieste rodikliai: 

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

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

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

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

biotestavimo metodu. Žiemos sezono metu atlikti kritulių (sniego) cheminio užterštumo tyrimai visoje 

miesto teritorijoje. 

 Maršrutinių aplinkos oro kokybės tyrimų  duomenimis, 2011m. azoto oksidų (NO2, NO ) ir 

anglies monoksido (CO) koncentracija miesto aplinkos ore, matavimus atliekant dienos metu,  neviršijo 

ribinių verčių (RV) ir kito nuo 0,06 iki 0,48 ribinės vertės.  NO2 1 val. ribinė vertė 0,200 mg/m
3
, anglies 

monoksido 8 val. slenkančio vidurkio ribinė vertė  -10 mg/m
3
. 

 Azoto dioksido (NO2) koncentracija miesto aplinkos ore kito nuo 0,024 iki 0,095 mg/m
3
 ir 

sudarė nuo 0,12 iki 0,48 ribinės vertės. Miesto teritorijos dalis, kurioje azoto dioksido koncentracija 

2011 m. neviršijo 0,1 ribinės  vertės (sąlyginai neužteršta) sudarė 34 %,  kito nuo 0,1 iki 0,2 ribinės  

vertės (mažai užteršta) - 34 % ir viršijo 0,2 ribinės vertės (vidutiniškai užteršta) – 32 %. Vidutinė metų 

azoto dioksido  koncentracija 0,051 mg/m
3
.  Didžiausia azoto dioksido koncentracija gauta centrinėje 

miesto dalyje Žemaitės, Dubijos, Tilžės, Pramonės ir Vytauto g.  aplinkoje, bei Vilniaus  gatvės 

atkarpoje tarp Serbentų g. ir Ežero g. Pietinėje miesto dalyje didžiausia azoto dioksido koncentracija 

gauta Gardino gatvės aplinkoje ir Tilžės gatvės atkarpoje tarp Gardino ir J.Jablonskio gatvių. Mažiausia 

azoto dioksido gauta pietinėje miesto dalyje, Gytarių ir Lieporių  mikrorajonų daugiabučių gyvenamųjų 

namų  aplinkos ore. Lyginant su 2010 metų tyrimų duomenimis, vidutinė metinė NO2 koncentracija 

miesto aplinkos ore šiemet padidėjo  1,3 karto, nuo 0,039 iki 0,051 mg/m
3
.  

 Azoto monoksido (NO) koncentracija 2011 m. miesto aplinkos ore  kito nuo 0,008 iki 0,080 

mg/m
3
. Didžiausia azoto monoksido koncentracija  gauta centrinės miesto dalies Dubijos – Žemaitės g. 

ir Tilžės – Pramonės g. sankryžų aplinkoje. Mažiausias oro užterštumas azoto monoksidu gautas 

pietinėje miesto dalyje Gytarių daugiabučių gyvenamųjų namų mikrorajono aplinkos ore. 2011 metų 

vidutinė azoto monoksido (NO) koncentracija lygi  0,032 mg/m
3
 ir lyginant su 2010 metais  sumažėjo 

nuo 0,036 iki 0,032 mg/m
3
. 

 Anglies monoksido (CO) koncentracija miesto aplinkos ore  kito nuo 0,6 iki 3,4 mg/m
3
 ir 

sudarė nuo 0,06 iki 0,34 ribinės vertės.  Didžiausia CO koncentracija, viršijanti 2 mg/m
3
,  gauta 

centrinėje miesto dalyje, Dubijos - Žemaitės g., Tilžės – Pramonės g. ir Tilžės- P.Cvirkos gatvių 

sankryžų aplinkoje. Mažiausiai užteršta anglies monoksidu (CO) miesto teritorijos dalis išsidėsčiusi  

pietinėje miesto dalyje, Gytarių ir Lieporių  mikrorajonuose bei rytinėje miesto dalyje – Šimšės 

mikrorajone. Miesto teritorijos dalis, kurioje CO koncentracija 2011 m. neviršijo 0,1 ribinės vertės 

(sąlyginai neužteršta) sudarė 46 %,  kito nuo 0,1 iki 0,2  ribinės vertės (mažai užteršta)  sudaro – 40 %  
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ir viršijo 0,2 ribinės vertės (vidutiniškai užteršta)  – 14 %. 2011 metų vidutinė anglies monoksido (CO)  

koncentracija  lygi 1,6 mg/m
3
.  Lyginant su 2010 metų atliktų maršrutinių oro tyrimų duomenimis, 2011 

metais vidutinė metinė CO koncentracija miesto aplinkos ore  padidėjo 1,14 karto ir kito nuo 1,4 iki 1,6 

mg/m
3
.  

 Autotransporto taršos poveikio gyvenamosios aplinkos oro kokybei tyrimai. Vieno iš 

Europos judriosios savaitės renginių metu, centrinėje miesto dalyje esančioje Tilžės gatvės atkarpoje 

tarp Vytauto g. ir Aušros alėjos 2011-09-22 d.  trims valandoms (nuo 8 iki 11 val.) buvo sustabdytas 

autotransporto eismas. Bendras vidutinis metinis paros eismo intensyvumas šioje gatvės atkarpoje 

11750 automobilių per parą, krovininių automobilių skaičius 2076 aut. per parą. Akcijos metu buvo 

atliekami oro užterštumo ir triukšmo lygio tyrimai šalia Tilžės gatvės esančios J.Janonio gimnazijos 

aplinkoje.  

            Sustabdžius autotransporto eismą  azoto dioksido koncentracija sumažėjo nuo 0,049 iki 0,022 

mg/m
3 

(2,2 karto),   azoto monoksido koncentracija sumažėjo 2 kartus, nuo 0,026 iki 0,013 mg/m
3
, 

anglies monoksido kincentracija sumažėjo 2,2 karto, nuo 1,8 iki 0,8 mg/m
3
. Maksimalus triukšmo  lygis 

J.Janonio gimnazijos aplinkoje sumažėjo 10 dBA, nuo 80 iki 70 dBA, ekvivalentinis triukšmo lygis 

sumažėjo 8 dBA, nuo 69 iki 61 dBA. 

 Šiaulių miesto oro uosto triukšmo kartografavimas. Šiaulių miesto oro uosto triukšmo 

kartografavimo duomenimis, į triukšmo rodiklių Ldvn ir Ln reikšmių, viršijančių HN 33:2011 

nustatytus ribinius dydžius (65 ir 55 dBA), zonas Šiaulių miesto gyvenamieji namai nepatenka.  

Arčiausiai ribinių Ldvn reikšmių yra Zoknių ir Pabalių mikrorajonų Ganyklų, Jurginų, Pabalių, 

Radviliškio, Margių, Čkalovo gatvių  gyvenamieji namai. Jų aplinkoje didžiausia oro uosto paros 

triukšmo vertė kinta nuo 54 iki 62 dBA. Arčiausiai ribinių oro uosto nakties triukšmo reikšmių (Ln) yra 

Piktmiškio, Žemynos, Švendrelio, Daumanto  gatvių individualūs gyvenamieji namai. Jų aplinkoje 

didžiausia Ln vertė neviršija 48 dBA. 

 Oro uosto triukšmo matavimų duomenimis, maksimalus triukšmo lygis gyvenamųjų ir 

visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, praskrendant kariniams naikintuvams dienos metu, kinta nuo 

94 iki 107 dBA ir  viršija ribinius dydžius (70 dBA) nuo 24 iki 37 dBA. Krovininių lėktuvų ir 

malūnsparnių skrydžių metu  maksimalus triukšmo lygis miesto gyvenamojoje aplinkoje kinta nuo 80 

iki 96 dBA ir viršija ribinius dydžius nuo 10 iki 26 dBA. 

 

Gyvūnų priežiūrai skirtų lėšų panaudojimą vykdo Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojai.  

2011 m. surinkta 98379 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. 2011 metais mieste užregistruoti 266 

gyvūnai, iš jų 167 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“, UAB „Šiaulių apželdinimas“. 

 4. Finansuotas ir įgyvendintas 1 tikslinis gyvūnų priežiūros, globos, užkrečiamųjų ligų 

prevencijos projektas. 

 Lietuvos gyvūnų globos draugijos Šiaulių skyriaus projektas – „Kačių populiacijos 

mažinimas“, skirta 400 Lt; 

 5. Vykdytas gyventojų švietimas gyvūnų reguliavimo ir priežiūros klausimais. 

 

 

 

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

panaudojimas (04) 
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Programą kuruoja 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. 

 

 

 

 

Palyginamoji Miesto infrastruktūros objektų priežiūros,  

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

Nr. 
Pavadinimas 2009 m. 2010 m. 2011 m. 

1.  Savivaldybės biudžeto lėšos miesto infrastruktūros 

objektų priežiūrai, modernizavimui ir plėtrai 

20.156,55 16.166,30 12.519,80 

2.  Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos 4.215,90 5.860,10 6.940,20 

3.  Privatizavimo fondo lėšos 0,00 0,00 0,00 

4.  Kitos (paskola, ES, Phare) 1.026,10 3.411,00 3.950,20 

 VISO: 25.698,55 25.437,40 23.410,20 

 

Į biudžetą surinktos lėšos iš veiklos, tūkst. Lt: 

Eil. 

Nr.  
Šaltiniai 2009 m. 2010 m. 2011 m. 

1. Už žemės kasinėjimo darbus mieste 21,63 58,85 74, 86 

2. Už leidimų vežti vietiniais susisiekimo maršrutais 

išdavimą, licencijų ir licencijų kortelių išdavimą surinkta  
10,02 

3,99 3,89 

3. Už automobilių stovėjimą mokomose vietose 67,03 76,8 86,36 

4. Už traktorių registraciją ir techninę apžiūrą 5,45 3,46 5,33 

5. Už keleivių vežimo teisės aktų pažeidimus skyrė 

Administracinė komisija  
0,7 * * 

 Funkcijas atlieka  Viešosios tvarkos skyrius    

 

Remiantis Finansų skyriaus teikiamais 

kasiniais išlaidų duomenimis,  2011 metų gruodžio 

31 dienai iš viso buvo apmokėta 16166,3 tūkst. Lt 

(2010 m. – 16166,3 tūkst. Lt). Metų pradžioje ir 

pabaigoje už įvykdytus darbus buvo didelis 

įsiskolinimas.  

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.);  

Sk irtų programai kasinis  lėšų 

apmokėjimas  2010 ir 2011 m. gruodžio 
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 Gėlynų įrengimas ir priežiūra •(gėlynų plotas iš viso – 3552 kv.m; pasodinta 20,3 tūkst. vnt. 

gėlių (2010 m. – 32 tūkst);  

 

 Kapinių priežiūra (atvežta 564 kub.m vandens, išvežta 2,4 t šiukšlių; nupjauta 53,17 ha žolės; 

ir kt.);  

 

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.); 

 

 Kelio ženklų eksploatacija ir priežiūra.  
Vykdoma gatvių apšvietimo, kelio ženklų, šviesoforų eksploatacijos paslauga, atsižvelgiant į 

skirtus biudžeto asignavimus: apmokama už sunaudotą elektros energiją gatvių apšvietimui 

(sunaudota 4129,6 tūkst. kwh), miesto eismo reguliavimo priemonių eksploataciją, miesto 

gatvių apšvietimo eksploataciją (šviesoforais valdomos sankryžos ir pėsčiųjų perėjo –  45 vnt; 

atspindintieji kelio ženklai – 5907 vnt.). 

  

 Gatvių priežiūra  Kasmet vykdomas miesto gatvių asfalto dangos remontas: užtaisomos duobės 

(2008 m.-  17,3 tūkst. m², 2009 m. - 18,5 tūkst. m², 2010 m. -  28,2 tūkst.m² 2011 m – 27,152 

m2); atliekamas žvyruotų gatvių greideriavimas (2008 m. -  379,3 tūkst. m², 2009 m. - 3266,3 

tūkst. m², 2010 m. - 5556,5 tūkst. m². 2011 m. -4 826 m²), žvyruotų gatvių duobių užtaisymas 

naujomis medžiagomis (2008 m. - 8,8 tūkst. m², 2009 m. - 14 tūkst. m², 2011 m. – 325,8 tūkst 

m²). 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. 

 Daugiabučių namų kiemų dangos tvarkymas Atsižvelgiant į finansavimo galimybes, 

vykdomas daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose atliktas asfalto dangos duobių užtaisymas 

(2008 m. - 3917 m², 2009 m. - 5964 m², 2010 m. - 8158 m²). 2011 m. galimybės sutvarkyti 

daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų nebuvo dėl neskirto finansavimo. 

 Patvirtintos projektavimo sąlygos bei parengti projektai 5 objektams Per 2011 metus 

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

 Patikrintos 298 transporto priemonės dėl atitikimo keliamiems reikalavimams ir surašyti 

transporto priemonių apžiūrų aktai (autobusai, marš. taksi ir leng. automobiliai taksi). 

 Paruošta ir išduota 1 kelių transporto licencija ir 298 kelių transporto licencijos kortelės 
keleivių vežimui, 6 leidimai vežti keleivius vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais 

bei surinkta 3885,0 Lt. valstybinės rinkliavos.. 

 Kiti darbai. 

 

 

Palyginamoji skyriaus veiklos suvestinė 

 

Eil. 

Nr.  
Pavadinimas 2009 m. 2010 m. 2011 m. 

  Sugauta šunų, vnt. 325 252  

  Sugauta kačių, vnt. 359 198 772 

  Sugauta laukinių gyvūnų, vnt. 3 5 32 

  Atlikta kačių, šunų  eutanazija, vnt.   184 57 162 

  Licencijos keleivių vežimui 402 337 299 

  Leidimai vežti vietiniais susisiekimo maršrutais 108 0* 6 
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Eil. 

Nr.  
Pavadinimas 2009 m. 2010 m. 2011 m. 

  Sugauta šunų, vnt. 325 252  

  Planavimo ir projektavimo sąlygos 444 411 390 

  Išduoti leidimai vykdyti žemės kasinėjimo darbus 225 236 246 

  Nupjauta medžių, vnt. 642 341 405 

  Nupjauta medžių po elektros laidais, vnt. 134 54 65 

  Nugenėta medžių, vnt. 652 567 2561 

  Nugenėta medžių po elektros laidais, vnt. 594 679 483 

  Pasodinta smulkių vienmečių - dvimečių gėlių, vnt. 24846 31974 20310 

  Pasodinta daugiamečių gėlių, vnt. 320 90 - 

  Pasodinta  gumbinių vienmečių gėlių, vnt. - 2220 10655 

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

23087 21016 19709 

  Nušienauta žaliųjų plotų parkuose, tūkst. m² 129,92 4142 552 

  Nupjauta, sugrėbta, išvežta žolės iš skverų, gatvių 

skiriamųjų juostų, kt. viešojo naudojimo vietų, tūkst. m² 

558,8 14422 3095 

  Papildomai nušienauta žaliųjų plotų,  tūkst. m² 8,1 6652 11 

  Atskirų šiukšlių rinkimas nuo žaliųjų plotų, tūkst. m² 558,8 100 2082 

  Sunaudota vandens K. Donelaičio g. civilinėse kapinėse 

iš miesto vandens tinklų, m³ 

1001 1811 564 

  Atvežta vandens į Ginkūnų, Ežero g. civilines bei 

Laisvamanių kapines, m³   

4530 4589 3347 

  Sunaudota vandens iš kolonėlių, m³ 10693 6140 3303 

  Nuvežta gyventojams vandens cisternomis, m³.  1039,25 872,8 872,85 

  Išvežta šiukšlių, nuvytusių gėlių, vainikų iš kapinių, t 2139,99 2810 2432 

  Nupjauta žolės kapinėse nuo žaliųjų plotų, ha 25,22 55,42 53,17 

  Nupjauta medžių kapinėse, vnt. 44 285 136 

  Nugenėta medžių kapinėse, vnt. 64 0 0 

  Pervežta žuvusių, mirusių kūnų, vnt.  282 236 188 

  Palaidota valstybės lėšomis mirusių žmonių palaikų, vnt. 10 22 7 

  Laistytos gatvės mažinant oro užterštumą, tūkst. m
2 

81,47 81,47 156 

  Išvežta šiukšlių iš nelegalių sąvartynų, t 736 2218 1432 

  Įregistruota/ išregistruota traktorių, vnt. 60 48 84 

  Atliktos traktorių techninės apžiūros, vnt. 210 57 126 

  Leidimų didžiagabaritinių, sunkiasvorių bei specialiųjų 

transporto priemonių judėjimui per miestą išdavimas 

11 8 20 

* leidimai vežti vietiniais susisiekimo maršrutais išduodami 5 metams, leidimai galioja iki 2014 m. 

 
 Miesto infrastruktūros objektų priežiūra ir eksploatacija 

 Pagal Architektūros ir urbanistikos skyriaus raštus užklausimus skyriaus specialistai parengia 

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

įvertina infrastruktūros objektų topografines ir požeminių tinklų nuotraukas,  įvertina techninius 

projektus, derina detaliuosius planus. Per 2011 metus parengta 164  projektavimo sąlygų, 59 planavimo 

sąlygų ir 167 prisijungimo sąlygų. Peržiūrėti ir įvertinti infrastruktūriniai sprendiniai, pareikštos 

pastabos  detaliesiems planams pateiktiems viešajam svarstymui. 

 Paruošta dokumentacija bendrojo naudojimo statinių statybos leidimams gauti ir statybos 

darbams vykdyti, 2011 m. išduotas 1 statybos leidimas (Talkšos ežero prieigų sutvarkymas, įrengiant 

viešąją turizmo infrastruktūrą). Tikrinami žemės kasinėjimo darbai pagal išduotus leidimus, avarinius 

atvejus, gyventojų ar įmonių nusiskundimus ir surašyti žemės darbų vykdymo aktai, tokių patikrinimų 

atlikta per 2011 metais – 253. Gauti ir išnagrinėti 15 vnt. gyventojų bei įmonių raštai - prašymai, 
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parengti atsakymai. Derinami objektai dėl melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimo 

priežiūros vykdymo ir žemės sklypų topografinių nuotraukų.  

 Mechanizuotu būdu žiemos metu valomos ir barstomos gatvių važiuojamosios dalys specialiu 

mišiniu 2011 m. - 1246 tūkst. m², vasaros metu valomos mechanizuotu būdu 2011 m. - 178 tūkst. m² 

gatvių važiuojamosios dalies bei šaligatvių 2011 m.- 571 tūkst. m² ploto. Vasaros ir žiemos sezonams 

gatvių ir šaligatvių sąrašai atnaujinami ir suderinami. 

 Siekiant sumažinti oro užterštumą yra laistomos miesto gatvės 2011 m. - 156 tūkst. m², išvežta 

3800 t sąšlavų. Rengiamos ataskaitos Statistikos departamentui dėl Aplinkos apsaugos priemonių 

(Savivaldybės išlaidos Aplinkos apsaugai) įgyvendinimą miesto aplinkos oro užterštumo mažinimui. 

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

vežamas gyventojams vanduo nuvežtas cisternomis. 

 2011 m. vykdyta Talkšos pakrantės priežiūra (59 tūkst. m²), nušienauta žaliųjų plotų ir rinktos 

šiukšlės. Kasmet vykdomas sanitarinis miesto valymas, t. y. prižiūrimi ir aptarnauti  lauko tualetai, 

pastatyti ir prižiūrėti konteineriai, sutvarkyti nelegalūs sąvartynai: išvežta 1048,22 t atliekų iš nelegalių 

sąvartynų, surinkta ir išvežta nelegalių padangų 2,80 t ir atliktos kitos sanitarinės paslaugos.  

 Vykdoma gatvių apšvietimo, kelio ženklų, šviesoforų eksploatacijos paslauga, atsižvelgiant į 

skirtus biudžeto asignavimus: apmokama už sunaudotą elektros energiją gatvių apšvietimui (sunaudota 

4129,6 tūkst. kwh), miesto eismo reguliavimo priemonių eksploataciją, miesto gatvių apšvietimo 

eksploataciją (šviesoforais valdomos sankryžos ir pėsčiųjų perėjo –               45 vnt; atspindintieji kelio 

ženklai – 5907 vnt.). 

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

pjaunami medžiai, gėlynuose sodinamos ir prižiūrimos gėlės, renkamos ir išvežamos surinktos šiukšlės, 

vasaros sezonu kerpamos gyvatvorės. Pjaunama žolė grėbiama ir išvežama iš skverų, gatvių skiriamųjų 

juostų bei kitų viešo naudojimo vietų. Išvežta kaštonų lapų 129,68 t; sugrėbta lapų (kaštonų)  nuo 

žaliųjų plotų - 4 tūkst. m²  

 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. 

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

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

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

tūkst. m², 2009 m. - 18,5 tūkst. m², 2010 m. -  28,2 tūkst.m² 2011 m – 27,152 m2); atliekamas žvyruotų 

gatvių greideriavimas (2008 m. -  379,3 tūkst. m², 2009 m. - 3266,3 tūkst. m², 2010 m. - 5556,5 tūkst. 

m². 2011 m. -4 826 m²),   žvyruotų gatvių duobių užtaisymas naujomis medžiagomis (2008 m. - 8,8 

tūkst. m², 2009 m. - 14 tūkst. m², 2011 m. – 325,8 tūkst m²). 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 (2008 m. - 3917 m², 2009 m. - 5964 m², 2010 m. - 8158 m²). 

2011 m. galimybės sutvarkyti daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų nebuvo dėl neskirto finansavimo.  

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

minėjimo, Joninių šventė, Tarptautinė vaikų gynimo diena, Valstybės diena, Tarptautinės žaidynės 

„Saulės  miestas“, Vandens šventė prie Rėkyvos ežero, Džiazo muzikos festivalis, Apskrities žmonių su 

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

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

Naujųjų Metų sutikimas ir kt. 

 Siekiant užtikrinti savivaldybei priskirtų žemės ūkio funkcijų įgyvendinimą, deklaruojami 

žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotai, Žemės ūkio ir kaimo verslo registre užregistruojamos naujos ar 

atnaujinamos žemės ūkio valdos. Kasmet surenkamos paraiškos paramai gauti iš Specialiosios kaimo 

rėmimo programos lėšų, ruošiamos ataskaitos Žemės ūkio ministerijai, priimami ir konsultuojami 
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interesantai tiesioginių išmokų skyrimo, dalyvavimo KPP (kaimo plėtros priemonėse) klausimais. 

Priimti prašymai įregistruoti ūkio subjektus, užsiimančius pirmine pašarų gamyba, dalyvauta Žemės 

ūkio ministerijos surengtose konferencijose ir seminaruose.  

 Priimami prašymai registruoti ir išregistruoti traktorius, savaeiges ir žemės ūkio mašinas, 

vykdoma jų techninė apžiūra. Išduodami leidimai pervežti negabaritinius ir sunkiasvorius krovinius 

mieste. Derinamos žemės sklypams topografinės nuotraukos, kuriose randasi melioracijos 

hidrotechnikos įrenginiai. 

 
 Infrastruktūros objektų projektavimas, statyba, remontas, rekonstrukcija 

 Skyriaus specialistai pagal kompetenciją dalyvauja Administracijos direktoriaus įsakymais 

patvirtintose viešųjų pirkimų komisijų darbe, rengia viešųjų pirkimo sąlygas, reikalavimus, darbų 

(paslaugų) specifikacijas miesto teritorijų tvarkymui, dokumentaciją infrastruktūros objektų statybai, 

remontui ir rekonstrukcijai.  

 2011 metais patvirtintos projektavimo sąlygos ir parengti projektai bei atliktos techninių 

projektų ekspertizės šiems objektams: 

 Žvyruotos Vinkšnos gatvės įrengimo Šiaulių mieste parengtas techninis projektas ir pateiktas 

projekto ekspertizei atlikti;  

 Paviršinio vandens rekonstrukcijos teritorijoje šalia Gumbinės gatvės  techninio projekto 

parengimas.  

 Parengtas Vyturių gatvės pėsčiųjų ir dviračių tako rekonstrukcijos techninis projektas ir atlikta 

techninio projekto ekspertizė. 

  

2011 metais pagal sudarytas rangos sutartis buvo atlikti šie darbai: 

            Šaligatvio dangos pakeitimas  Trakų g., Vilniaus g., J. Basanavičiaus g., Žemaitės g., Aušros 

al., Dvaro g., Gluosnių g., S. Šalkauskio g., Vytauto g., Dainų g. (263,5 tūkst.Lt, 3138,8 m²); 

Asfalto nelygumų išlyginimas užklojant asfalto sluoksnį Pramonės g., Vilniaus g., Tilžės g., 

Architektų g., sankryža Aušros al. Žemaitės g. Basanavičiaus g., Bačiūnų g., J. Basanavičiaus g.,  V. 

Kudirkos g. (622,1 tūkst. Lt 14,6 tūkst. m²);  

Gatvės bortų pakeitimas Žemaitės g. 195 vnt. 16,8 tūkst. Lt.); 

Apmokėta už Gumbinės gatvės tarp Darbininkų ir Vytauto gatvių rekonstrukciją (149,5 tūkst. 

Lt); 

Apmokėta už Gumbinės gatvės tarp Darbininkų ir Vytauto gatvių rekonstrukcijos techninę 

priežiūrą (14,47 tūkst. Lt); 

Apmokėta už Gumbinės gatvės tarp Darbininkų ir Vytauto gatvių rekonstrukcijos techninio 

projekto vykdymo priežiūrą  (0,9 tūkst. Lt); 

Apmokėta už Anykščių gatvės tarp Medvėgalio g. Šiauliuose rekonstrukcijos techninio projekto 

vykdymo priežiūrą (1,18 tūkst. Lt); 

Vykdyti žvyruotos Sprudeikos gatvės nutiesimo žemės darbai, koreguotas techninis projektas 

(66,1 tūkst. Lt); 

Įrengtas šviesoforo komplektas  Tilžės gatvėje (30 tūkst. Lt); 

Pabaigti viaduko Tilžės g. per geležinkelį rekonstrukcijos darbai ir apmokėta dalis už atliktus 

darbus (2598,8 tūkst. Lt); 

Apmokėta už viaduko Tilžės g. per geležinkelį rekonstrukcijos techninę priežiūrą (36,5 tūkst. 

Lt); 

Talkšos ežero prieigų sutvarkymo, įrengiant viešąją turizmo infrastruktūrą, I ir II etapo 

darbai – (681,2 tūkst. Lt Europos struktūrinių fondų lėšos. Įrengta apžvalgos aikštelė ir takai iš 

betoninių trinkelių, išskiriant dviračių zoną kitos spalvos trinkelėmis – 2465 m²; įrengta15-kos vietų 

petankės aikštelė – 1240 m²; įrengtas apšvietimas – 22 šviestuvai, įrengta 10 suolų, 5 šiukšliadėžės, 1 

dviračių stovas (9 vietų). 

Šiaulių m. gatvių, kelių, jungčių tarp apinkkelių ir miesto rajonų nutiesimo ir 

modernizavimo II etapas – Sembos gatvė  ir Išradėjų g. tarp Daubos ir Pramonės g.  (darbų vertė 

– 4785,3 tūkst. Lt). Rekonstruotos Sembos gatvės ilgis – 0,405 km, gatvės plotis 15 m; autobusų 
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stotelė  - 1; apšvietimo atramos su šviestuvais – 24 vnt; pėsčiųjų- dviračių takas 3 m pločio su asfalto 

danga kairėje pusėje; šaligatvis 1,5 m pločio iš betoninių plytelių dešinėje pusėje; lietaus nuotekų 

kolektorius 517 m. Rekonstruotos Išradėjų g. tarp Daubos g. ir Pramonės g. ilgis – 0,795 km, gatvės 

plotis nuo 10,5 m iki 15 m.  

Kelio ženklų įrengimo darbai (Įrengta 203 kelio ženklai, įrengti stovai ženklams – 139 vnt;  

įrengti pamatai ženklams – 137 vnt. Atlikta darbų už 50,0 tūkst.Lt); 

Gatvių asfaltbetonio dangų ženklinimo darbai (9,2 tūkst. m²; 180 tūkst. Lt);  

Paviršinio vandens surinkimo griovio Lazdynų gatvėje nuo Šaltalankų g. iki Sodo g. ir kanalo 

nuo Klaipėdos g. iki Kulpės upelio gilinimo ir valymo darbai. Pagilinta ir išvalyta griovio ir kanalo – 

1148 m, išvalyti ir sutvarkyti pralaidų antgaliai – 4 vnt. (Aplinkos skyriaus programos lėšos). 

Vykdyti Šiaulių miesto gatvių apšvietimo oro linijos laidų pakeitimo į oro kabelį ir avarinių 

gelžbetonio atramų pakeitimo naujomis M. Valančiaus gatvėje ir Dainavos take bei Pakapės g., 

Mechanikų g., Šviesos g. darbai (darbų vertė -  54,46 tūkst.  Lt): 

M. Valančiaus  g.  sumontuotas  3x16+25 oro kabelis – 175 m (2954,83 Lt);  

Dainavos take: sumontuotas  3x25+35 oro kabelis – 65 m, 3x16+25 oro kabelis- 320 m, 

pakeistos 6 avarinės gelžbetoninės atramos naujomis (10000 Lt); 

Pakapės g.: sumontuotas 3x16+25 oro kabelis- 350 m, pakeistos 3 avarinės gelžbetoninės 

atramos naujomis (11000 Lt);  

Pirties g.: sumontuotos  3x35+50 oro kabelis- 300 m, 3x16+25 oro kabelis- 200 m, pakeistos 5 

avarinės gelžbetoninės atramos naujomis (8000 Lt);  

Mechanikų g.: sumontuotos  3x25+35 oro kabelis- 140 m, 3x16+25 oro kabelis- 400 m, 

pakeistos 5 avarinės gelžbetoninės atramos naujomis (9100 Lt);  

Šviesos g. :  sumontuotos  3x16+25 oro kabelis- 290 m,  pakeistos 7 avarinės gelžbetoninės 

atramos naujomis (13405,17 Lt).     

Žaliūkių gatvės namų Nr. 53 A, 55 A, 55 akligatvio apšvietimo įrengimo darbai. Sumontuotas 

oro kabelis – 35 m ir įrengtas 1 šviestuvas (darbų kaina -582,79 Lt). 

Demontuotos pavojingos vaikų žaidimų aikštelės  (602 vnt. pavojingi įrenginiai) gyvenamųjų 

namų rajonuose. (darbų kaina – 145,6 tūkst. Lt); 

Įrengta viena nauja vaikų žaidimų aikštelė (objekto kaina – 21 tūkst. Lt). 

Atlikta Ginkūnų kapinių paviršinio vandens tinklų rekonstrukcija (darbų kaina – 18,2 tūkst. Lt). 

 

 

1.3.5. Miesto ekonominės plėtros programos asignavimų panaudojimas (05) 

 

 

       Programą kuruoja Ekonomikos bei 

Investicijų ir miesto plėtros skyriai. 

 

 

Remiantis Apskaitos bei Finansų skyrių 

teikiamais kasiniais išlaidų duomenimis, 2011 

metų gruodžio 31 dienai iš viso programai 

buvo apmokėta 1768,4 tūkst. Lt (2010 m. – 

2246,3 tūkst. Lt). Iš jų: Investiciniams 

projektams – 1257,1 tūkst. Lt, Viešiesiems 

darbams – 438 tūkst. Lt, VšĮ Turizmo 

informacijos centrui – 51 tūkst. Lt, verslui 

remti – 22,3 tūkst. Lt.  

Dėl 2011 metų biudžeto nevykdymo, 

metų pabaigoje susidarė 5,6 tūkst. Lt.  
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dalies dengti. Įsiskolinimą numatyta padengti per 2011 metų pirmąjį ketvirtį. 

 Ekonominės plėtros programos didžioji lėšų dalis skiriama investiciniams projektams rengti ir 

vykdyti. Viso investiciniams projektams įgyvendinti 2011 metais buvo panaudota 1257,1 tūkst. 

Lt. 

 

   

Viešųjų darbų programą vykdė Ekonomikos skyrius. 2011 m. buvo sudarytos 49 viešųjų 

darbų sutartys (2010 m. – 42), apmokėta 438 tūkst. Lt (2010 m. – 421,2 tūkst. Lt). Buvo 

įdarbinta 520 žmonių (2010 m. - 328 žmonių).  

 2011 metais paramai verslui apmokėta 22,3 tūkst Lt, iš jų už 16 tūkst Lt paremtos 42 

įmonės, kurioms parama skirta įmonių steigimosi išlaidoms iš dalies padengti, už 9,5 tūkst. Lt 

paremtas renginys “Versli Lietuva”. 

  

 VšĮ Turizmo ir informacijos centrui lėšos paskirstytos: VšĮ Turizmo informacijos Centrui – 51 

tūkst. Lt (2010 m. – 112,2 tūkst. Lt), iš jų Vaikų žaidimų ir laisvalaikio parkui “Beržynėlis” – 

10,8 tūkst. Lt (2010 m. – 11,5 tūkst. Lt). 

 

 Šiaulių turizmo informacijos centras 2011 m. skirtas lėšas panaudojo tokių priemonių 

įgyvendinimui: turizmo informacijod interneto svetainėje užsienio kalbomis atnaujinimui (20,7 

tūkst. Lt), Šiaulių m. bei regiono turizmo galimybes bei 2011 m. Europos vyrų krepšinio 

čempionatą ir 2012 m. Pasaulio ,,Sportas visiems" žaidynes (TAFISA) tarptautinėse parodose 

bendrame Lietuvos stende, kartu su Valstybiniu turizmo departamentu pristatymui (6,8 tūkst. 

Lt), miesto turizmo galimybes vietos ir užsienio turizmo organizatoriams, žiniasklaidos 

atstovams pristatymui (3 tūkst. Lt), dalyvavimui Nacionalinės turizmo informacijos ir 

rezervacijos sistemos (NTIRS) kūrime (6,4 tūkst. Lt), Skatinti turizmo verslo paslaugų teikėjus 

reklamuoti savo paslaugas turizmo informacijos centre (3,3 tūkst. Lt). 

  

 Vaikų žaidimų ir laisvalaikio parkas „BERŽYNĖLIS“. Svarbiausieji atlikti darbai ir 

panaudotos skirtos lėšos: atnaujinamas, perdažomas, prižiūrimas esamas medinis inventorius, 

skulptūros, estrada; sodinami, prižiūrimi želdiniai, gėlynai; vasaros sezoną remontuojami 

intensyviai eksploatuojami dviračiai; kurie darosi nesaugūs važinėti. 2011 metais skirtos lėšos 

panaudotos darbuotojų darbo užmokesčiui, išeitinėms kompensacijoms, mokesčiams už 

vandenį, elektrą, teritorijos tvarkymo darbams reikalingų priemonių įsigijimui.  

 

Pagrindinių investicinių projektų įgyvendinimo apžvalga. 

2011 m. buvo pradėti  rengti, vykdomi ir įgyvendinti 44 Europos Sąjungos ir kitos paramos 

projektai (paramos lėšų bendra suma – daugiau nei 165,6 mln. Lt 

 

„Šiaulių pramoninio parko rinkodaros projektas“. Projekto tikslas –- pritraukti aukštos 

kokybės tiesiogines užsienio investicijas į Šiaulių pramoninį parką, gerinti Šiaulių pramoninio parko 

verslo sąlygų įvaizdį, pristatyti Šiaulių miesto investicijų aplinką ir jos galimybes. 

Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Ekonomikos skatinimo veiksmų programos 2 

prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę Nr. VP2-2.4-ŪM-

01-V-02 „Invest LT“. 

2011 m. liepos 13 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos ūkio 

ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė Projekto finansavimo ir administravimo 

sutartį (Nr. VP-2-2.4-ŪM-01-V-02-003). 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2011 m. liepos mėn–2013 m. liepos mėn. 

PROJEKTO VERTĖ – 565 188,00 Lt, iš jų ES ir valstybės lėšos – 508 669Lt,  Savivaldybės lėšos 

– 56 519,00 Lt (10 proc. bendrafinansavimas). 
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„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.  

PROJEKTO VERTĖ – 4 076 416,47 Lt, iš jų ES lėšos – 3 464 954,00 Lt, Savivaldybės lėšos – 

611 462,47Lt. Projekto bendrafinansavimui gauta Europos investicijų banko paskola. 

 

„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.  

Nestacionariomis socialinėmis paslaugomis vienu metu turės galimybę naudotis iki 47 Šiaulių 

miesto gyventojų.  

PROJEKTO VERTĖ – 2 502 816,34 Lt, iš jų ES lėšos – 2 127 393,89 Lt, Savivaldybės lėšos – 

375 422,45 Lt (Projekto bendrafinansavimui gauta Europos investicijų banko paskola). 

 

,,Viešųjų paslaugų ir administracinių įgūdžių tobulinimas Šiaulių mieste“. Projekto tikslas – 

tobulinti viešąsias paslaugas ir administracinius įgūdžius Šiaulių mieste. Viena iš pagrindinių projekto 

veiklų – valstybės tarnautojų ir Savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų mokymai. Įgyvendinus 

Projektą bus teikiamos kokybiškesnės viešosios paslaugos.  

Antroji pagrindinė projekto veikla – dokumentų valdymo sistemos įdiegimas. Įdiegta 

dokumentų valdymo sistema – @vilys. Sistema sudarys palankias sąlygas teikti efektyvesnes, pigesnes 

ir skaidresnes viešąsias paslaugas. Projekto įgyvendinimo metu įsigyta kompiuterinė įranga, kurios 

bendra vertė 227 tūkst. litų. 

2011 m. parengta ir pateikta Projekto galutinė ataskaita. Projektas užbaigtas.  

PROJEKTO VERTĖ – 1 131 171,81 Lt, iš jų Norvegijos finansinio mechanizmo lėšos – 961 

497,76Lt, Savivaldybės lėšos – 169 674, 05 Lt. 

 

„Šiaulių miesto  centrinės dalies detaliojo plano parengimas“. Projektas įgyvendinamas pagal 

priemonę Nr. VP1-4.2-VRM-04-R  ,,Teritorijų planavimas“ ir iš dalies finansuojamas Europos 

socialinio fondo.  

Pagrindinis projekto tikslas – užtikrinti sistemingą Šiaulių miesto centrinės dalies darnų 

vystymasį, atsižvelgiant į ilgalaikius poreikius. Įgyvendinant Projektą, bus parengtas Šiaulių miesto 

centrinės dalies detalusis planas, kuris sudarys galimybes tolesnėms investicijoms pritraukti ir 

subalansuotai jas įsisavinti. Projekto rezultatai įgalins tinkamai ir subalansuotai plėtoti veiklą centrinėje 

miesto dalyje, suderinus visuomenės, verslo ir kultūros bei gamtos vertybių apsaugos interesus.  

2011 m. vyko cenrinės dalies detaliojo plano rengimo procedūros (pagal 2010 metų sausio 13 d. 

pasirašytą sutartį su UAB ,,Urbanistika“).  

Planuojama Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2012 m. spalio mėn. 

BENDRA PROJEKTO VERTĖ – 391 100, 00 Lt.  

 

 „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.  
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2011 m. parengta Šiaulių oro uosto galimybių studija (rengėjas UAB 

,,SAVVIN“).Vadovaujantis galimybių studijos išvadomis ir pateiktais ekspertų pasiūlymais buvo 

atnaujintas Šiaulių miesto 2007-2013 metų strateginis plėtros planas. 

2011 m. spalio mėn. patvirtinta Projekto galutinė ataskaita. 

BENDRA PROJEKTO VERTĖ – 61 290,00 Lt. 

 

„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“. 

2011 m. rugpjūčio 19 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos ūkio 

ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė Projekto finansavimo ir administravimo 

sutartį (Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-04-072). 

2011 m. Projekto įgyvendinimui išleista 2 839 830,37 Lt Projektui skirtų finansavimo lėšų, iš jų 

ES lėšos – 2 098 566,21 Lt, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos lėšos – 230 000,00 

Lt, Šiaulių miesto savivaldybės lėšos – 511 264,16 Lt. 

PROJEKTO VERTĖ – 4 607 000,00 Lt, iš jų ES lėšos – 3 000 000,00 Lt, Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministerijos lėšos – 230 000,00 Lt, Šiaulių miesto savivaldybės  lėšos – 1 377 000,00  

Lt. 

 

„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“. 

2011 m. rugpjūčio 19 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos ūkio 

ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė Projekto finansavimo ir administravimo 

sutartį (Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-04-073). 

2011 m. Projekto įgyvendinimui išleista 3 876 134,01 Lt Projektui skirtų finansavimo lėšų, iš jų 

ES lėšos – 2 657 549,99 Lt, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos lėšos – 230 000,00 

Lt, Šiaulių miesto savivaldybės lėšos – 988 584,02 Lt 

PROJEKTO VERTĖ – 4 458 936,02 Lt, iš jų ES lėšos – 2 982 327,43 Lt, Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministerijos lėšos – 

230 000,00 Lt, Šiaulių miesto 

savivaldybės  lėšos – 1 246 608,59 Lt ur 

kt. 

 

 

1.3.6. Savivaldybės turto valdymo ir 

privatizavimo programos asignavimų 

panaudojimas (06) 

 

Programą kuruoja Turto valdymo 

skyrius. 

Remiantis Apskaitos bei Finansų 

skyrių teikiamais kasiniais išlaidų 

duomenimis, 2011 metų gruodžio 31 

dienai iš viso programai buvo panaudota 

445,1 tūkst. Lt (2010 m. – 551,4 tūkst. 
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Lt). Iš jų: bendrijų rėmimui – 0 tūkst. Lt (2010 m. - 60 tūkst. Lt), Savivaldybės nekilnojamo turto 

valdymui – 385,2 (2010 m. – 433,9 tūkst. Lt), Valstybinės žemės valdymui – 20,1 tūkst. Lt (2010 m. – 

12,7 tūkst. Lt); Teisinei registracijai – 39,8 tūkst. Lt (2010 m. – 44,8 tūkst. Lt). 

Įsiskolinimą metų pabaigoje sudarė 245 tūkst. Lt už Savivaldybei  nuosavybės teise 

priklausančio turto eksploatavimą, komunalinių, administravimo, nuomos mokesčio surinkimą, remonto 

išlaidas, nekilnojamojo turto kadastrinius matavimus, teisinę registraciją, turto vertinimą ir kt. Taip pat 

už miesto viešojo tualeto eksploatavimą.  Kreditorinio įsiskolinimo padengimas numatytas 2012 m. 

pirmajame ketvirtyje bei 2013 ir 2014 metais.  

 Bendrijų rėmimui skirtų lėšų panaudojimas: 

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

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

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

bendrijos (bendrijos lėšas panaudojo stogų, fasadų, inžinerinės įrangos, laiptinių durų, langų remontui 

ir kt.). 2009 m. Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondą sudarė 50 tūkst. litų, 

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

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

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

2010 m. atnaujinti 4 daugiabučiai namai, 8 namai buvo pradėję modernizavimo procesą.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 (2010 m. - 

60 211 litų. Lėšos įsisavintos, paramą gavo 28  bendrijos). 

 Nekilnojamojo turto valdymui skirtos lėšos panaudotos: savivaldybės turtui prižiūrėti ir 

eksploatuoti (butų (807 vnt.), negyvenamų patalpų (65 vnt.) komunaliniams mokesčiams 

apmokėti, remonto, avariniams darbams atlikti). 

 Iš teisinės registracijos lėšų buvo atliekama 150 (2010 m. – 103) miesto gatvių ir infrastruktūros 

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

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

 Valstybinės žemės valdymui lėšos panaudotos valstybinės žemės, valdomos patikėjimo teise 

žemės įregistravimo darbams.  

 Šiaulių miesto savivaldybės socialinio būsto fondui plėtoti 2011 m. buvo skirta 12000 tūkst. 

litų. Lėšos įsisavintos ir įsigyta 14 butų. Dalyvauta projekto „Socialinio būsto įkūrimas“ 

rengime ir įgyvendinime. 

 Per metus įvyko 6 negyvenamųjų patalpų nuomos konkursai. Išnuomotos šios patalpos: 

Pramonės g. 15A (dvejos patalpos - kavinė ir kirpykla), Gardino g. 8 - kavinė, Vilniaus g. 213 - 

administracinės patalpos, Metalistų g. 8 ir S. Daukanto g. 25 - automobilių stovėjimo aikštelės. 

 Per metus užsakyta apie 150 įvairių nekilnojamojo registro pakeitimų (įregistruota nuosavybės 

teise, patikėjimas, atlikti kadastriniai matavimai, pakeistas registras, pažymos dėl turto 

nusidėvėjimo). Nugriauti ir nurašyti 23 objektai, kurie patenka į Šiaulių industrinio parko 

teritoriją. 

 Parengta (naujos ar pratęstos) 7 patalpų nuomos sutartys, 13 patalpų panaudos sutarčių ir 11 

žemės panaudos sutarčių. Įregistruota 19 žemės sklypų, 31 žemės sklypui užsakyti kadastriniai 

matavimai. 

 Šiaulių rajono savivaldybei perduotas gelbėjimo postas Bubiuose. 

 

Turto valdymo skyriuje vedama Savivaldybei priklausančio materialaus turto apskaita.  Iš viso 

2011 m. gruodžio 31 d. apskaitoma turto už 575,3 mln. Lt (2010 m. – 551,4 mln. Lt), iš jo Savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio turto - už  563,1 mln. Lt (2010 m. – 538,61 mln. Lt), valstybei  - už 12,2 

mln. Lt (2010 m. – 12,79 mln. Lt). Metinis turto pokytis sudarė +23,9 mln. Lt. 

 

Savivaldybės turtas 
2010-12-31, 

tūkst. Lt 

2011-12-31, 

   tūkst. Lt 

Pokyčiai,  

tūkst.Lt 
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Ilgalaikis nematerialusis turtas 241,00  261,51  +20,5 

Savivaldybės ilgalaikis materialus turtas 291.387,15  314.253,34  +22.866,2 

Valstybės ilgalaikis turtas 12.791,3 12.237,22 -554,1 

Savivaldybei priklausančios akcijos 246.494,4 Lt 

(11.331.970 vnt.) 

248.128,4  Lt 

(11.348.310 vnt.) 

1.634,0 Lt 

(16340 vnt.) 

Savivaldybės piniginiai įnašai viešosiose 

įstaigose 

425,7 425,7 

 

0,00  

Savivaldybei priklausantys butai 12.814,8 

 (814 vnt.) 

12.956,4 

(807 vnt.) 

141,6  

 (-11 vnt., +4 

vnt.) 

Savivaldybei priklausantys negyvenamieji 

pastatai 

32.318,8 

 (65 vnt.) 

32.434,8 

(65 vnt.) 

+115,98 

Valstybei priklausantys negyvenamieji 

pastatai 

503,7 503,7 0 

Savivaldybei priklausantys statiniai 

(miesto infrastruktūra) (Šiaulių mieste 

gatvių – 348,04 km; žaliųjų plotų – 130 

ha; gėlynų plotų – 3552 kv.m) 

213.529,4  241.742,6 +28.213,2 

Kitas ilgalaikis turtas priklausantis 

savivaldybei (baldai, kompiuteriai, 

medicininė įranga ir kt.) 

4.981,4 5.635,4  653,9 

Kitas ilgalaikis turtas priklausantis 

valstybei (baldai, kompiuteriai, 

medicininė įranga ir kt.) 

86,76 205,28  +118,52  

Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausanti žemė (“Šiaulių Arena”, 2,9 

ha) 

17.803,8 14.914,1 -2.889,7  

Valstybės žemė, valdoma patikėjimo teise 

(Pietinis Aplinkelis) 

12.200,84  11.528,24  -672,6  

Nebaigta statyba 9.938,9   6.570,2 -3.368,8 

Iš viso ilgalaikio turto: 551.339,5 575.306,1 +23.966,6 

 

Svarbiausi metiniai pokyčiai: 

 1. Metų pradžioje pagal VĮ Registrų centro masinio vertinimo duomenis įvertinta Savivaldybės 

ir valstybei nuosavybės teise priklausanti žemė tikrąja verte ir fiksuotas neigiamas žemės vertės pokytis 

apskaitoje  -3,56 mln. Lt.  

 2. Užbaigti du infrastruktūros objektai, nurašyti iš nebaigtos statybos grupės ir perkelti į 

statinių grupę - Tilžės g. viadukas - sukaupta objekto vertė 9,8 mln. Lt ir rekonstruota Gumbinės gatvė 

už 0,4 mln. Lt. 

 3. Padidėjo finansinis turtas dėl investicijų į UAB ,,Šiaulių vandenys“ įstatinį kapitalą, 

papildomai išleidus 16340 vnt. akcijų už 1,63 mln. Lt. 

 4. Gyvenamųjų pastatų (savivaldybės socialinių butų) vertė metų pabaigoje didėjo 141 tūkst. 

Lt: nupirkta ir registruota apskaitoje 4 butai, parduota (nurašyta iš apskaitos) per 2011 m. - 11 butų.

 5. Infrastruktūros objektų vertė padidėjo 28,2 mln. Lt - dėl užbaigtų objektų: viadukas - 9,8 

mln. Lt, Talkšos ežero pakrantės sutvarkymas - 0,7 mln. Lt, pietinis aplinkkelis - 16,1 mln. Lt ir kitų. 

 

Šiaulių miesto savivaldybei priklausančios akcijos bei dalininkų įnašai.  
 Turto valdymo ir apskaitos poskyris veda apskaitą Šiaulių miesto savivaldybės investicijas į 

kontroliuojamus (daugiau nei 50 proc. balsų) bei kitus ne viešojo sektoriaus subjektus, kurios sudaro 

Savivaldybės finansinį turtą – iš viso už 248,554 mln. Lt (2010 m. - 249,382 mln. Lt).  
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Apskaitomi akciniai įnašai į 11 bendrovių (iš jų - 8 kontroliuojamos) nuosavą kapitalą. Akcijų 

skaičius per metus padidėjo 16340 vnt. dėl UAB ,,Šiaulių vandenys“ padidinto kapitalo, išleidžiant 

paprastąsias nematerialiąsias akcijas ir 2011 m. pabaigoje sudarė 11348310 vnt. (2010 m. - 11360848 

vnt.). Akcijų detalizacija pateikta lentelėje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

įnašų suma per 2011 m. nesikeitė. Detali įnašų suma pateikta lentelėje. 

Akcijų (investicijų)

kiekis vnt. Lt

1 95,2988 Vnt. 10 8316907 83169070 0 0

2 100 Vnt. 100 1511862 151186200 16340 1634000

3 100 Vnt. 100 4104 410400 0 0

4 100 Vnt. 100 9563 956300 0 0

5 100 Vnt. 10 24177 241770 0 0

6 100 Vnt. 100 92079 9207900 0 0

7 100 Vnt. 10 151966 1519660 0 0

8 100 Vnt. 10 8760 87600 0 0

8a 100 Vnt. 10 287 2870 0 0

Iš viso kontroliuojamų bendrovių akcijų: 10119705 246781770 16340 1634000

Faktiškai rasta

kiekis vertė (Lt) vnt. Lt

9 0,565 Vnt. 1 1157444 1157444 0 0

10 0,3067 Vnt. 1 69161 69161 0 0

11 UAB „SLEZVB“ 2,220 Vnt. 60 2000 120000 0 0

Iš viso nekontroliuojamų bendrovių akcijų: 1228605 1346605 0 0

Iš viso: 11348310 248128375 16340 1634000

Eil.
Nr.

Kontroliuojamas ne 

viešojo sektoriaus 

subjektas       

Savival-
dybės dalis 

įstaigos 
kapitale

Matavimo 
rodiklis

Akcijos 
nominali 

vertė (Lt)

Pokytis per 2011 
metus

Įsigijimo 
vertė (Lt)

AB „Šiaulių energija“

UAB„Šiaulių vandenys“

UAB ,,Pabalių turgus“ 

UAB „Šiaulių turgus“

UAB „Bendrabutis“

UAB „Busturas“

UAB „Šiaulių gatvių 

apšvietimas“

UAB „Žiburio knygynas“

UAB „Žiburio knygynas“

Eil. 
Nr.

Nekontroliuojamas ne 

viešojo sektoriaus 

subjektas     

Savival-
dybės dalis 

įstaigos 
kapitale

Matavimo 
rodiklis

Akcijos 
nominali 

vertė (Lt)

Pokytis per 2011 
metus

AB „Šiaulių bankas“

UAB „Toksika“
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Neatlygintinas turtas. 

Per 2011 m. neatlygintinai gauta (išskyrus nekilnojamąjį) turto už 2,06 mln. Lt, perduota 

(nurašyta) pagal 163 turto perdavimo aktus pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms - mokykloms ir kitoms 

įstaigoms už 2,27 mln. Lt. 

 

 

Negyvenamųjų patalpų, pastatų privatizavimas. 

Per 2011 m. įvyko 10 Savivaldybės turto privatizavimo komisijos posėdžių, pritarta 13 

savivaldybės turto privatizavimo programų. 

Savivaldybės privatizavimo objektų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 

šiuo metu (2012-01-01) yra 49 objektai ir trys objektai (bokso salė Dubijos g. 32, mokyklos pastatas 

Žemaitės g. 71, pastatai Šiaulių r., Bubių sen., Čeprečiškės k.) dar neįtraukti į Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės tvirtinamą privatizavimo objektų sąrašą. 2011-01-01 privatizavimo objektų sąraše buvo 69 

objektai. Per ataskaitinį laikotarpį Savivaldybės taryba nusprendė įtraukti į privatizavimo objektų sąrašą 

5 objektus: kino teatrą Vilniaus g. 172, administracinį pastatą Vasario 16-osios g. 37, bokso salę 

Dubijos g. 32, mokyklos pastatą Žemaitės g. 71, pastatus Šiaulių r., Bubių sen., Čeprečiškės k. 2010 m. 

į privatizavimo objektų sąrašą buvo įtraukti 3 objektai, kuriuos Savivaldybės taryba nusprendė 

privatizuoti. Per 2011 m. iš privatizavimo objektų sąrašo išbraukti 22 objektai (butas Parko g. 4-13, 

pastatas Pagėgių g. 74, 19 angarų Radviliškio g. 47, UAB „Šiaulių kelias“). 

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. 

 

Privatizavimo objektų, 2011 m. įtrauktų į privatizavimo programas, 

 sąrašas 

 

Eil. 

Nr.  

Objekto adresas Pardavimo paskelbimas 

kartais 

1. Vilniaus g. 116 B garažo boksas Nr. 1 (18,26 kv. m) 4 

2. Vilniaus g. 116 B garažo boksas Nr.2 4 

3. Vilniaus g. 116 B garažo boksas Nr. 1 (31,76 kv. m) 2 

4. Vytauto 152 4 

5. Tilžės g. 128 18 

6. Serbentų g. 224 17 
7. Mickevičiaus g. 6 4 

8. Aušros alėja 53 9 

9. Varpo g. 9 2 

Subjekto pavadinimas Įnašo suma,Lt

1 6000 4000,00 66,667

2 100000 100000,00 100,000

3 31100 20300,00 65,270

4 100000 37000,00 37,000

5 2489328 264328,00 10,620

Iš viso dalininko įnašų: 425628,00

Eil. 
Nr.

Įstaigos 

kapitalas, Lt

Savivaldybės 

dalis įstaigos 

kapitale, proc.

VšĮ ,,Šiaulių universiteto 
gimnazija“

VšĮ Šiaulių turizmo 
informacijos centras

VšĮ Šiaulių regiono plėtros 
agentūra

Šiaulių regiono atliekų 
tvarkymo centras

VšĮ Šiaulių verslo 
inkubatorius
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10. Vilniaus g. 172 1 

11. Vilniaus g. 146 1 

12. Valančiaus g. 23F (18,27 kv. m) 1 

13. Valančiaus g. 23F (37,10 kv. m) 1 

 

2010 m. 6 objektų privatizavimo programos paskelbtos VĮ Valstybės turto fondo skelbiamame 

Informaciniame privatizavimo biuletenyje, 1 objekto pardavimas vyko tiesioginių derybų būdu. 

Iš septynių privatizavimo objektų per 2010 m. parduoti 4 objektai už 830123 Lt, iš kurių 83000 

Lt žemės sklypų kaina, 122820 Lt nuomininkui tenkanti dalis už patalpų Vilniaus g. 193 pagerinimą. Iš 

viso į Šiaulių miesto savivaldybės privatizavimo fondą už privatizavimo objektų pardavimą gauta 

624303 Lt. 
 

Gyvenamųjų patalpų privatizavimas (pardavimas). 

Per 2011 m. privatizuota (parduota) butų už 83273,11 Lt. Rinkos kainomis parduoti 3 butai, 7 

butai – privatizuoti lengvatinėmis sąlygomis (2010 m. privatizuota (parduota) 2 butai, 21 butas 

privatizuotas lengvatinėmis sąlygomis  už 110 623,70 Lt). 

 

 

 

 

 

Privatizuotų (parduotų) butų 2001 – 2011 m. suvestinė 

 

Pardavimo 

metai 

Parduotų butų skaičius Pardavimo kaina (Lt) 

2001 2 262,00 

2002 6 20671,71 

2003 9 6262,32 

2004 12 53142,48 

2005 20 403898,89 

2006 16 131553,72 

2007 12 66 449,45 

2008 16 269942,96 

2009 9 110 623,70 

2010 23 187 022,00 

2011 10 83273,11 

 

 

 

1.3.7. Kūno kultūros ir sporto plėtros programos asignavimų panaudojimas (07) 

 

Programą kuruoja Kūno kultūros ir sporto skyrius. 
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Šiaulių mieste sportinę veiklą 

vykdo: 

 9 sporto mokymo įstaigos, 

kuriose kultivuojamos 26 sporto 

šakos, mokyklose tarifikuotos 

298 mokomosios grupės (iš jų: 7 

neįgaliųjų sporto grupės). Jose 

sportuoja 3746 sportininkai 

(2010 m. – 3760), dirba 152 

treneriai (2010 m. – 151).  

 2011 metais mieste veikė 30 

sporto klubų (2010 m. - 30) 

(viešosios įstaigos), kuriuose 

sportavo 1753 šiauliečiai (2010 

m. – 1988).  

 

             

2011 m. buvo surengta: 

 1394 sporto renginiai, kuriuose 

dalyvavo 45435 sportininkai 

(2010 m. - 1220 sporto 

renginiai, kuriuose dalyvavo 

50488 sportininkų) (XXXVII 

Europos vyrų krepšinio čempionato B grupės varžybos; II Europos sporto žaidynės; Europos 

teniso asociacijos (TE) jaunių 16 m. ir jaunesnių turnyras „Toyota Cup 2011“; 2011/2013 m. 

UEFA U-21 Europos futbolo čempionato II grupės atrankos rungtynės ir kt.).  

 

 

Remiantis Apskaitos bei Finansų skyrių teikiamais kasiniais išlaidų duomenimis, 2011 metų 

gruodžio 31 dienai iš viso programai buvo apmokėta 14622,9 tūkst. Lt (2010 m. – 13474,8 tūkst. Lt). Iš 

jų: 12756,2 tūkst. Lt – Sporto mokykloms, 207,5 tūkst. Lt – Sporto programoms (2010 m. – 12557,2 

tūkst. Lt ir 526,3 tūkst. Lt), 477,3 tūkst. Lt – V pasaulio soprtinėms žaidynėms, 800 tūkst. Lt – 37-ajam 

krepšinio čempionatui, 381,9 tūkst. Lt – TAFISAI (2010 m. – 391,3 tūkst. Lt)..  

 

Šiaulių miesto sporto klubų žaidimų komandų plėtros programai skirta 2011 m. – 600,0 tūkst. litų 

(369 tūkst. litų daugiau nei 2010 metais), tačiau liko kreditorinis įsiskolinimas 148,0 tūkst. litų. 

 

•  Sporto bazių renovavimui ir remontui skirta 3689,9 tūkst. litų (iš jų: Europos Sąjungos lėšos 

– 1986,26 tūkst. litų, VIP lėšos – 499,99 tūkst. litų, Valstybės biudžeto lėšos – 400,52 tūkst. litų ir 

Savivaldybės biudžeto lėšos – 803,12 tūkst. litų) ir atlikti šie darbai (2010 m. -  skirta 428,6 tūkst. Lt, iš 

Savivaldybės biudžeto skirta 143,9 tūkst. Lt): 

 Lengvosios atletikos manieže: apšiltintas fasadas, įrengtas dujinis orinis šildymas, pakeisti langai, 

išdažytos lubos, pakeisti šviestuvai, įrengta vėdinimo sistema, priešgaisrinė signalizacija, pakeistos 

vidaus durys, atlikti kabinetų apdailos darbai, įrengtas sanmazgas neįgaliesiems; sporto mokyklos 

„Dubysa“ pastate: renovuotas stogas, apšiltintas fasadas, pakeisti langai, pakeistos išorinės durys, 

įrengtas pandusas neįgaliesiems, apšiltintos pirmo aukšto grindys, rekonstruota šildymo ir vėdinimo 

sistemos, sutvarkyta elektros instaliacija, įrengtos pakabinamos lubos; Teniso kortuose paklota nauja 

sertifikuota danga, atitinkanti tarptautinius Teniso federacijos reikalavimus; Irklavimo ir buriavimo 

sporto bazėse: suremontuotas tiltas Rėkyvoje, suremontuoti pantoniniai tiltai irklavimo bazėje, 

sutvirtintos valčių laikymo elingų konstrukcijos, išnuomoti mobilūs kilnojamieji nameliai; Prie vandens 

telkinio Prūdelis: renovuotas gelbėjimo stoties pastatas, įrengtos 2 naujos ir renovuotos 2 esamos 

tinklinio aikštelės, įrengti petankės aikštynai prie Talkšos ežero; parengtas plaukimo baseino (Ežero 

Sk irtų programai kasinis  lėšų apmokėjimas 

2010 ir 2011 m. gruodžio 31 d.

0

-182,7

13474,8

14622,9
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391,3
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Sporto programos

Sporto mokyklos
Viso panaudota
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11A) renovavimo projektas ir atlikta ekspertizė; parengta sporto komplekso Dainų parke statybos 

techninė dokumentacija. 

 

Kūno kultūros ir sporto plėtros programos vykdymui Kūno kultūros ir sporto plėtros programos 

vykdymui skirta 1552,6 tūkst. Lt (634,9 tūkst. Lt daugiau nei 2010 m.). 800,0 tūkst. litų buvo skirta 

pasirengimui 37-ąjam Europos vyrų krepšinio čempionatui, o 752,6 tūkst. litų panaudotos šių priemonių 

įgyvendinimui: 

 

Sporto programos priemonės 

 

 Priemonė 2010 m. 

suma, tūkst. Lt 

2011 m. 

suma, tūkst. Lt 

1 Miesto , apskrities, šalies renginių vykdymui 13,8 15,3 

2 Tarptautinių renginių vykdymui 13,0 11,8 

3 Pasirengimui ir dalyvavimui šalies čempionatuose, žaidynėse, 

pirmenybėse, taurės varžybose 

34,0 63,0 

4 Pasirengimui ir dalyvavimui pasaulio ir Europos čempionatuose, taurės 

varžybose, Europos olimpinių dienų festivalyje, tarptautiniuose 

turnyruose 

 

31,6 

 

33,7 

5 Projektų  ir paraiškų rengimas dėl papildomų lėšų gavimo ir jų 

įgyvendinimas 

Pasirengimas V pasaulio sportas visiems žaidynėse                                                 

210,1 

357 

- 

479,3 

6 Sportininkų ir trenerių, laimėjusių aukštas vietas tarptautinėse varžybose, 

skatinimas 

- 45,0 

7 Metinių premijų skyrimui 70,8 70,4 

8 Sporto renginių, konkursų ir kitų organizavimas (su fizine negalia, 

akliesiems ir kurtiesiems) 

- 2,0 

9 Sporto visiems ir sveikatingumo renginių organizavimui (masinės sporto 

šventės, žaidynės, akcijos) 

4,7 9,6 

 

Parengtų sportininkų palyginimas 2010 ir 2011 metais 

 

 Parengta sportininkų 2010 m. 2011 m. 

1. Olimpinės rinktinės nariai 

(kandidatai) 

6 7 

2. Pasaulio čempionatų 1-10 vietų 

laimėtojai  

20 32 

3. Europos čempionatų 1-6 vietų 

laimėtojai 

20 33 

4. Baltijos šalių čempionatų, lygos 

varžybų 1-3 vietų laimėtojai 

13 20 

5. Lietuvos Respublikos čempionai 241 278 

6. Nacionalinės rinktinės nariai 148 127 

7. Jaunimo rinktinės nariai 80 65 

8. Jaunių rinktinės nariai 97 120 

 

Vykdydami Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Kūno kultūros ir sporto departamento 

pavedimus, Kūno kultūros ir sporto skyrius pristatė Europos parlamente ir Europos komisijoje 

Briuselyje (Belgija) 5-ąsias pasaulio sporto visiems žaidynes „Šiauliai-2012“; dalyvavo pasaulio 
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TAFISA kongrese Antalijoje (Turkija), kuriame pristatė 5-ąsias TAFISA pasaulio sportas visiems 

,,Šiauliai 2012“ žaidynes (stendas, padalomoji medžiaga, videoklipas); rengė darbo grupės pasiruošimui 

II Europos žaidynėms posėdžius; vykdė parengiamuosius darbus dėl Lietuvos sporto federacijų 

sąjungos vykdomo projekto ,,Sporto vadybininkų ir sporto organizacijų vadovų gebėjimų ir 

kompetencijų tobulinimas" įgyvendinimo Šiauliuose; inicijavo Lietuvos sporto informacinio centro 

seminarus sporto vadybininkams ir treneriams; rengė miesto strateginės sporto komisijos pasitarimus, 

kurių metu svarstė perspektyvių sportininkų premijų skyrimo, vienkartinių premijų sportininkams ir jų 

treneriams už sporto laimėjimus skyrimo, lėšų skyrimo kūno kultūros ir sporto bei sporto klubų žaidimų 

komandų plėtros programų priemonėms įgyvendinti, olimpinės rinktinės kandidatų ir olimpinės, 

pamainos sportininkų besirengiančių 2012 metų ir 2016 metų olimpinėms žaidynėms, kooperuoto 

finansavimo klausimus.  

  

 

1.3.8. Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos asignavimų panaudojimas (08) 

 

Programą kuruoja Švietimo skyrius.  

2011 m. Skyrius koordinavo 79 biudžetinių  įstaigų veiklą: iš jų - 39 bendrojo ugdymo mokyklų, 

29 ikimokyklinio ugdymo įstaigų, 8 neformaliojo vaikų švietimo mokyklų, o taip pat - Pedagoginės 

psichologinės tarnybos, Švietimo centro ir BĮ „Paslauga“.  

2011 metais, lyginant su 2010 metais, Šiauliuose buvo fiksuojamas mokinių skaičiaus 

mažėjimas ir nežymus ugdytinių skaičiaus augimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose bei neformaliojo 

vaikų švietimo mokyklose. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 metais ikimokyklinio ugdymo įstaigose buvo atidarytos dvi naujos grupės, o bendrojo 

ugdymo mokyklų tinklo optimizavimas vis dar buvo aktuali problema.  

2011 metais pasikeitė „Ringuvos“ specialiosios ir Medelyno pagrindinės mokyklos direktoriai. 

Pagal 2011 m. liepos 1 d. Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą naują švietimo įstaigų vadovų 

atrankos tvarką  jau vyko konkursas į Medelyno pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas. Šiuo metu 

paskelbtas konkursas į „Gluosnio“ lopšelio - darželio direktoriaus pareigas. 

 

Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo optimizavimas. 

Vaikų/mokinių skaičiaus kitimas

(rugsėjo 1 d. duomenys)
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2011 metais viena iš prioritetinių Skyriaus veiklų buvo mokyklų tinklo optimizavimas. Miesto 

mokyklų tinklas tvarkomas vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų 

tinklo pertvarkos 2005-2012 metais bendruoju planu (toliau – 2005-2012 m. bendrasis pertvarkos 

planas), patvirtintu Savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-201. 2011-09-01 po 

nuoseklaus išsigryninimo proceso Dainų, Gegužių, Gytarių, Jovaro, „Juventos“, Ragainės, „Rasos“, 

Rėkyvos, „Romuvos“, Salduvės, „Sandoros“ pagrindinės mokyklos tapo progimnazijomis, turinčiomis 

1-8 klases ir vykdančiomis pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programas. Tik keturios  pagrindinės 

mokyklos – Dubijos, Vinco Kudirkos, Medelyno ir Zoknių – dar nebaigė išsigryninimo proceso, tai 

padaryti  jos turėtų 2012 metais. 2011 m. rugsėjo 1 d. keturmetėmis tapo ir visos miesto gimnazijos.  

2011 metais mokyklos atliko įsivertinimus pagal 2010 metais nustatytą mokyklų įsivertinimo 

tvarką. Skyriaus specialistai analizavo mokyklų pateiktus duomenis, lygino su statistiniais duomenimis 

ir atitinkamais savivaldybės duomenų vidurkiais. Skyriaus specialistai parengė mokyklų optimalumo 

indekso modelį, pagal kurį buvo atliktas mokyklų situacijos palyginimas. Savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė iki 2011 m. kovo mėn. analizavo apibendrintą mokyklų 

įsivertinimo medžiagą ir pateikė siūlymus dėl mokyklų perspektyvos. Sprendimai dėl mokyklų 

reorganizavimo 2011 m. nebuvo priimti. 

Savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-217 buvo sudaryta Savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos laikinoji komisija (toliau – Laikinoji komisija), kurios 

uždavinys – atlikti Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos analizę ir pateikti savo 

išvadas Savivaldybės tarybai. Mokyklų tinklo optimalumo kriterijams nustatyti ir mokyklų situacijai 

įvertinti Savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. A-997 buvo 

sudaryta darbo grupė (toliau – Administracijos darbo grupė). Administracijos darbo grupė 2011-10-05 

posėdyje suformulavo siūlymus dėl mokyklų tinklo pertvarkymo ir medžiagą pateikė laikinajai 

komisijai svarstyti. Kadangi Laikinoji komisija 2011-10-10 posėdyje priėmė nutarimą „teikti Tarybos 

sprendimo projektą visuomenės diskusijoms“, nuo 2011 m. spalio 27 d., pagal parengtą ir su 

Savivaldybės vadovais suderintą grafiką buvo organizuoti miesto valdžios atstovų susitikimai su 

numatytų pertvarkyti mokyklų bendruomenėmis. Pagrindinis susitikimų tikslas – padiskutuoti dėl 

konkrečių mokyklų reorganizavimo. 2011 m. spalio-lapkričio mėn. buvo suorganizuoti 9 susitikimai su 

14 mokyklų bendruomenių atstovais. 

Administracijos  direktoriaus 2011 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. A-1421 buvo sudaryta Šiaulių 

miesto bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano rengimo grupė. 

Medžiagą šiai darbo grupei (statistiką apie mokyklas, paskaičiavimus, analizes, prognozes, pristatymus) 

teikė Skyriaus specialistai. 

Nors 2005-2012 m. bendrajame pertvarkos plane nebuvo numatyti specialiųjų mokyklų 

pertvarkymai, tačiau 2010-2011 m. ir šioje srityje įvyko pasikeitimų. 2010 m. savivaldybei buvo 

perduotos trys Šiaulių apskrities viršininko administracijai priklausiusios specialiosios mokyklos – 

„Ringuvos“ specialioji, Logopedinė ir Sanatorinė mokyklos. Po šio perdavimo mieste atsirado dvi  to 

paties profilio mokyklos, turinčios nedidelį mokinių skaičių. Siekiant racionaliau naudoti Mokinio 

krepšelio lėšas ir sumažinti savivaldybės biudžeto išlaidas ugdymo aplinkai finansuoti, 2011 metais 

buvo priimtas Savivaldybės tarybos sprendimas dėl Jono Laužiko specialiosios mokyklos 

reorganizavimo, prijungiant ją prie „Ringuvos“ specialiosios mokyklos. 
 

Kaip ir kasmet, Skyriaus specialistai koordinavo vaikų vasaros poilsio organizavimą. 2011 

metais miesto vaikų vasaros poilsiui organizuoti buvo naudojamos Europos Sąjungos, valstybės ir 

savivaldybės biudžeto lėšos. 

 2011 metais miesto gabių vaikų vasaros poilsio programai vykdyti, kaip ir 2010 m., buvo skirta 

15 tūkst. Lt. Konkursą dėl gabių vaikų vasaros poilsio programos vykdymo laimėjo Didždvario 

gimnazija, kuri kartu su didelę patirtį turinčia Viskonsino tarptautine švietimo, mokslo ir kultūros 

organizacija (JAV) parengė ir įgyvendino stovyklos „Angliškas vasaros polėkis“ programą. Minėtoje 

stovykloje dalyvavo 70 miesto 9-11 klasių dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojų ir prizininkų. 

Stovyklos rėmėja buvo ir JAV ambasada.  
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Socialiai remtinų šeimų vaikų vasaros poilsio stovyklai Jaunųjų turistų centro „Tauro“ skyriuje 

(Čeprečiškių kaimas, Bubių apylinkė, Šiaulių rajonas) savivaldybė 2011 metais skyrė 55 tūkst. Lt. 

Galimybę septynias vasaros atostogų dienas praleisti stovykloje turėjo 188 vaikai iš socialiai remtinų ir 

daugiavaikių šeimų. Organizuotos trys stovyklos pamainos.  

Jaunųjų turistų centras dalyvavo ŠMM inicijuotame projekte „TAPK“, kuris yra finansuojamas 

Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės lėšomis. Jaunųjų turistų centras parengė ir 2011 metais 

vasaros metu vykdė programą „Olimpinė savaitė“. Šiai programai, kurioje dalyvavo 360 vaikų, buvo 

gauti 37,3 tūkst. Lt.  

2011 metais vaikų vasaros poilsio programose dalyvavo daugiau miesto vaikų nei 2010 m.: 

2011 m. – 548 vaikai, 2010 m. – 370 vaikų. 

 

Remiantis Apskaitos bei Finansų 

skyrių teikiamais kasiniais išlaidų 

duomenimis, 2011 metų gruodžio 31 

dienai iš viso programai buvo panaudota 

152779,5 tūkst. Lt (2010 m. - 139720  

tūkst. Lt). Iš jų: 30982,8 – Lopšeliams-

darželiams, 712,5 - Pedagoginei 

psichologinei tarnybai, 94216,7 tūkst. Lt 

– Mokykloms, 11131,9 – Papildomo 

ugdymo įstaigoms, 812,9 – biudžetinei 

įstaigai “Paslauga”, 475,4 tūkst. Lt – 

Švietimo centrui, 34,7 tūkst. Lt – 

Švietimo programai, 719 – Vaiko 

išlaikymui įstaigoje, 1096,7 tūkst. Lt – 

Neformaliojo ugdymo fondui, 331,2 – 

Transporto kompensacijoms ir kt.    

 Mokyklos, lopšeliai darželiai, 

Pedagoginė psichologinė 

tarnyba, Papildomo ugdymo 

įstaigos (2 vaikų muzikos 

mokyklos, Dagilėlio m-kla, Dailės 

m-kla, Moksleivių namai, Jaunųjų gamtininkų, Turistų, Technikų centrai) skirtas programos 

lėšas panaudoja darbuotojų darbo užmokesčiui, prekių, paslaugų įsigijimui, įstaigų išlaikymui.  

 “Paslauga” – biudžetinė įstaiga, vykdo švietimo įstaigoms ūkio priežiūros darbus. 

 Švietimo centras skirtas lėšas panaudoja darbo užmokesčiui, priemonių įsigijimui ir 

vykdomiems mokymų, kvalifikacijos kėlimo pedagogams projektams finansuoti. 

 Kompensuojamos lėšos buvo skirtos socialiai remtiniems vaikams apmokėti už papildomą 

ugdymą, kuomet mokestį už juos apmokėjo savivaldybė. 

 Neformaliojo ugdymo fonde esančios lėšos naudojamos tik paslaugoms, prekėms įsigyti, negali 

būti naudojamos darbo užmokesčiui. Lėšas apsprendžia lankantys būrelius vaikai, kurie lėšas 

gali perkelti iš vienos įstaigos į kitą. Miesto bendrojo ugdymo mokyklose po pamokų vaikai 

lankė daugiau negu 900 būrelių. Įvairiems mokinių įgūdžiams, gebėjimams ugdytis, tobulinti 

2011 metais buvo parengta ir įgyvendinama 81 papildoma neformaliojo vaikų švietimo 

programa (2010 m. – 58). Minėtas programas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės 

Administracijos direktoriaus įsakymu, vykdė 8 neformaliojo vaikų švietimo mokyklos, 12 

bendrojo ugdymo mokyklų, „Yamaha“ muzikos mokykla ir Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų 

mokykla. 

 Transporto kompensacijos skiriamos vaikams, gyvenantiems rajone, besimokantiems Šiaulių 

mieste, kompensuoti važiavimo išlaidas. 
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 Iš Švietimo programos lėšų vykdytas įvairių mokinių olimpiadų, varžybų, konkursų rengimo ir 

dalyvavimo išlaidų padengimas; taip pat dalis skiriama miesto atstovavimui ir reprezentavimui 

bei gabių vaikų vasaros poilsio stovyklų organizavimui. 

 

Kreditorinį įsiskolinimą metų pabaigoje sudarė 877,8 tūkst. Lt, iš jų: 384,2 tūkst. Lt – UAB 

“Busturas” už važiavimo išlaidų moksleiviams kompensavimą, 400,5 tūkst. Lt – už vaikų mitybą 

ikimokyklinių ugdymo įstaigose ir 93,2 tūkst. Lt neformaliajam švietimui. Įsiskolinimą numatyta 

padengti per 2011 metų pirmąjį ketvirtį.  

 

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, aprūpina 

Skyrių darbui reikalingomis biuro priemonėmis, teikia mokinių vežiojimo paslaugas. Nuo 2010 m. 

vasario mėn. BĮ „Paslauga“ tvarko „Kregždutės“, „Salduvės“ ir Logopedinio lopšelių-darželių 

buhalterinę apskaitą. 

Per 2011 metus švietimo įstaigose įvyko 158 inžinerinių tinklų avarijos (144 – santechnikos, 14 

– elektros instaliacijos), kurių pašalinimui ir remontui panaudoti 262,9 tūkst. Lt. 2010 metais likviduota 

150 inžinerinių tinklų avarijų (138 – santechnikos, 12 – elektros instaliacijos), kurioms pašalinti ir 

tinklams suremontui panaudota 366,8 tūkst. Lt. Lėšų inžinerinių tinklų avarijoms šalinti skiriama vis 

mažiau,  o švietimo įstaigų inžinerinių tinklų būklė  kasmet prastėja, avarijos vis sudėtingesnės.  

2011 metais atlikta šildymo sistemos automatikos profilaktika ir šilumos punktų hidrauliniai 

bandymai 29 ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Nors daugelyje įstaigų karšto vandens  šildytuvai yra 

avarinės būklės, 2011 metais tik 10 švietimo įstaigų jie pakeisti.  

BĮ „Paslauga“ teikia mokinių vežiojimo ir kitas transporto paslaugas. 2011 metais „Geltonuoju   

mokykliniu“   autobusu   į  miesto  bendrojo  ugdymo  mokyklas  buvo  vežiojama 18 mokinių iš 

Šiaulių rajono (Sauginių, Jakštaičiukų, Lieporių kaimų), 2010 m. – 20 mokinių. 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. 2011 m. įstaiga kartu su savivaldybės Infrastruktūros 

skyriumi atliko rezervuotų vietų inventorizaciją Šiaulių mieste. Transporto priemonių savininkams per 

2011 metus išduoti 227 leidimai, suteikiantys teisę statyti transporto priemones kelio ženklo Nr. 531 

„Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje. 

  
PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA. 

Pedagoginės psichologinės pagalbos mokiniui, jo tėvams ir mokytojams teikimą mieste vykdo 

miesto   pedagoginė   psichologinė  tarnyba  (toliau – Tarnyba).  

2011 metais Tarnybos specialistai suteikė 649 konsultacijas tėvams (teisėtiems vaiko atstovams), 

pravedė keturius renginius neprigirdinčiųjų vaikų ir Logopedinės mokyklos pradinių klasių mokinių 

tėvams, seminarą „Moderniųjų technologijų taikymas ugdant vaikus, turinčius klausos sutrikimų“, 16 

„Pozityvios tėvystės“ ir 12 „Mokyklos tėvams ir auklėtojoms“ mokymų, parengė 12 straipsnių tėvams 

aktualiais vaikų auklėjimo, pagalbos vaikui mokantis klausimais, perskaitė 19 paskaitų įvairiomis 

temomis ir kt. 

2011 metais Tarnybos specialistai atliko 843 (2010 m. – 832) ikimokyklinio ir mokyklinio 

amžiaus vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą. Paskirtos 68 modifikuotos, 25 adaptuotos, 1 

modifikuota-adaptuota, 27 specialiosios programos. 635-iems ikimokyklinio amžiaus vaikams 

rekomenduota logopedo ir/ar kito specialisto pagalba. Buvo įvertintas 23-jų penkiamečių pasirengimas 

priešmokyklinio ugdymo grupei, ir 20-ies šešiamečių – pasirengimas mokyklai. 

Konsultuotų Tarnyboje vaikų pasiskirstymo pagal sutrikimus proporcijos išliko panašios kaip ir 

praėjusiais metais:  
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Sutrikimai 
Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje tirtų vaikų skaičius 

2010 metai 2011 metai 

Sulėtėjusi psichinė raida 17 11 

Kompleksiniai 117 123 

Judesio ir padėties 8 3 

Klausos 3 2 

Kalbos ir komunikacijos 552 570 

Savireguliacijos 18 9 

Specifiniai pažinimo 47 47 

Ribotas intelektas 26 15 

Protinis atsilikimas 8 9 
 

2011 metais išaugo psichologinės pagalbos poreikis. Individuali psichologinė pagalba suteikta 

175 vaikams, iš viso 822 konsultacijos (2010 metais – 165 vaikams ir 704 konsultacijos). Pagrindinės 

problemos, dėl kurių buvo kreipiamasi į Tarnybą psichologinės pagalbos, buvo: elgesio ir emocinės 

problemos (70 atvejų), bendravimo sunkumai (63 atvejai), klinikinės (11 atvejų).  

Tarnybos Krizių valdymo komanda teikė pagalbą dviejų miesto mokyklų Krizių valdymo 

komandoms bei tų mokyklų bendruomenių nariams. 

Dvidešimčiai vaikų (9-11 ir 8-15 metų amžiaus) organizuotos dvi bendravimo įgūdžių 

tobulinimo grupės ir pravesta 19 užsiėmimų. 

Tarnybos surdopedagogas teikė pagalbą 19-ai sutrikusios klausos vaikų (7 ikimokyklinio ir 12 

mokyklinio amžiaus). Pravesta 460 pratybų. 

Specialusis pedagogas ir logopedas 11-ai specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių pradinių klasių 

mokinių pravedė 68 pratybas „Galių realizavimas įveikiant mokymosi sunkumus“. 

            Tarnybos logopedai kartu su ikimokyklinių įstaigų logopedais stebėjo ir analizavo 2 atviras 

logopedines pratybas Logopedinėje mokykloje ir lopšelyje-darželyje „Berželis“. 

Tarnybos specialistai kartu su ugdymo įstaigų specialistais organizavo atvejo analizės grupes 12 

sudėtingų situacijų aptarti. 

Nemažai dėmesio skirta švietimo įstaigų pedagogų metodinei ir dalykinei pagalbai. 2011 metais 

suorganizuota 450 renginių (2010 m. – 260): 
 

 

            2011 metais Tarnyboje, kaip ir praėjusiais metais, buvo tęsiamos BBBS (Didžiojo draugo/ 

Didžiosios draugės) programos, Profesinio informavimo taško (PIT), Užimtumo grupės (projekto 

„Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas“ tęstinumas) veiklos. 

            Tarnybos socialinis pedagogas jau antrus metus vykdo OLWEUS patyčių prevencijos programą 

(OPPP). 2011 metais ši programa, kurios trukmė 18 mėnesių, buvo diegiama Medelyno ir Zoknių 

pagrindinėse mokyklose.  

          2011 metais Tarnyba įsijungė į Vilniaus 

Universiteto vykdomą projektą „Gabių moksleivių 

atpažinimo psichologinių instrumentų (metodikų) 

standartizavimas ir mokyklų/PPT psichologų gabumų 

įvertinimo kompetencijų tobulinimas“.           

 

 

   
Švietimo centras 

  2011 metais Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras (toliau – Švietimo centras) 

suorganizavo 308 kvalifikacijos tobulinimo renginius, t.y. 63 renginiais daugiau nei 2010 metais. 

 

 

 

Metai Renginių  skaičius  Valandų skaičius Klausytojų skaičius 

2010 245 2828 7911 
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2011 308 3800 8640 

   

Iš kvalifikacijos tobulinimo renginių daugiausia buvo suorganizuota įvairios trukmės seminarų.  
 

 

   

  2011 metais populiarūs buvo Švietimo centro organizuojami užsienio kalbų ir kompiuterinio 

raštingumo kursai. 

 Nuo 2011 m. vasario mėn. Švietimo centras organizuoja miesto mokinių dalykines olimpiadas 

ir konkursus, mokinių dalyvavimą šalies etapuose. 2011 metais kartu su Skyriumi suorganizuota 31 

olimpiada ir konkursai, kuriuose dalyvavo 1170 mokinių. Į dalykinių olimpiadų ir konkursų šalies 

etapus vyko 95 mokiniai. Iš jų, pagyrimo raštais apdovanoti 9 mokiniai, III laipsnio diplomais – 15 

mokinių, II laipsnio diplomais – 7 mokiniai, I laipsnio diplomais – 4 mokiniai.  

 2011 metais mieste veikė 32 (vienu daugiau nei 2010 metais) įvairių mokomųjų dalykų ir 

švietimo veiklų metodiniai būreliai. Visi metodiniai būreliai planavo savo veiklą planavo ir  įgyvendino 

bendraudami su Skyriumi ir Švietimo centru.  

 2010–2011 metais vykdytas Specialiosios pedagogikos ir  psichologijos centro inicijuotas 

projektas „Grupinės psichoterapijos mokymai“. Švietimo centras turėjo parengti grupinės 

psichoterapijos mokymų programą ir užtikrinti jo įgyvendinimą. Mokymų programos apimtis – 300 

akademinių valandų. Mokymų dalyviai – pedagoginių psichologinių tarnybų ir mokyklų psichologai. 

Mokymai vyko iki 2012 metų sausio mėnesio. Mokymams skirta 42 tūkst. Lt. projekto lėšų. 

Švietimo centras nuo 2011 metų kartu su partneriais iš Latvijos vykdo projektą LLIII-175 

„Competitive Entrepreneurship By Lifelong Learning And Business Cooperation“ („Konkurencingas 

verslas, pagrįstas mokymusi visą gyvenimą ir bendradarbiavimu tarp verslo subjektų“). Projektui skirta 

daugiau nei 40 tūkst. EUR. Projekto įgyvendinimo trukmė – 18 mėnesių.  

        Švietimo centras tęsia projekto „Šiaulių miesto informacijos apie aplinką valdymo ir sklaidos 

sistemos sukūrimas“ vykdymą.  2011 metais suorganizuota 13 renginių ekologijos tema: 9 seminarai, 2 

konferencijos, 1 atvira pamoka, 1 kūrybinių darbų paroda. Renginiuose dalyvavo 462 dalyviai. 

Ekobibliotekoje, esančioje Švietimo centre, sukaupta 227 leidiniai, prenumeruojama spauda 

gamtosaugine tematika. 

Švietimo centras, kaip partneris, dalyvauja šiuose nacionaliniuose projektuose: „Pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo  sistemos plėtra“, „Besimokančių mokyklų tinklai“, 

„Lyderių laikas“. 

 

 

 

 

 

 

1.3.9. Bendruomenės sveikatinimo programos asignavimų panaudojimas (09) 

 

Programą 2011 metais kuravo Savivaldybės gydytojas, vyr. patarėjas sveikatos klausimais. 2011 

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. 
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Remiantis Apskaitos bei Finansų skyrių 

teikiamais kasiniais išlaidų duomenimis, 2011 

metų gruodžio 31 dienai iš viso Bendruomenės 

sveikatinimo programai buvo panaudota 3180,1 

tūkst. Lt (2010 m. – 819,5 tūkst. Lt). Iš jų: 

Sveikatinimo programai panaudota 217,2 tūkst. 

Lt, Sveikatos biurui – 551 tūkst. Lt, 

priklausomybės ligų centrui – 619,8 tūkst. Lt, 

sutrikusio vystymosi kūdikių namams – 1782,6 

tūkst. Lt.  

 Bendruomenės sveikatinimo programos 

lėšomis buvo numatyta atnaujinti Šiaulių 

greitosios medicinos pagalbos stoties 

automobilių ūkį. 2011 m. įsigyti 2 

automobiliai. 

 

Renovuoti Savivaldybės kontroliuojamų 

sveikatos priežiūros įstaigų pastatus ir 

energetikos ūkį. Savivaldybės biudžeto lėšomis 

Dainų pirminės sveikatos priežiūros centre 

įrengtas liftas. 

Kompensuoti pensininkų ir neįgalių žmonių dantų protezavimo paslaugas. 2011 m. suprotezuoti 25 

asmenys įvairių technologijų protezais pagal indikacijas. 

Kompensuoti fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugų savikainą socialiai remtiniems 

gyventojams. Buvo planuota suteikti reabilitacijos paslaugas 770 vaikų ir socialiai remtinų žmonių. 

Faktiškai paslaugos suteiktos 972 pacientams. 

Teikti priklausomybės ligų diagnostikos ir prevencijos paslaugas žemo slenksčio kabinete. 
2011 metais Šiaulių centro poliklinikoje, Psichikos sveikatos centre įsteigtas ir pradėjo veiklą žemo 

slenksčio kabinetas. Užregistruota 26 klientai, 227 apsilankymai, surinkta 2806 švirkštų, 690 adatų, 

išdalinta 2610 švirkštų, 186 adatos, 394 prezervatyvai. Žemo slenksčio kabinete paslaugos teikiamos 

anonimiškai, jas gauti gali ir socialiai nedrausti, neprisirašę prie gydymo įstaigos asmenys. 

Teikti konsultavimo sveikatos klausimais paslaugas ir pagalbą asmenims, turintiems mažas 

pajamas ar jų neturintiems. Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centre apsilankė 1200 

paslaugų gavėjų, jiems suteiktos 1949 paslaugos. 

Kompensuoti dalį išlaidų insulino pompoms įsigyti sergantiems cukriniu diabetu. Dalinai 

finansuojant insulino pompoms įsigijimo kaštų, jomis aprūpinti 3 Šiaulių mieste gyvenantys vaikai, 

sergantys cukriniu diabetu. 

Vykdyti švirkštų mobiliojo keitimo ir konsultavimo programą. Užregistruoti 26 klientai, 227 

apsilankymai. Surinkta 2806 švirkštai, 690 adatų, išdalinta 2610 švirkštų, 186 adatos. 

Bendradarbiaujant su Šiaulių miesto Socialinių paslaugų centru, buvo parinktos probleminės 

šeimos, turinčios problemų su buitiniais kenkėjais. Planuota 23, įvykdyta 23. 

 

 

 

 

 Visuomenės sveikatos biuras  - savivaldybės biudžetinė įstaiga, skirtas pagal programą lėšas 

panaudoja: 

 Visuomenės sveikatos specialistų darbo užmokesčio apmokėjimui (2011 m. – 34,25 etatai; 2010 

m. – 39,5);  

 Visuomenės sveikatos biuro funkcijų vykdymui ir veiklai.  

 

 

Sk irtų programai kasinis  lėšų 
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2011 m. Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau-Biuras) 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. 

2011 m. pasirašytos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir sveikatinimo veiklos 

sutartys su Šiaulių rajono ir Akmenės rajono savivaldybėmis, kurių pagrindu teiktos sveikatinimo 

paslaugos minėtų rajonų gyventojams. 

 

2011 m. svarbiausių VSB veiklų santrauka. 

2011 metais vykdyti privalomieji sveikatos mokymai 3747 asmenims.  

Aktyviai bendradarbiauta su nevyriausybinėmis organizacijomis bei Šiaulių miesto 

bendruomenės nariais. Organizuotos įvairios sveikatinimo diskusijos, paskaitos, seminarai, atsižvelgiant 

į bendruomenės pageidavimus. 

Vykdyta 1185 paskaitų-diskusijų įvairiomis sveikatos temomis 28427 Šiaulių miesto 

gyventojams. Išdalinta 2400 egz. metodinės medžiagos priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams ir 

pirmokams „Asmens higiena“ (užduočių knygelė). Parengta ir išleista atmintinė apie lytiškumą 

mergaitėms (2000 egz.). Paruošta ir išdalinta (3564 vnt.) vienkartinių gaivinimo skydų „Nelik 

abejingas! Išgelbėk gyvybę saugiai“. Parengta ir išleista  I-osios pagalbos teikimo atmintinės (3000 

egz.). Parengti informaciniai stendai suaugusiems aktualiomis sveikatos temų grupėmis: „Gyventojų 

sveikatos rodikliai“, „Sveikatos stiprinimas ir ugdymas“, „Psichinė sveikata“, „Traumų ir sužalojimų 

prevencija“, „Infekcinių ligų profilaktika“, „Neinfekcinių ligų profilaktika“, „Onkologinių ligų 

profilaktika“. Parengta 20 informacinių stendų suaugusiems aktualiomis sveikatos temų grupėmis: 

„Sveikatos stiprinimas ir ugdymas“, „Psichinė sveikata“, „Traumų ir sužalojimų prevencija“, 

„Infekcinių ligų profilaktika“, „Neinfekcinių ligų profilaktika“, „Onkologinių ligų profilaktika“, 

Demografinė situacija Šiaulių mieste 2010 m.“, „Gyventojų mirtingumas Šiaulių mieste 2010 m.“, 

„Sergamumas piktybiniais navikais Šiaulių mieste 2010 m.“ bei Europos ir pasaulio minimoms dienoms 

ir kt. 

Pagal Šiaulių miesto savivaldybės turto perdavimo ir priėmimo aktą 2009-10-30 Nr. 1-12  

naudoti patikėjimo teise gautos patalpos Varpo g. 9 (485,83 kv. metro ploto). Patalpomis 

nesinaudojama, nes projektas „Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas Šiaulių 

mieste modernizuojant Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurą“ dėl pastato 

rekonstrukcijos dar nepradėtas įgyvendinti. Nors šiose patalpose veikla dar nevykdoma, bet atsirado 

prievolė mokėti už patalpų šildymą. 

 

 

1.3.10. Socialinės paramos įgyvendinimo programos asignavimų panaudojimas (10) 

 

 

Programą kuruoja Socialinės paramos ir Vaiko teisių apsaugos skyriai.  

Remiantis Apskaitos bei Finansų skyriaus kasiniais išlaidų duomenimis, 2011 metų gruodžio 31 

dienai iš viso Socialinės paramos įgyvendinimo programai buvo apmokėta 40364,8 tūkst. Lt (2010 m. – 

38819,5 tūkst. Lt). Iš jų: 29720,6 – Socialinės paramos skyriui, 896,3 tūkst Lt – dienos socialiniam 

centrui “Goda”, 805,7 tūkst. Lt – Globos namams, 1868,1 tūkst. Lt –  Socialinių paslaugų centrui, 90 

tūkst. Lt – vaikų poreikiams, 4530,6 tūkst. Lt – transporto kompensacijoms, 1633,4 tūkst. Lt – Vaikų 

globos namams, 41,1 tūkst. Lt – pirties paslaugoms, 779 tūkst. Lt – investiciniams projektams 

apmokėti.   
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Programa metus pradėjo ir 

baigė su kreditoriniu įsiskolinimu. 

2011 m. gruodžio 31 d. kreditorinis 

įsiskolinimas buvo 6552 tūkst. Lt, iš 

jų: 6543,6 tūkst. Lt -  

kompensacijoms už lengvatinį 

keleivių vežimą, 8,4 tūkst. Lt –

pirties paslaugų kompensavimui.  

 

 Didžiausia dalis programos 

lėšų tenka Socialinės paramos 

skyriui. 2011 m. didžiąją išlaidų dalį 

sudarė išmokos vaikams,  

vienkartinės išmokos gimus vaikui, 

vaikams, kuriems nustatyta globa, 

parama nepasiturinčioms šeimoms ir 

vieniems asmenims; soc. parama 

mokiniams (nemokamas maitinimas, 

aprūpinimas mokinio reikmenimis); 

kompensacijos ir kt. (socialinių 

išmokų struktūra pateikta lentelėje, 

žr. žemiau). 

 Transporto kompensavimui skirtos lėšos panaudojamos finansuoti keleivinio transporto vežėjų 

išlaidas (negautas pajamas) už lengvatinį keleivių vežimą reguliaraus susisiekimo maršrutais. 

Išlaidos kompensuojamos UAB “Busturas”. Miesto savivaldybės sąskaita 100 proc. 

kompensuojama asmenims, turintiems teisę įsigyti bilietus su 50 proc. ar 80 proc. nuolaidomis, 

kitiems fiziniams asmenis – 50 proc. 2011 metais kompensacijas sudarė 10,32 mln. Lt. (2010 

metais – 9,79 mln. Lt). 2011 metų gruodžio 31 dienai už transporto kompensacijas UAB 

“Busturas” buvo apmokėta 4,53 mln. Lt, todėl metų pabaigai liko 6,54 mln. Lt skola. 

 

 Socialinių paslaugų centras - biudžetinė įstaiga, teikianti socialines paslaugas gyventojams. 

Centre dirba 74 darbuotojai, atlieka dienos užimtumo, pagalbos į namus, paramos, įvairias kitas 

paslaugas. 2011 m. iš viso buvo suteikta apie 134,32 tūkst. bendrųjų ir specialiųjų paslaugų 

(2010 m. – 106 tūkst.), paslaugomis naudojosi 8955 gavėjai. Skirtos iš programos lėšos 

panaudotos darbuotojų darbo užmokesčiui, Sodrai, prekių ir paslaugų naudojimui, ilgalaikio 

turto kūrimui ir įsigijimui padengti. 

 Globos namuose yra 32 vietos ilgalaikei socialinei globai, priežiūrai ir slaugai senyvo amžiaus 

ir suaugusiems neįgaliesiems gyventojams, yra 3 vietos trumpalaikei globai. Gyventojai 

ilgalaikei globai priimami pagal Šiaulių miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriaus 

siuntimus, o trumpalaikei globai – kreipiasi į Globos namų administraciją. Globos namuose 

teikiama trumpalaikė socialinė globa senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims. Tai visuma 

paslaugų, kuriomis nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė specialistų priežiūros 

reikalaujanti pagalba. Ši paslauga labai populiari šiauliečių tarpe. Asmuo Globos namuose gali 

būti nuo paros iki trijų mėnesių. Šiais metais, šia paslauga pasinaudojo jau 37 klientai. Tiesiogiai 

su gyventojais dirbo 3 socialiniai darbuotojai (2,5 etato), 8 socialinių darbuotojų padėjėjai, 1 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, 2 slaugytojos. Per 2011 metus į Globos namus 

atvyko 41 gyventojai, iš jų 37 – trumpalaikei globai.  4 – mirė.     

 

 

Gyventojų skaičius 
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 2010 metai 2011 metai 

Gyventojų skaičius 35 35 

Atvyko gyventi 12 3 

Išvyko 9 4 

 

 Dienos socialinės globos centras “Goda”. Centre teikiamos pagrindinės: nepilnos dienos 

socialinė globa (5 val.), dienos socialinė globa (8 val.) ir trumpalaikė socialinė globa (bute) bei 

papildomos: savaitinė socialinė globa, prailgintos dienos socialinė globa ir spec. transporto 

socialinės 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. 

 

Paslaugų teikimo rodikliai: 
 

Socialinių paslaugų rūšis Kiekio vnt. 2010 m. 2011 m. 

Buvo teikiamos socialinės paslaugos  klientai 62 65 

Nepilnos dienos socialinė globa klientai 16 16 

Dienos socialinė globa klientai 34 36 

Savaitinė socialinė globa klientai 8 8 

Trumpalaikė socialinė globa (bute) klientai 4 5 

Spec. transporto paslaugos klientai 16 23 

Poreikis paslaugoms    

Pradėtos teikti paslaugos  klientai 4 10 

Atsisakė teikiamų paslaugų klientai 4 1 

Paslaugos kaina    

Nepilnos dienos socialinė globa Lt/mėn. 1240 1160 

Dienos socialinė globa Lt/mėn. 1335 1260 

Savaitinė socialinė globa Lt/mėn. 1930 1920 

Trumpalaikė socialinė globa (bute) Lt/mėn. 1795 1315 

Spec. transporto paslaugos cnt/km 40 46 

 

 Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai. Šiaulių vaikų globos namai – stacionari 

biudžetinė įstaiga, teikianti globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos 

likusiems vaikams nuo 2 iki 18 metų, kuriems nustatyta nuolatinė ar laikinoji globa (rūpyba). 

2011 m. patvirtintas vidutinis metinis vaikų skaičius – 84. Įstaiga siekia kokybiškai vykdyti 

vaiko globėjo (rūpintojo) pareigas, ugdyti ir rengti jį savarankiškam gyvenimui, užtikrinti fizinį 

ir psichinį vaiko saugumą. Globos namų funkcionavimas užtikrinamas naudojant valstybės 

biudžeto lėšas ir iš savivaldybių už teikiamas socialines paslaugas gautas lėšas. 2011 metais 

buvo  patvirtinti  57 etatai, iš jų  buvo užimti 57.  

 

Etatai ir atlyginimai 

 
 

F

akti

nis 

darb

uoto

jų skaičius: globos namuose dirba 57 darbuotojai. Iš jų tiesiogiai su         vaikais dirbantys 36 

etatai ( 63,16 procentai nuo etatų skaičiaus), 38 darbuotojai (66,67 procentų nuo visų darbuotojų 

skaičiaus); personalo ir vaikų skaičiaus santykis (darbuotojų sk., tenkantis            vienam 

 2011 m.  2010 m.  2009 m.  

Etatų sk.: 57 46,84 48,24 

Darbo užmokesčio fondas, 

tūkst. Lt 

946,5 844,0 998,0 

Įmokos soc. draudimui, tūkst. Lt 293,3 261,0 304,8 
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gyventojui: dieną 0,38, naktį 0,1 darbuotojo) dieną ir naktį: dieną tiesiogiai dirbančiam su 

vaikais darbuotojui tenka 4,9 vaiko, naktį - 19 vaikų.    

 

Biudžetas ir įmokos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.11. Savivaldybės veiklos programos asignavimų panaudojimas (11) 
 

Remiantis Finansų bei Apskaitos skyrių teikiamais kasiniais išlaidų duomenimis, 2011 metų 

gruodžio 31 dienai iš viso Savivaldybės veiklos programai buvo apmokėta 27772,0 tūkst. Lt (2010 m. – 

30480,5 tūkst. Lt). Iš jų daugiausiai lėšų skirta Savivaldybės administracijai, paskolų grąžinimui ir 

palūkanoms sumokėti.  

 

Savivaldybei priskirtų valstybės deleguotų funkcijų vykdymas: 11 programos vykdomoms 

valstybės deleguotoms funkcijoms asignavimų planas - 2 574 000 Lt, gauta asignavimų – 2 518 000 Lt, 

kasinės išlaidos -2 518 000 Lt. Dalyvavimo atrenkant šauktinius administravimui buvo skirta 56 000 Lt, 

tačiau ši funkcija 2011 metais nebuvo vykdoma. 

 11 Savivaldybės veiklos programos (kartu su Valstybės deleguotomis funkcijomis ir Šiaulių 

arenos operatoriaus išlaikymu ir Direktoriaus rezervu ) vykdymas: asignavimų planas ataskaitiniam 

laikotarpiui, įskaitant patikslinimus, buvo 13 888 700 Lt, gauta asignavimų – 13 667 800 Lt., negauta 

220 900 Lt. Gauti asignavimai panaudoti pagal paskirtį. 

 2011 m.  2010 m. 2009 m. 

Valstybės biudžetas, tūkst. lt. - 1425,0 2128,5 

Specialioji tikslinė dotacija,  tūkst. Lt. 1448,00   

Savivaldybės biudžeto lėšos, tūkst. Lt 180,60   

Įstaigos pajamų lėšos, tūkst. Lt 4,80   

Ilgalaikio turto įsigijimas - - 45,0 

  

30480,5

12394,2

89,3559,4200

12325

3241,6

175,5 2001028,3150

117,2

0
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Lėšos, tūkst. Lt

Sk ir tų programai kas inis  lėšų panaudojimas  2010 m. gruodž io 31 d.

1-Viso 2 -Savi va l dybės adm i n i st raci j a

3-NVO 4 -Kont ro l ės i r aud i to

5 -"Stabdyk nusi ka l stam umą" 6 -Pasko l ų  g rąži n i m as

7 -Pa l ūkanos 8-Direktoriaus rezervas

9-Kontrolinis aktas 10-Š i au l i ų  a renos opera to ri u i

11-Stogų rem on tas 12-Projektams

13-Įsi sko l i n i m as 2010 .12 .31

    1     2     3    4    5    6    7     8    9   10   11   12  13
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11 programos gautų lėšų panaudojimas ir jų palyginimas su praėjusiais metais (be Direktoriaus 

rezervo ir Aukštabalio multifunkcinio operatoriaus išlaikymo), tūkst. Lt:    

 

Išlaidų pavadinimas 
2009 2010 2011 

kreditinis 

įsiskolinimas 

2011-12-31 

(tūkst. Lt) 

Darbo užmokestis 8751 8151.9 8558.8 492.8 

Soc. draudimo įmokos 2582.2 2554 2672 215.5 

Komunalinės paslaugos 334.4 291.5 272.5 95.7 

Ryšių paslaugos 323 311.8 201.5 19.5 

Transporto išlaidos 100.8 114.8 88.9 8.8 

Kitos prekės 104.2 137.6 146.8 28.5 

Spaudiniai 65.3 196.1 116 24.4 

Komandiruotės 114.9 144.3 136.7 11 

Kvalifikacijos kėlimas 12.4 6.7 14.7 - 

Ilgalaikio turto remontas - 8.8 11.1 0.7 

Kitos paslaugos 589 1007.5 662 234.5 

Darbdavio socialinė parama pinigais - 18.6 36.6 - 

Ilgalaikio turto įsigijimas 11.5 10 11 - 

Viso: 12988.7 12953.6 12928.6 1134.4 

 

Savivaldybės valdymo išlaidų ir išlaidų pagal Valstybės deleguotas funkcijas pasiskirstymas ir 

jų palyginimas su praėjusiais metais, tūkst. Lt: 

  

Funkcijos pavadinimas 

 
2009 metai 2010 metai 2011 metai 

Gyvenamosios vietos deklaravimas 55 43 43 

Archyvinių dokumentų tvarkymas 243.4 237.6 228.9 

Gyventojų registro tvarkymas 6 6 7 

Vaikų teisių apsauga 439.6 417.7 437.7 

Jaunimo teisių apsauga 46.9 45.2 40.6 

Valstybinės kalbos priežiūra 50 47 43 

Civilinės būklės aktų registravimas 258.9 228.9 188.0 

Nuosavybės teisių atkūrimo nagrinėjimas 
16.5 13.6 6.7 

Duomenų teikimas valstybės registrui 2.7 2 3 

Pirminė teisinė pagalba 55.6 75.0 83.6 

Žemės ūkio fūnkcijų vykdymas 78.0 29.0 25.8 

Viešųjų darbų administravimas 5.6 15.2 32.8 

Mobilizacijos administravimas 33.7 15.5 42.0 

Civilinės saugos organizavimas 92.3 63.6 132.1 

Pašalpų skaičiavimas ir mokėjimas 123.7 277.7 749.7 

Kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas 183.3 166.8 269.9 

Socialinės paramos mokiniams administr. 67.0 116.3 169.8 

Socialinės globos su sunk.neg. administr. 16.8 21.1 14.7 

Dalyvavimas atrenkant šauktinius 75 42 0 

IŠ VISO 1848.5 1863.7 2518.0 

 

Investicijų projektų įgyvendinimo apskaita: 
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2011 metais Ekonominės plėtros, Savivaldybės veiklos programų ir Investicijų projektų 

įgyvendinimui buvo gauta 11,98 mln. Lt  asignavimų. Ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos -  11,86 

mln. Lt., asignavimų likutis 11,75 mln. Lt. (Europos Investicinio banko paskolos lėšos).   

 Investicijų projektų įgyvendinimo kreditinis įsiskolinimas 2011-12-31 dienai buvo 2,7 mln. Lt.   

499,9 tūkst. Lt - Kūno kultūros ir sporto skyriaus departamentas tiesiogiai rangovams sumokėjo 

už Lengvosios atletikos maniežo pastato rekonstravimą, taip pat gauta Romuvos sporto aikštyno 

atnaujinimui 200 tūkst. Lt.   

1,35 mln.  Lt - Švietimo ir mokslo ministerijos programai įgyvendinti gauta: 

- J.Janonio gimnazijos renovacijai – 287,3 tūkst. Lt; 

- S.Daukanto vidurinės mokyklos renovacijai – 349,1 tūkst. Lt;  

- St.Šalkauskio gimnazijos renovacijai – 215,7 tūkst. Lt; 

- Sanatorinė mokyklos renovacijai – 500 tūkst. Lt. 
 

 NVO -  nevyriausybinių organizacijų programai skirtos lėšos. Lėšų panaudojimą ir programos 

vykdymą kuruoja Jaunimo reikalų koordinatorius (vyr. specialistas). 2011 metų gruodžio 31 d. 

už įvykdytus projektus buvo pervesta 48,6 tūkst. Lt. Lėšos buvo panaudotos projektų 

finansavimui. 

 

● “Stabdyk nusikalstamumą” - tai bendradarbiavimo su miesto teisėtvarkos institucijomis, 

organizacijomis programa. Skirtos programai lėšos panaudojamos viešosios tvarkos ir 

visuomenės saugumo prevencijai; priklausomybių ir smurto prevencijai (mokymams ir veiklai, 

vaizdinės medžiagos kūrimui); informacinio kabineto (muziejaus) išlaikymui (ekspozicijos 

išlaikymui ir stendų ruošimui); sporto ir kultūros renginių visuomenei organizavimui; jaunimo 

vasaros užimtumo organizavimui (maitinimui, ekskursijoms, kurui, kanceliarinėms prekėms); 

saugaus eismo prevencijai ir kt. 2011 m. gruodžio 31 dienai pervesta 72 tūkst. Lt. 

 Direktoriaus rezervą 2011 metais pagal patikslintą asignavimų planą sudarė 127,8 tūkst. 

Lt (2010 m. – 182,1 tūkst. Lt). Finansų skyriaus teikiamais kasiniais išlaidų duomenimis, 2011 

metų gruodžio 31 dienai iš rezervo apmokėta 120,42 tūkst. Lt. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 

2011 metų biudžeto nevykdymo, į 2012 metus perkeltas direktoriaus rezervo įsiskolinimo likutis 

– 4,2 tūkst. Lt. Pagrindinės rezervo paskirstymo sritys: 
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Skirtų programai kasinis lėšų apmokėjimas 

2010 ir 2011 m. gruodžio 31 d.
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Kreditorinis įsiskolinimas 2010.12.31 ir 2011.12.31

Klubinių komandų pasireng. ir dalyvav. Baltijos taurės varžybose

Klubinių komandų pasireng. ir dalyvav. Europos šalių čempionų

taurės varžybose
Klubinių komandų pasireng. ir dalyvav. Lietuvos čempionatuose

Viso panaudota

1.3.12. Šiaulių miesto sporto klubų žaidimų komandų plėtros programa (12) 

 

Programą kuruoja Savivaldybės administracijos Kūno kultūros ir sporto skyrius. 
 

  

Programa siekiama tobulinti kūno 

kultūros ir sporto sistemą, plėtoti bei 

gerinti sporto klubų žaidimų 

komandų veiklą, sudaryti sąlygas 

sportininkams rengtis oficialioms 

šalies ir tarptautinėms varžyboms.  

Remiantis Apskaitos bei 

Finansų skyrių teikiamais kasiniais 

išlaidų duomenimis, Šiaulių miesto 

sporto klubų žaidimų komandų 

plėtros programai skirta 2011 m. – 

600,0 tūkst. litų (369 tūkst. litų 

daugiau nei 2010 metais), tačiau liko 

kreditorinis įsiskolinimas 148,0 

tūkst. litų.  

2011 metų gruodžio 31 dienai iš viso 

už atliktus darbus Šiaulių miesto 

sporto klubų žaidimų komandų 

plėtros programai buvo apmokėta 

444,5 tūkst. litų.  

  

Daugiausia lėšų (478,9 tūkst. Lt) 

panaudota Klubinių komandų pasirengimui ir dalyvavimui Lietuvos čempionatuose ir sporto šakų 

federacijų taurės varžybose, tarptautinių renginių vykdymui skirta 59,9 tūkst. Lt ir kt.  

 

2010 m.,  2011 m.,  

tūkst. Lt  tūkst. Lt 

Klubinių komandų pasirengimui ir dalyvavimui Lietuvos   134,0   478,9 

čempionatuose ir sporto šakų federacijų taurės varžybose 
 

Klubinių komandų pasirengimui ir dalyvavimui Europos    76,0   18,0 

taurės varžybose 
 

Klubinių komandų pasirengimui ir dalyvavimui Europos šalių   11,0    27,0 

čempionų taurės varžybose 
 

Klubinių komandų pasirengimui ir dalyvavimui      10,0    2,7 

Baltijos taurės varžybose 
 

Sportininkų ir trenerių, laimėjusių aukštas vietas tarptautinėse       -   13,5  

varžybose, skatinimas 
 

Tarptautinių renginių vykdymas          -   59,9 
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1.4. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PERSONALAS 

 

Savivaldybės administracijos organizacinė struktūra. 

2011 metais Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūrą sudarė 23 struktūriniai 

padalinai: Aplinkos skyrius, Apskaitos skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Centralizuotas 

vidaus audito skyrius,  Civilinės metrikacijos skyrius, Ekonomikos skyrius, Finansų skyrius, 

Informatikos skyrius, Investicijų ir miesto plėtros skyrius, Kanceliarija, Kultūros skyrius, Kūno kultūros 

ir sporto skyrius, Miesto infrastruktūros skyrius, Personalo skyrius, Socialinės paramos skyrius, 

Statybos skyrius,  Švietimo skyrius, Tarptautinių ryšių skyrius, Teisės skyrius, Turto valdymo skyrius, 

Ūkio skyrius, Vaiko teisių apsaugos skyrius, Viešosios tvarkos skyrius; struktūriniai teritoriniai 

padaliniai (Savivaldybės administracijos filialai) – Medelyno ir Rėkyvos seniūnijos, valstybės 

tarnautojų, neįeinančių į struktūrinius padalinius pareigybės: jaunimo reikalų koordinatorius, kalbos 

tvarkytojas, savivaldybės gydytojas ir vyr. specialistas (atstovas spaudai). 

 

Savivaldybės administracijos žmogiškieji ištekliai. 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, 

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

darbuotojas) amžiaus vidurkis yra nuo 41 iki 50 metų (33,57 procento). 12 procentų dirbančiųjų amžius 

yra nuo 18 iki 30 metų, 22,9 procento – nuo 31 iki 40 metų, 29,92 procento – nuo 51 iki 62,5 metų, 1 

procentas – daugiau nei 62,5 metų. Savivaldybės administracijoje 2011 metais dirbo 85 procentai 

moterų ir 15 procentų vyrų.  

Savivaldybės administracijoje 2011 m. sausio 1 d. buvo didžiausias leistinas Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 

skaičius – 276. Ataskaitiniu laikotarpiu darbuotojų skaičius nesikeitė.  

Savivaldybės administracijoje 2011 metais į projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos 

struktūrinės, kitos Europos Sąjungos  finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų buvo 

priimta 13 darbuotojų. 2011 metais iš projektų atleista 22 darbuotojų. 

2011 metais buvo atleista 42 darbuotojų, iš jų 13 karjeros valstybės tarnautojai, 18 darbuotojų,  

dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, 11 politinio 

pasitikėjimo valstybės tarnautojų. Atleisti iš darbo karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai nurodė 

šias išėjimo priežastis: netenkino darbo užmokestis, per didelis darbo krūvis ir darbo tempas, didelė 

atsakomybė. 

Į darbą savivaldybės administracijoje 2011 metais priimta: 9 karjeros valstybės tarnautojai ir 2 

įstaigų vadovai konkurso būdu pagal VTĮ 11 straipsnį, 12 politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės 

tarnautojų, 10 pakaitinių valstybės tarnautojų laikinai priimti pagal VTĮ 14 straipsnį (kol į pareigas grįš 

valstybės tarnautojai po nėštumo, gimdymo ir vaiko auginimo atostogų), 1 karjeros valstybės 

tarnautojas perkeltas iš kitos įstaigos pagal VTĮ 20 straipsnį, 4 karjeros valstybės tarnautojai perkelti 

toje pačioje įstaigoje į kitas valstybės tarnautojo pareigas pagal  VTĮ 20 straipsnį, 9 karjeros valstybės 

tarnautojai perkelti į aukštesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas pagal VTĮ 18 straipsnį, 9 

darbuotojai priimti į darbą  pagal darbo kodekso 93 ir 95 straipsnį, ir 9 darbuotojams sudaryta 

terminuota darbo sutartis pagal darbo kodekso 109 straipsnį. 

2011 metais buvo įvykdyti 9 konkursai dėl karjeros valstybės tarnautojo pareigų ir 2 konkursai dėl 

įstaigos vadovo pareigų. Konkursuose į Savivaldybės administracijos karjeros valstybės tarnautojo 

pareigas dalyvavo 31 pretendentas, t. y. vidutiniškai po 9 pretendentus į vieną pareigybę.  

Į Savivaldybės administraciją 2011 metais buvo įdarbinti 20 darbuotojų pagal viešųjų darbų 

programą (išskyrus Socialinės paramos skyrių ir seniūnijas). Jie dirbo pagalbinius darbus Savivaldybės 

archyve, pavadavo valytojus, jų kasmetinių atostogų laikotarpiu. 
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Valstybės tarnautojų ir jų tarnybinės veiklos vertinimas. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatomis, kasmet vertinama 

įstaigos valstybės tarnautojų tarnybinė veikla. Tarnybinės veiklos vertinimo tikslas yra įvertinti 

valstybės tarnautojų gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas  funkcijas ir jų kvalifikaciją. 

Eilinis valstybės tarnautojų vertinimas vyksta kasmet nuo gruodžio 15 d. ir turi būti baigtas kitų metų 

vasario 1 d. Personalo skyrius 2011 metų pradžioje gavo 2010 metų 165 tarnybinės veiklos vertinimo 

išvadas, iš kurių Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo 

komisijai (toliau – vertinimo komisija) perdavė 19 tarnybinės veiklos vertinimo išvadų, kuriose 

valstybės tarnautojų tarnybinė veikla buvo įvertinta labai gerai. Vertinimo komisija pasiūlė penkiems 

karjeros valstybės tarnautojams suteikti 3 kvalifikacinę klasę, keturiems – 2 kvalifikacinę klasę ir 

keturiems – 1 kvalifikacinę klasę, septynis perkelti į aukštesnes pareigas, 2011 metais vyko neeilinis 

tarnybinės veiklos vertinimas, kurio metu du karjeros valstybės tarnautojai buvo perkelti į aukštesnes 

pareigas, vienas į vedėjo pareigas, vienas į vedėjo pavaduotojo pareigas ir vienam suteikta 3 

kvalifikacinė klasė. Pasikeitus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo ir kvalifikacinių klasių 

suteikimo tvarkai iki 2011 m. kovo 1 d. tiesioginis vadovas valstybės tarnautojams turėjo nustatyti 

einamųjų metų planuojamas atlikti užduotis, užpildydamas tarnybinės veiklos vertinimo išvados I dalį 

„Pasiekti ir planuojami rezultatai“. Personalo skyrius 2011 m. kovo 1 d. gavo 174 išvadas su 

nustatytomis veiklos užduotimis. 

Iki 2011 m. gruodžio 15 d. Personalo skyrius gavo 2011 metų 153 tiesioginių vadovų vertinimo 

išvadas. Tiesioginiai vadovai labai gerai įvertino 4 karjeros valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir 

vieno  karjeros valstybės tarnautojo tarnybinė veikla įvertinta patenkinamai. Valstybės tarnautojų darbo 

užmokestį sudaro: pareiginė alga, priedai už tarnybos stažą Lietuvos valstybei bei kvalifikacinę klasę. 

Valstybės tarnautojams priedą už tarnybos stažą sudaro 3 procentai pareiginės algos už kiekvienus 

trejus tarnybos Lietuvos valstybei metus. Priedas už trečią kvalifikacinę klasę sudaro 10 procentų 

pareiginės algos, už antrą kvalifikacinę klasę – 20 procentų pareiginės algos, už pirmą kvalifikacinę 

klasę – 30 procentų pareiginės algos.  

 

Leidimai valstybės tarnautojams dirbti kitą darbą. 

Personalo skyrius pagal kompetenciją organizavo valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą 

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

atšaukimo komisijos darbą (toliau – prašymų leisti dirbti kitą darbą nagrinėjimo komisija). Ši komisija 

2011 metais išnagrinėjo 31 karjeros valstybės tarnautojų prašymus leisti dirbti kitą darbą. 30 karjeros 

valstybės tarnautojų buvo išduoti ar pratęsti leidimai dirbti kitą darbą, 1 karjeros valstybės tarnautojams 

nebuvo išduoti leidimai dirbti kitą darbą. 75 procentai valstybės tarnautojų, kurie prašo leidimo dirbti 

kitą darbą, ketino įsidarbinti mokymo įstaigose (Šiaulių universitete, Šiaulių kolegijoje). 

 

Kvalifikacijos kėlimas. 

2011 m. buvo tęsiamas projekto „Šiaulių miesto savivaldybės darbuotojų kompetencijos 

tobulinimas ir kvalifikacijos kėlimas“ vykdymas, (toliau – projektas), kuris finansuojamas iš Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų ir Šiaulių miesto savivaldybės lėšų. Projektas skirtas Savivaldybės 

administracijos darbuotojams.  

2010 m. vasario mėn. pasirašyta sutartis dėl komandinio darbo mokymo su paslaugos tiekėju 

Kauno technologijos universitetu (sutarties vertė virš 77 553,00 Lt.). 2011 m. penkioms Šiaulių miesto 

savivaldybės darbuotojų grupėms buvo suorganizuoti dviejų dienų komandinio darbo mokymai, 

kuriuose dalyvavo 100 dalyvių.  

2011 m. sausio mėn. pasirašytos 5 mokymų programų sutartys su mokymų paslaugų tiekėju 

Finansų ministerijos mokymo centro Šiaulių skyriumi (sutarčių vertė 58 850 Lt).  

Įgyvendinant sutartis vyko šie mokymai:  

1. Vaiko teisių apsaugos darbo aktualijos – 3 dienų mokymai, 10 dalyvių; 

2. Ryšiai su visuomene ir įvaizdžio kūrimas – 3 dienų mokymai, 30 dalyvių; 

3. Administracinių teisių pažeidimo protokolų rašymas – 2 dienų mokymai, 15 dalyvių; 
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4. Žmoniškųjų išteklių valdymo pagal ES reikalavimus praktiniai aspektai – 4 dienų mokymai, 10 

dalyvių. 

Anglų kalbos mokėsi 12 darbuotojų, kurie suskirstyti į dvi grupes po 6 dalyvius (pagal 

mokėjimo lygį). Vokiečių kalbos mokėsi 10 darbuotojų, kurie suskirstyti į dvi grupes po 5 dalyvius 

(pagal mokėjimo lygį). 
 

Tarnybinių ir drausminių nuobaudų skyrimo procedūrų organizavimas. 

2011 metais buvo atlikta 9 tarnybiniai tyrimai dėl Savivaldybės administracijos darbuotojų 

tarnybinių nusižengimų ir vieno socialinių paslaugų vadovo dėl darbo drausmės pažeidimo. 

Savivaldybės administracijos direktorius, įvertinęs komisijų motyvuotas išvadas pripažino, kad 16 

darbuotojų tarnybinio nusižengimo nepadarė, 4 skirtos drausminės nuobaudos - papeikimai, 2 – 

pastabos. 

 

 

1.5. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KANCELIARIJOS VEIKLA 

 

 
2008 metais nuo spalio 3 dienos gyventojų patogesniam aptarnavimui buvo įrengtas gyventojų 

Priimamasis ir įdiegta “vieno langelio” informacinė sistema.  

Į Savivaldybės priimamąjį per 2011 metus kreipėsi 2518 gyventojų (2010 m. – 1211). 

Užregistruoti 725 gauti raštai  iš gyventojų (2010 m. – 691)  ir  asmeniniam priėmimui kreipėsi 520 

asmenų (2010 m. - 178). 

 

Gauti 1353 prašymai išduoti šeimos sudėties pažymas (2010 m. –1477 prašymas). Išduota 1391 

šeimos sudėties pažyma (2010 m.  – 1527 pažymos).  

LGGRTC Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijai pateikti  38 gyventojų dokumentai 

dėl  nukentėjusio asmens statuso pripažinimo nuo 1939-1990 m. okupacijų.  (2010 m.-32 ).  

2011 m. sudaryta 70 dvišalių sutarčių su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurių projektai 

gavo finansavimą iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto. 70 nevyriausybinių organizacijų projektų 

buvo  skirta 59 300Lt. 
 

2011 metais užregistruota: 

1. Gyvenamosios vietos (atvykimo) deklaracijų  -  5957 (2010 m. - 5548); 

2. Gyvenamosios vietos (išvykimo) deklaracijų - 2728 (2010 m. - 3747); 

3. Gauta  prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą  – 1505 (2010  

m. -1263); 

4. Išduota gyvenamosios vietos neturinčių asmenų pažymų  - 1516 (2010 m. - 1438); 

5. Išduota  gyvenamosios vietos deklaravimo pažymų – 8124 (2010 m. - 9719); 

6. Išduota pažymų patalpos savininkui – 1411 (2010 m. - 783); 

7. Išduota pažymų apie paskutinę deklaruotą asmens vietą – 23 (2010 m. – 28); 

8. Gauti  734 prašymai dėl deklaravimo duomenų naikinimo, taisymo, keitimo (2010 m. – 

835); 

9. Priimti 692  sprendimai dėl deklaravimo duomenų naikinimo, taisymo, keitimo (2010 m. - 

889). 

 

Informacija apie administracinės komisijos vykdomą darbą. 

 2011 metais Administracinė komisija prie Šiaulių miesto savivaldybės tarybos išnagrinėjo 144 

administracinių pažeidimų bylas. Pagal Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų 

kodekso straipsnių nomenklatūrą buvo nagrinėtos tokios bylos: 

 pagal 42-4 str. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, 

reglamentuojančių triukšmo valdymą, pažeidimas – 1 byla;  
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 pagal 78 str. Lietuvos Respublikos 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 – 1 

byla 

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

prekybos   jais  taisyklių  bei  atskirų  rūšių  gyvūnų  registravimo gyvenamosiose vietovėse 

taisyklių pažeidimas  - 31 byla; 

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

vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos                        

pažeidimas – 30 bylų; 

 pagal 133-1 str. Transporto priemonės savininkui (valdytojui) Saugaus eismo 

automobilių                          keliais įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymas  – 1 byla; 

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

nuolaida,   tačiau nepateikus  reikiamų  dokumentų,   patvirtinančių teisę į transporto 

lengvatas, arba tokių keleivių ar  neapmokėto bagažo vežimas keleivinėmis  kelių transporto 

priemonėmis, arba atsisakymas sumokėti už važiavimą taksi  -  13 bylų; 

 pagal 161-1 str. Savivaldybių   tarybų  patvirtintų  atliekų  tvarkymo  taisyklių 

pažeidimas – 1 byla; 

 pagal 183 str. Viešosios rimties trikdymas - 50 bylų; 

 pagal 186 str. Žinomai melagingas specialiųjų tarnybų iškvietimas  - 4 bylos; 

 pagal 188 str. Savavaldžiavimas  - 12 bylų. 

   

Paskirta baudų už 32 010 litų. 

 

 

1.6. SAVIVALDYBĖS ŪKIS 

 

Savivaldybės ūkio reikalais rūpinasi Savivaldybės administracijos Ūkio skyrius. 2011 m. Ūkio 

skyrius materialiai aprūpino ir techniškai aptarnavo Savivaldybės tarybą, Kontrolės tarnybą, 

Aministraciją ir jos skyrius. Ūkinės – techninės priemonės, inventorius, baldai ir kt. prekės, darbai bei 

paslaugos buvo įsigytos organizuojant konkursus, Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų 

įstatymu. Ūkio skyrius atliko prekių, paslaugų bei darbų pirkimus, taikant įprastą komercinę praktiką. 

Viso už beveik 250000 Lt sumą.   

 Laiku paruoštas šilumos ūkis (8 šilumos mazgai) naujam 2011/2012 metų šildymo sezonui.  

 2011 m. visi tarnybiniai automobiliai buvo apdrausti privalomuoju civilinės atsakomybės 

draudimu, o 11 automobilių – transporto priemonių (KASKO) draudimu. Nuo įvairių nelaimingų 

atsitikimų buvo apdrausti Savivaldybės administracijai nuosavybės teise priklausantys pastatai ir juose 

esantis turtas. 

 Atsižvelgiant į esamas biudžeto lėšas, buvo ribojamos transporto, kuro bei kitos ūkio išlaidos. 

2011 m. atliktas Apskaitos skyriaus 208 kabineto vidaus patalpų remontas. Taip pat buvo pagerintos 

darbo sąlygos Informatikos, Investicijų ir miesto plėtros skyriuje, Statybos skyriuje ir Teisės skyriuje. 

Pakeista ir suremontuota kondicionavimo įranga Civilinės metrikacijos ir Miesto plėtros ir investicijų 

skyriuose.   

 2011 m.atlikta visų skyrių metinė ilgalaikio ir trumpalaikio turto bei medžiagų inventorizacija. 

 Ūkio skyrius vykdė Savivaldybės pastatų ir patalpų techninę priežiūrą ir apsaugą, tvarkė ir 

remontavo elektros ūkį, inventorių, eksploatavo tarnybinį transportą, kontroliavo jo panaudojimą, 

techniškai aptarnavo visus renginius, vykusius Savivaldybės administracijoje ir skyriuose, kaip pvz.: 

„Aš – mažasis šiaulietis“, „Šiaulių dienos – 2011“ ir kt. 
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1.7. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTRA 

 

Informacinių technologijų plėtrą vykdo ir prižiūri Informatikos skyriaus specialistai. 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. 2011 Pagrindinis 

dėmesys buvo skiritas informacinių sistemų plėtrai, identifikuotos ir išanalizuotos savivaldybės 

teikiamos paslaugos bei parengti jų aprašai, pasiruošta vieno langelio informacinės sistemos ir 

DVS(dokumentų valdymo sistemos) pritaikymui elektroniniam parašui, išplėsta Šiaulių miesto 

savivaldybės svetainė. 2011 metų pradžioje įsigyta geografinės sistemos programinė įranga „ArcGIS“ ir 

„ArcEditor“ kuri leidžia sukurti ir publikuoti savivaldybės svetainėje informatyvius žemėlapių 

sluoksnius 

2011 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: virtualizuota, pašto serveris, www 

serveris, MASIS serveris, SPIS informacinė sistema. Visos šios įdiegtos priemonės leido paspartinti 

savivaldybės informacinės sistemos darbą. 

Pereinant prie naujų Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės (VSAFAS) 

standartų, 2011 m. atnaujinta Apskaitos skyriaus programinė įranga. 

 
 
 

1.8. EKONOMIKA IR VERSLAS 

 

Ekonomikos bei verslo funkcijas vykdo Savivaldybės administracijos Ekonomikos skyrius. 

Pagrindiniai skyriaus uždaviniai - organizuoti ir kontroliuoti verslą remiančių priemonių 

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

koordinuoti strateginio planavimo procesą ir planavimo priežiūrą. 

 

Uždavinių įgyvendinimui, skyrius vykdo eilę funkcijų, kurių pagrindinės būtų - dalyvauja darbo 

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

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

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

grupių, kurios analizuoja kontroliuojamų Savivaldybės bendrovių veiklų rodiklius ir iškilusias 

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

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

valstybinei mokesčių inspekcijai; administruoja Šiaulių miesto savivaldybės Smulkaus verslo rėmimo 

fondą; teikia pasiūlymus dėl atleidimo Savivaldybės biudžeto sąskaita nuo žemės, žemės nuomos 

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

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

prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais, nefasuotais naftos produktais, suskystintomis 

dujomis; išduoda prekybai mieste organizuojamiems renginiams leidimus ir vienkartines licencijas; 

rengia, vykdo viešųjų darbų organizavimą; organizuoja ir įgyvendina strateginio planavimo tvarką 

Savivaldybėje, rengia Savivaldybės strateginį veiklos planą ir kt. 

 

Per 2011 metus skyriaus specialistai gavo ir išnagrinėjo 945 dokumentus, išsiuntė 229 

dokumentus, priėmė ir aptarnavo 380 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.  



 

                                                  
                          ŠŠIIAAUULLIIŲŲ  MMIIEESSTTOO  SSAAVVIIVVAALLDDYYBBĖĖSS  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIJJOOSS  DDIIRREEKKTTOORRIIAAUUSS    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              22001111  MMEETTŲŲ  VVEEIIKKLLOOSS  AATTAASSKKAAIITTAA  

64 

 

Informacija bei duomenys apie Savivaldybės strateginį planavimą bei viešųjų darbų 

organizavimą pateikta šios Ataskaitos 1.2 bei 1.3.5 skyriuose. 

 

Verslo skatinimas. 

Vykdant Šiaulių miesto savivaldybės Smulkaus verslo rėmimo fondo administravimo funkciją, 

buvo sudarytos  42 sutartys su įmonėmis už 16 tūkst. Lt, įmonių steigimosi išlaidoms padengti.  

Fondo lėšomis (9500 Lt) buvo paremtas renginių ciklas “Versli Lietuva”, kuris vyko 2011 m. 

kovo 24 dieną “Šiaulių arenoje”. Renginį organizavo LR Ūkio ministerija šiauliečių verslumui skatinti 

ir plėtoti, kurio paskirtis ir tikslas buvo: užmegzti dialogą tarp valstybės ir verslo, pristatyti visuomenei 

smulkiojo ir vidutiniojo verslo kūrimo ir plėtros sąlygas Lietuvoje, paskatinti gyventojus aktyviau 

steigti mažas įmones, užsiimti individualia veikla, kurti darbo vietas sau ir kitiems. Skyriaus specialistai 

prisidėjo prie renginio organizavimo darbų.  

 

Leidimų, licencijų išdavimas. 

Vykdant licencijų ir leidimų išdavimo funkciją, 2011 metais buvo: 

 Alkoholis 

Išduota licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, alumi – 38; 

Patikslinta arba papildyta licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, alumi – 

19; 

Išduota vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, alumi 

renginių ir švenčių metu – 130. 

 Tabakas 

Išduota licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais – 15; 

Patikslinta arba papildyta licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais – 8. 

 Nafta 

Išduota licencijų verstis mažmenine ir didmenine nefasuotų naftos gaminių prekyba – 0; 

Patikslinta arba papildyta licencijų verstis mažmenine ir didmenine nefasuotų naftos gaminių 

prekyba – 5. 

 Dujos 

Išduota licencijų verstis mažmenine ir didmenine suskystintų dujų prekyba – 0; 

Patikslinta arba papildyta licencijų verstis mažmenine ir didmenine suskystntų dujų prekyba – 

1. 

 

Miesto viešosiose vietose prekiaujama suvenyrais, knygomis, spauda, ledais, vaisiais.  

Prieš Šv. Kalėdas ir Naujus metus išduodami leidimai prekiauti eglutėmis ir kalėdiniais 

suvenyrais. 

Prekiauti ir teikti paslaugas miesto viešosiose vietose, įvairių renginių metu, 2011 metais buvo 

išduoti 697 leidimai, 

Prekiauti kioskuose, paviljonuose, išduota 100 leidimų. 

 

2011 m. gruodžio 29 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-367 buvo 

parengtos ir patvirtintos Prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose taisyklės.  

 

 

Mokesčių lengvatos. 

2011 m. skyriaus specialistai Savivaldybės tarybai teikė sprendimų projektus dėl mokestinių 

lengvatų taikymo 35 fiziniams ir juridiniams asmenims. Pagal galiojančius teisės aktus pritaikius 

mokesčių lengvatas, į Savivaldybės biudžetą nepateko 625888,12 litų. Atleidimai nuo mokesčių pateikti 

lentelėje. 
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ATLEIDIMAI NUO MOKESČIŲ 2011 METAIS 

 

Eil. 

Nr. 

Įmonės pavadinimas/ 

fizinio asmens pavardė 

Mokestis nuo kurio 

atleista 

Suma (Lt) Sprendimo 

priėmimo data 

ir Nr. 

1. Raimonda Rudokaitė Išdėstytas paveldimo turto 

mokesčio mokėjimas 

vienerių metų laikotarpiui 

po paveldėjimo teisės 

liudijimo išdavimo 

1420,00 2011-02-24 

Nr.T-36 

2. Daliutė Liutkuvienė atidėtas paveldimo turto 

mokesčio mokėjimas 

vienerių metų laikotarpiui 

po paveldėjimo teisės 

liudijimo išdavimo 

1105,00 2011-04-28 

Nr.T-126 

3. UAB „Aitra“  Nuomos mokestis už 

valstybinę žemę 

10485,00 2011-05-26 

Nr.T-157 

4. UAB „Mingintė“ Nuomos mokestis už 

valstybinę žemę 

41940,00 2011-05-26 

Nr.T-157 

Nekilnojamojo turto 

mokestis 

18578,53 2011-05-26 

Nr.T-157 

5. Vanda Dudaronkienė Nuomos mokestis už 

valstybinę žemę 

256,47 2011-10-27 

Nr.T-295 

6. UAB „Šiaulių vandenys“ Nuomos mokestis už 

valstybinę žemę 

254775,56 2011-10-27 

Nr.T-298 

7. R. Barausko įmonė 

„Tomas“ 

Nekilnojamojo turto 

mokestis 

2392,05 2011-10-27 

Nr.T-299 

8. UAB „Laimoza“ Nekilnojamojo turto 

mokestis 

2040,00 2011-10-27 

Nr.T-299 

9. UAB „Salduvės viešbutis“ Nekilnojamojo turto 

mokestis 

480,00 2011-10-27 

Nr.T-299 

10. AB „Šiaulių“viešbutis Nekilnojamojo turto 

mokestis 

783,67 2011-10-27 

Nr.T-299 

11. UAB „Masada“ Nekilnojamojo turto 

mokestis 

1487,00 2011-10-27 

Nr.T-299 

12. Pranciška Juzėnienė Žemės mokestis 69,00 2011-10-27 

Nr.T-301 

13. UAB „SPT“ Nekilnojamojo turto 

mokestis 

12800,00 2011-10-27 

Nr.T-305 

14. UAB „Stilsas“ Nekilnojamojo turto 

mokestis 

22263,89 2011-10-27 

Nr.T-305 

15. UAB „Rūta“ Nekilnojamojo turto 

mokestis 

2041,40 2011-10-27 

Nr.T-305 

16. AB „Gubernija“ Nekilnojamojo turto 

mokestis 

34627,25 2011-10-27 

Nr.T-305 

17. UAB „AVS prekyba“ Nekilnojamojo turto 

mokestis 

1113,65 2011-10-27 

Nr.T-305 

18. UAB „Elga“ Nuomos mokestis už 

valstybinę žemę 

2792,81 2011-10-27 

Nr.T-305 

19. UAB „Vaivorykštė“ Žemės mokestis 1087,04 2011-10-27 

Nr.T-305 

20. UAB „Tikroji vaivorykštė“ Nuomos mokestis už 

valstybinę žemę 

1764,00 2011-10-27 

Nr.T-305 
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21. UAB „Vigidas“ Nekilnojamojo turto 

mokestis 

9930,00 2011-10-27 

Nr.T-305 

22. UAB „Departus“ Nekilnojamojo turto 

mokestis 

7695,75 2011-10-27 

Nr.T-305 

23. UAB „Šiaulių dujotiekio 

statyba“ 

Nuomos mokestis už 

valstybinę žemę 

7819,87 2011-10-27 

Nr.T-305 

24. UAB „Strektė“  Nekilnojamojo turto 

mokestis 

6982,55 2011-10-27 

Nr.T-305 

25. UAB „Stilsena“ Nekilnojamojo turto 

mokestis 

3723,75 2011-10-27 

Nr.T-305 

26. A. Virginio TŪB „Šoklio 

prekyba“ 

Nekilnojamo turto 

mokestis 

868,87 2011-10-27 

Nr.T-305 

27. Žydrūno Marčausko IĮ Nuomos mokestis už 

valstybinę žemę 

5585,62 2011-10-27 

Nr.T-305 

28. UAB „Citma“ Nuomos mokestis už 

valstybinę žemę 

2420,44 2011-10-27 

Nr.T-305 

29. UAB „Šiaulių plentas“ Nekilnojamo turto 

mokestis 

26957,32 2011-10-27 

Nr.T-305 

Nuomos mokestis už 

valstybinę žemę 

71155,01 2011-10-27 

Nr.T-305 

30. VšĮ Šiaulių verslo 

inkubatorius 

Nekilnojamojo turto 

mokestis 

21953,40 2011-11-24 

Nr.T-311 

31. Jonas Paškauskas Nuomos mokestis už 

valstybinę žemę 

638,33 2011-11-24 

Nr.T-312 

32. Gintautas Janulis Žemės mokestis 2985,89 2011-12-29 

Nr.T-366 

33. Jūratės Tamulaitienės 

individuali įmonė  

Nekilnojamojo turto 

mokestis 

230,00 2010-11-25 Nr. 

T-338 (2011-03-

24 sut. Nr. SŽ-

253) 

34. UAB „Veiklūnė“ Nekilnojamojo turto 

mokestis 

7279,00 2010-11-25 Nr. 

T-338 (2011-03-

24 sut. Nr. SŽ-

329) 

Nuomos mokestis už 

valstybinę žemę 

953,00 2010-11-25 Nr. 

T-338 (2011-03-

24 sut. Nr. SŽ-

329) 

35. UAB „Šiaulių prekybos 

namai“ 

Nekilnojamojo turto 

mokestis 

32604,00 2010-11-25 Nr. 

T-338 (2011-03-

24 sut. Nr. SŽ-

330) 

Nuomos mokestis už 

valstybinę žemę 

1803,00 2010-11-25 Nr. 

T-338 (2011-03-

24 sut. Nr. SŽ-

330) 

 Iš viso:  625888,12  

 

 

Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių 2011 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 
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veiklos rodiklių palyginimą su praėjusiais ataskaitiniais laikotarpiais. Pateikiame Savivaldybės 

kontroliuojamų bendrovių 2010 m. ir 2011 m. veiklos grynojo pelno (nuostolio) palyginimą.  

 

Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių ir Savivaldybės įmonės grynojo pelno palyginimas  

2010 – 2011 metais 

 

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

2011 metai 2010 metai Lt 

UAB "ŽIBURIO KNYGYNAS" 5.406 -17.460 22.866 

UAB "BUSTURAS" -1.424.191 -242.913 -1.181.278 

UAB "ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS" 143.512 44.254 99.258 

UAB "ŠIAULIŲ VANDENYS" 433.174 708.602 -275.428 

AB "ŠIAULIŲ ENERGIJA" 337.740 1.742.619 -1.404.879 

UAB "BENDRABUTIS" -20.849 -22.500 1.651 

UAB "ŠIAULIŲ TURGUS" -42.399 409 -42.808 

UAB PABALIŲ TURGUS 232.723 258.226 -25.503 

SĮ ŠIAULIŲ ORO UOSTAS 220.302 -174.071 394.373 

 

Remiantis pateiktais duomenimis matyti, jog didžioji dauguma Savivaldybės bendrovių ir 

įmonių 2011 metais dirbo pelningai, tačiau net trys įmonės dirbo nuostolingai. Taip pat analizuojant 

pokytį matosi, jog keletas įmonių 2011 metais pelno turėjo mažiau nei 2010 metais. 

 

 

1.9. TARPTAUTINIAI RYŠIAI 

 

 2011 metais Šiaulių mieste įvyko: 

 9 aukščiausiojo diplomatinio rango atstovų vizitai Šiauliuose (2010 m. – 6);  

 11 užsienio delegacijų svečių vizitai (2010 m. – 13);  

 9 delegacijos vyko į užsienio valstybes (2010 m. – 12).  

Į komandiruotes užsienyje vyko:  

 15 politikų (2010 m. – 7); 

 21 administracijos darbuotojai (2010 m. – 33). 

 

 

 Diplomatinio korpuso atstovų vizitai Šiauliuose: 

 Gegužės 5 d. Vokietijos ambasados Kultūros ir spaudos skyriaus vadovo Jan P. Froechly  

vizitas Šiauliuose, skirtas aptarti parodų ir kultūros renginių organizavimo Šiauliuose. 

 Gegužės 20 d. Japonijos ambasados patarėjo ekonomikai Tatsuo Hirayama  vizitas 

Šiauliuose, kurio metu buvo aptartos investavimo galimybės Šiauliuose. 

 Rugpjūčio 9 d. Ukrainos ambasadoriaus  ambasadoriaus Valerii Zhovtenko vizitas 

Šiauliuose. 

 Spalio 20 d. Švedijos ambasadorės Cecilia Ruth Stom Rui vizitas Šiauliuose. 

 Spalio 21 d. Austrijos  ambasadoriaus Helmut Kollar ir jo žmonos Gudrun Koller vizitas 

Šiauliuose. Susitikimo su p. Koller metu buvo aptartos gyvūnų globos projekto įgyvendinimo 

galimybės Šiaulių mieste ir apskrityje. Dalyvavo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

Sanitarijos skyriaus atstovai, Šiaulių Jaunųjų gamtininkų stoties atstovai, Šiaulių gyvūnų globos 

namų atstovai, Šiaulių rajono savivaldybės Sanitarijos skyriaus atstovai ir Šiaulių veterinarijos 

stoties atstovai. 

 Lapkričio 24-26 d. Norvegijos, Japonijos, Austrijos ambasadų atstovų, Baltarusijos 

ambasadoriaus Vladimir Dražin ir patarėjų ekonomikos klausimais bei Lietuvos Respublikos 
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ambasados Latvijoje atstovų  dalyvavimas verslo ir pasiekimų parodoje „Šiauliai 2011“ ir 

tarptautinėje verslo konferencijoje. 

  

 

Kitų užsienio svečių vizitai Šiauliuose: 

1. Šiaulių „Santarvės“ mokyklos COMENIUS tarptautinio projekto dalyvių priėmimas sausio mėn. 

2. Šiaulių universitete besimokančių užsienio šalių studentų, dalyvaujančių ERAZMUS programoje 

priėmimas gegužės  mėn. 

3. Šiaulių Medelyno mokyklos COMENIUS tarptautinio projekto dalyvių priėmimas gegužės mėn. 

4. Šiaulių „Jovaro“ mokyklos COMENIUS tarptautinio projekto dalyvių priėmimas birželio mėn.  

5. Tarptautinio folkloro festivalio „Saulės žiedas“ dalyvių priėmimas, liepos mėn. 

6. Menų festivalio „Šiauliai Monmartro respublika“ dalyvių  priėmimas rugpjūčio mėn. 

7. JCI Lietuva nacionalinio kongreso atstovų priėmimas Šiaulių savivaldybėje rugsėjo mėn. 

8. Čerkeso srities (Ukraina) delegacijos priėmimas Šiauliuose rugsėjo mėn. 

9.  Suomijos verslininkų ir Lietuvos Respublikos ambasados Suomijoje atstovų vizitas Šiauliuose, 

spalio mėn. Vizito metu aplankyta apie 10 įmonių, aptartos investavimo ir verslo kūrimo galimybės 

Šiauliuose, spalio mėn.. 

10. 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 Prezidento Kang-Too Lee ir Generalinio sekretoriaus W.Baumann, 

Valdybos nario Wim Florijn  darbo vizitas Šiauliuose   birželio mėn. 

 Organizuotas TAFISA atstovų bei Šiaulių  Žaidynių direktorato darbo pasitarimas Šiauliuose 

kovo ir lapkričio  mėn. 

 Žaidynės pristatytos Europos Sąjungos Parlamento atstovams, Regionų komiteto nariams, 

Europos Komisijos atstovams. 

 Dalyvauta pasirengimo Žaidynėms Darbo grupių  pasitarimuose, seminaruose sausio -  

gruodžio mėn. 

Parengti Šiaulių miesto bei Žaidynių pristatymai, medžiaga projektų paraiškoms bei  leidiniai anglų 

kalba. 

 Parengta medžiaga, pristatymai ir ataskaita už pasirengimo laikotarpį, 22-ojo TAFISA 

Pasaulio kongreso metu, 2011 m lapkričio 10 – 14 dienomis, dalyvavo meras J. Sartauskas. Ž. Stanienė 

ir Kūno kultūros ir sporto skyriaus 

 

Dalyvavimas projektuose: 
 

Projekto pavadinimas Paraiškos teikėjas Partneriai  Gauta finansinė parama 

(suma, šaltinis) 

Naujas požiūris į vietos 

valdžios ir 

bendruomenės 

bendradarbiavimą 

Tarptautinių ryšių 

skyrius 

Kristianstado miestas 

Fredericijos miestas 

Šiaurės Ministrų Tarybos biuro 

Estijoje Šiaurės ir Baltijos šalių 

viešojo administravimo  mobilumo 

programa 

Šiaulių m. sav. skirta – 22 240 Lt 

Lietuvos ir Latvijos 

savivaldybių asociacijų 

projektas „Neighbours“ 

Lietuvos 

Savivaldybių 

Asociacija (LSA) 

Latvijos, Lenkijos, 

Lietuvos savivaldybės 

 

 

Latvijos Savivaldybių ir 

regionų Asociacijos  

projektas „Cities“ 

Latvijos 

Savivaldybių ir 

regionų Asociacija 

Latvijos, Lenkijos, 

Estijos, Lietuvos 

savivaldybės 

 

„Spinning Twinning“ Kristianstado 

savivaldybė 

Švedijos, Latvijos, 

Lenkijos ir Lietuvos 

savivaldybės 

 

„Sveikesnio pasirinkimo Šiaurės Ministrų Suomijos Respublikos  
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Projekto pavadinimas Paraiškos teikėjas Partneriai  Gauta finansinė parama 

(suma, šaltinis) 

link“ Tarybos biuras 

Lietuvoje 

ambasada Vilniuje 

Švedijos Karalystės 

ambasada Vilniuje 

Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos 

ministerija 

Šiaulių miesto 

savivaldybė 

Naujienų portalas 

DELFI 

Gegužių progimnazija 

Europos kamerinė 

muzika 

 Lietuvos, Latvijos, 

Italijos, Ispanijos, 

Turkijos muzikos 

mokyklos 

COMENIUS programa 

12 000 Lt 

 

 

 Kita veikla: 

1. Medžiagos apie tarptautinio bendradarbiavimo projektus parengimas ir pateikimas Užsienio 

reikalų ministerijai dėl Šiaulių miesto savivaldybės  apdovanojimo „Auksine krivūle“ už 

europietiškos tapatybės puoselėjimą. 

2. Įvairios medžiagos apie Šiaulių miestą, investicinius projektus, daugiabučių namų renovaciją, 

sporto bazes, nevyriausybines organizacijas ir miesto  renginius rengimas anglų kalba. 

3. Mero J.Sartausko dalyvavimas Europos Platformos prieš skurdą ir socialinę atskirtį metinėje 

konferencijoje Krokuvoje (Lenkija) spalio mėn.  

4. 8. Bendradarbiavimas su Užsienio reikalų ministerija dėl pasirengimo 5-ioms TAFISA 

pasaulio „Sportas visiems žaidynėms“ 2012. 

5. Internetinio puslapio tvarkymas ir papildymas nauja informacija anglų kalba ir kt. 

 

 

1.10. CIVILINĖ METRIKACIJA 

 

Civilinės metrikacijos įrašus atlieka Savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos 

skyrius. Per 2010 metus sudaryti 4742gimimo, mirties, santuokos, santuokos nutraukimo, papildymo ir 

pakeitimo įrašai (2010 m. – 4742), iš jų:    

      

2011 m. užregistruota gimusių kūdikių – 1364,    2010 m. –  1364  (40 mažiau),   

 iš jų: įtraukta į apskaitą             –   270,    2010 m. –   244.   

 

2011 m. mirė     –  1352,    2010 m. – 1365 (13 mažiau), 

 iš jų: įtraukta į apskaitą        –      27,    2010 m. –  27. 

 

2011 m. susituokė    –   684,     2010 m. –  664  (20 mažiau), 

 iš jų: įtraukta į apskaitą         –   167,     2010 m. – 171.   

   

2011 m. išsituokė   –   481,     2010 m. –  443 (38 daugiau), 

iš jų: įtraukta į apskaitą         –       4,    20010 m. –   4. 

 

 Sudarytos 158 ištaisymo, atkūrimo, anuliavimo bylos, iš jų: 151 ištaisymo ir papildymo, 2 

atkūrimo, 4 anuliavimo. Sudarytos 71 vardo, pavardės, tautybės pakeitimo bylos: iš jų: 57 pavardės, 11 

vardo ir 3 vardo ir pavardės. Per 2011 metus išduoti 5926 pirminiai ir pakartotiniai liudijimai. Išduota 

243 įvairaus turinio pažymų.Atsakyta į 1332 raštus. Išduota 470 įrašų kopijų. 
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 Per 2011 metus pripažinta ir nustatyta 193 tėvystės, įvaikinti 5 kūdikiai (2010 m. – 12), 61 

mama kūdikio gimimą įregistravo būdama vieniša. 

 
 

1.11. VIEŠOSIOS TVARKOS KONTROLĖ IR SANITARIJOS BŪKLĖS PRIEŽIŪRA 

 

Viešosios tvarkos kontrolę vykdo Savvaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius.  

2011 metais kontrolės bei prašymų nagrinėjimo metu atlikta per 500 patikrinimų, kurie fiksuoti 

faktinių duomenų patikrinimo aktuose, 101 reikalavime panaikinti pažeidimus. Teikti 164 šaukimai 

fiziniams asmenims, juridinių asmenų atstovams atvykti į skyrių dėl administracinio poveikio 

priemonių taikymo, priimti 162 rašytiniai paaiškinimai dėl nustatytų pažeidimų pašalinimo, reikalavimų 

įvykdymo ir pan. 

Vykdant miesto teritorijų priežiūros kontrolę, organizuota 10 reidų, kurių metu nustatytos 140 

netvarkingos, neprižiūrimos teritorijos. Jų savininkams, naudotojams surašyti reikalavimai susitvarkyti, 

kontroliuotas jų įvykdymas.  

 Reklaminės veiklos subjektams surašyta 12 reikalavimų laikytis Išorinės reklamos įrengimo 

Šiaulių mieste taisyklių reglamento, 48 asmenims teikti šaukimai atvykti į Viešosios tvarkos skyrių dėl 

asmens, įvykdžiusio pažeidimą, nustatymo. Šiaulių turizmo informacijos centro pranešimų pagrindu 

atlikti 4 patikrinimai dėl neleistinai įrengtos trumpalaikės išorinės reklamos. Surašyti 4 reikalavimai 

panaikinti pažeidimus, sumokėti nustatytą rinkliavą. Reikalavimai įvykdyti.  

 2011 m.  vykdant skyriui priskirtą funkciją kontroliuoti kaip keleivinio kelių transporto vežėjai 

ir jų ekipažai, keleiviai laikosi reglamentuotų teisės aktų, atlikta 15  kontrolės reidų. Reidų metu atlikti 

83 patikrinimai. 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.  

 109 gyventojams, iš jų 62 pagal policijos pateiktus tarnybinius pranešimus, taikytos 

administracinio poveikio priemonės pagal ATPK 124-1 straipsnio ,,Kelio ženklų reikalavimų 

nesilaikymas“ 4 dalį (stovėjimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimas). 

 Atlikti 59 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. 

Reidų, sanitarinės kontrolės, prašymų nagrinėjimo metu nustatyti 259 administraciniai 

teisės pažeidimai, už kuriuos fiziniams, juridiniams asmenims surašyti 259 administracinių teisės 

pažeidimų protokolai  

 

2011 m. Administracinių teisės pažeidimų pobūdis bei skirtos nuobaudos  

 

Administracinių teisės pažeidimų protokolai, ATPK 

straipsniai 

Surašyta 

ATP 

protokolų 

Skirta 

įspėjimų 

Skirta 

baudų 

Baudų 

suma,  Lt 

Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimas, 

ATPK 161 str.  

24 - 24 240 

Šiaulių miesto komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 

pažeidimas, ATPK 161-1 str. 
4 - 4 40 

Gyvūnų laikymo Šiaulių mieste taisyklių pažeidimas,  

ATPK 110 str.  
26 - 26 1400 

Keleivinio kelių transporto eismo tvarkaraščių 

nesilaikymas,  ATPK 142-2 str. 2 d. 
1 - 1 25 
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Prekybos Šiaulių viešosiose vietose taisyklės, ATPK 

167 str. 

 

5 - 5 50 

LR triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, 

reglamentuojančių triukšmo valdymą, pažeidimas, 

ATPK 42-4 str. 

- - - - 

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. 

7 - 7 175 

Dėl stovėjimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir 

kiemuose pažeidimų, ATPK 124-1 str. 4 dalis 

109 - 109 5950 

Vietinė rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų 

nustatytomis vietomis automobiliams statyti 

nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo 

tvarkos pažeidimas, ATPK 124-5  

59 - 59 2630 

Naudojimosi automobilių  ir elektros transportu tvarkos 

pažeidimas, ATPK  137 str. 

2 - 2 20 

Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais- taksi 

taisyklių pažeidimas, ATPK  142-3 str. 

2 - 2 250 

Savavališkas kasinėjimas bendro naudojimo teritorijoje 

ir teritorijos nesutvarkymas baigus darbus, ATPK 160 

str. 

3 - 3 150 

Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimo tvarkos 

pažeidimas, ATPK 188-1 str. 

5 - 5 90 

Reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų 

nesilaikymas, ATPK 214-1 str. 

12 - 12 3000 

Iš viso: 259 - 259 14020 

 

2009 – 2011 m. administracinių poveikio priemonių taikymo rezultatai: 

 
Administracinių teisės 

pažeidimų bylos 
2009 m. 2010 m. 2011 m. 

Surašyta ATP protokolų 28 66 259 

Skirta administracinių nurodymų - - 255 

Skirta įspėjimų 5 8 - 

Skirta piniginių baudų 23 57 259 

Baudų suma, Lt 5 100 Lt 10 220 Lt 14 020 Lt 

 

 

1.12. CIVILINĖ SAUGA 

 

Už civilę saugą ir mobilizaciją atsakingas Viešosios tvarkos skyriaus Civilinės saugos 

poskyris. Pagrindiniai 2011 metų veiklos rodikliai:  

 

Civilinės saugos parengtis ir kontrolė 

Atlikti civilinės saugos būklės kompleksiniai patikrinimai 21 ūkio subjekte ir įstaigoje.  
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10 ūkio subjektų ir įstaigų būklė įvertinta gerai, 7 – patenkinamai, 4 – nepatenkinamai. Ūkio 

subjektams, įvertintiems patenkinamai ar nepatenkinamai, nustatytas laikotarpis per kurį turėjo 

atsižvelgti į pateiktas išvadas. 

Septyni, ūkio subjektai patikrinti vadovaujantis ŠAPGV 2011-01-17 raštu Nr. – S1-56 „Dėl 

priemonių rengiantis Europos vyrų krepšinio čempionatui“. 

2011 m. balandžio 26-28 d. buvo atliktas kompleksinis civilinės saugos būklės patikrinimas Šiaulių 

miesto savivaldybės administracijoje. Civilinės saugos būklė savivaldybės teritorijoje  įvertinta – 

patenkinamai. Su kai kuriais vertinimo punktais nesutikta, pateiktas atsakymas APGV. Patikrinimo 

metu rasti trūkumai įvertinti ir papildomos priemonės patvirtintos 2011 m. lapkričio 22 d. 

Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1304 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės ekstremaliųjų 

situacijų prevencijos priemonių 2011 metų plano papildymo“.  

 

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  126 asmenys. 57 klausytojai buvo iš Šiaulių miesto biudžetinių įstaigų: iš 22 

mokymo ir 35 ikimokyklinio ugdymo bei specialaus ugdymo įstaigų. 

PAGD prie VRM Ugniagesių gelbėjimo mokyklos Civilinės saugos mokymo centre organizuojamuose 

civilinės saugos kursuose dalyvavo 4 asmenys. 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija pirmą kartą organizavo savivaldybės lygio civilinės 

saugos stalo pratybas. 2011m. gegužės 24 d. vykusių stalo pratybų tema –  „Šiaulių miesto Civilinės 

saugos sistemos subjektų bei ūkio subjektų veiksmai šalinant 2011 m. Europos krepšinio čempionato 

metu kilusių riaušių bei teroro akto padarinius“. Pratybų metu buvo patikrinta Savivaldybės 

ekstremaliųjų situacijų valdymo komisijos ir operacijų centro, kitų teritorinių institucijų, ūkio subjekto - 

VšĮ „Pramogų sala“ administracijos, saugos tarnybų parengtis bei koordinuoti tarpusavio veiksmai 

vykdant gelbėjimo darbus bei likviduojant ekstremaliųjų situacijų padarinius. Parengta stalo pratybų 

ataskaita.  

  2011 m. liepos 21 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos organizuotos civilinės saugos 

mokomosios funkcinės pratybos „ Šiaulių miesto civilinės saugos sistemos subjektų (pajėgų ir valdymo 

institucijų ) veiksmai susidarius ekstremaliai situacijai dėl nevaldomos sporto sirgalių elgsenos (riaušių) 

vykstant Europos vyrų krepšinio čempionato varžyboms Šiaulių arenoje“. Pasirengimo darbams 

vadovavo Šiaulių APGV. Pratybos įvertintos gerai. Parengta stalo pratybų ataskaita. 

  Pratybos buvo siekiama organizuoti taip, kad jose galėtų dalyvauti  Savivaldybės ESOC. Stalo 

pratybose – operacijų centro koordinatorius bei kelių grupių vadovai, funkcinėse pratybose – ESOC 

visų grupių vadovai. 

Dalyvauta ūkio subjektų ir organizacijų rengtose pratybose (stebėtojais, vertintojais): 

 2011-07-07 Swedbank pratybos Saulės KAC, Vilniaus g. 225, Šiauliai; 

 2011-09-15 Swedbank pratybos  Lyros KAC, Aido g. 8 ; 

 2011-06-27  AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Šiaulių geležinkelių infrastruktūra“. 

Mokomosios pratybos Zoknių geležinkelio stotyje.  LKKOP aviacijos bazė „Griausmas 2011“.      

       2012-11-15 PC “Akropolis”, Aido g. 8. 

 

Šiaulių mieste fiksuoti  ekstremalieji įvykiai, gresiančios ar susidariusios ES 

 2011 m. kovo 17 d. Akmenės g. 11B gyvenamo namo patalpos buvo užterštos gyvsidabriu 

(sudaužytas termometras). Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (NVSPL) Šiaulių 

skyrius atliko oro užterštumo matavimus, gyventojams teikta informacija, kaip išsivalyti patalpas. Kovo 

28 d. NVSPL atlikus pakartotinus matavimus gyvsidabrio garų koncentracija atitiko higienos normą.  
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 2011 m. rugpjūčio 30 d. -   incidentas oro erdvėje (L-39, Miraž-2000).  

 2011 m. lapkričio 5 d. -  Tilžės g. 69-4  Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 

laboratorijos Šiaulių skyrius atliko oro užterštumo matavimus, gyvsidabrio garų koncentracija atitiko 

higienos normą. Objektas buvo stebimas nuo 2009-11-12. 

          2011 m. birželio 3 d. V. Bielskio g. 18, UAB „Alnida“ teritorijoje dėl netinkamo cheminių 

medžiagų sandėliavimo į patalpas, kuriose buvo laikoma statinė su druskos rūgštimi, pateko vaikai ir 

vienas iš jų apsiplikė rūgštimi. Avarijos padarinių likvidavimo darbus atliko UAB „Ūrus ir Ko“. Pusę 

sumos šiems darbams atlikti sumokėjo pati UAB „Alnida“ ir kt. 

 

 

1.13. MIESTO ĮSTAIGŲ REMONTO DARBAI 
 

Miesto įstaigų remonto darbus atlieka Statybos skyriaus specialistai.  

Nuo 2011-01-01 iki 2012-01-01 Statybos skyriaus specialistai narių teisėmis dalyvavo 84 

komisijų darbe, išnagrinėjo 42 Šiaulių miesto gyventojų skundus bei prašymus, parengė 44 

Administracijos direktoriaus įsakymų projektus.  

2011 m. apžiūrėjo 277 pastatus, esančius Šiaulių miesto teritorijoje, iš jų 230 – vykdant statinių 

naudojimo priežiūrą, surašė 227 statinių techninės priežiūros patikrinimo aktus, 2 administracinės teisės 

pažeidimų protokolus, išsiuntė 2 pranešimus Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie 

Aplinkos ministerijos apie galbūt savavališką statybą, surašė 40 defektinių aktų. 

Parengė techninę dokumentaciją 30 viešųjų pirkimų, kurie buvo vykdomi supaprastinto atviro 

ir atviro konkursų būdu. Įvykdė 5 mažos vertės statybos darbų pirkimus. Parengė 55 projektavimo ir 

statybos rangos sutarčių projektus, vykdė 53 objektų statybos darbų techninę priežiūrą, parengė 95 

sąmatinius skaičiavimus. 

2011 m. paslaugų ir darbų, kurių užsakovo funkcijas vykdė Statybos skyrius, apimtys pinigine 

išraiška, palyginti su 2010 metais, padidėjo 8 kartus (2011 m. suteikta paslaugų ir atlikta darbų, kurių 

vertė 30529,3 tūkst. Lt, 2010 m. –3722,3 tūkst. Lt), objektų, kuriuose vykdė statybos darbų techninę 

priežiūrą, padaugėjo 23 proc., įvykdyta 20 proc. daugiau viešųjų pirkimų, kuriems techninę 

dokumentaciją rengė Statybos skyrius.  

Dėl padidėjusios statybos darbų apimties ir laiko sąnaudų statybos darbų techninei priežiūrai, 

statinių naudojimo priežiūros apžiūrų, palyginti su 2010 metais, sumažėjo 20,7 proc. 

 

Suteiktos paslaugos ir atlikti darbai, kurių užsakovo funkcijas vykdė Statybos skyrius: 

  
Suteiktos paslaugos ir atlikti darbai 

2010 metai, 

tūkst. Lt 

2011 metai, 

tūkst. Lt 

1. 

Mokslo paskirties ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų remontas 

(rekonstravimas, projektų parengimas) 3186,4 21634,5 

2. 

Kultūros paskirties pastatų remontas (rekonstravimas, projektų 

parengimas) 7,4 5,2 

3. 

Socialinės paskirties pastatų remontas (rekonstravimas, projektų 

parengimas) 232,1 4910,7 

4. 

Sporto paskirties pastatų remontas (rekonstravimas, projektų 

parengimas) 288,1 3913,6 

5. Sveikatos priežiūros pastatų remontas (projektų parengimas) 0 62,1 

6. 

Administracinės paskirties pastatų remontas (rekonstravimas, 

projektų parengimas) 8,3 3,2 

  Bendra atliktų paslaugų ir darbų vertė 3722,3 30529,3 
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I. Už valstybės lėšas (įskaitant ES programų, valstybės investicijų lėšas) buvo pradėti 

„Romuvos“ gimnazijos sporto aikštyno rekonstravimo darbai, pabaigti Zoknių pagrindinės 

mokyklos cokolio apšiltinimo, fasadų tinkavimo, nuogrindos įrengimo darbai, įgyvendintos energiją 

taupančios priemonės Šiaulių universiteto gimnazijoje, „Romuvos“ pagrindinėje mokykloje, 

Gytarių progimnazijoje– apšiltinti fasadai, stogai, pakeisti langai, durys, rekonstruotos šildymo, 

vėdinimo, elektros tiekimo ir apšvietimo sistemos, Specialiojo ugdymo centre apšiltinti fasadai, 

stogas, pakeisti langai, durys (išskyrus baseiną). Šiaulių sanatorinėje mokykloje atlikti II ir III aukštų 

patalpų apdailos darbai, pakeistos elektros tiekimo ir apšvietimo sistemos, įrengta priešgaisrinė 

signalizacija, valgyklos patalpoje pakeista grindų danga. S. Šalkauskio gimnazijos valgyklos patalpose 

įrengtas vėdinimas, pakeistos vandentiekio bei nuotekų sistemos, atlikti apdailos darbai. Apšiltintas S. 

Daukanto gimnazijos sporto salės stogas, virtuvės patalpose pakeistos vėdinimo, vandentiekio, 

nuotekų elektros sistemos, atlikti apdailos darbai. J. Janonio gimnazijoje pakeista dalies šlaitinio stogo 

čerpių danga, apšiltinta pastogė, įrengta lietvamzdžių ir stoglovių apsauga nuo užšalimo.  

Rekonstruotas Savarankiško gyvenimo namų pastatas Energetikų g. 20A, 2-iems žmonėms, 

turintiems judėjimo negalią, pritaikytas būstas ir gyvenamoji aplinka, parengtas pastato Varpo g. 9 

rekonstravimo techninis projektas. Rekonstruotas sporto mokyklos „Dubysa“ pastatas – apšiltinti 

fasadai, stogas, sporto salės grindys, pakeisti langai, durys, rekonstruotos šildymo, vėdinimo, elektros 

tiekimo ir apšvietimo sistemos, įrengtas pandusas neįgaliesiems, atlikti apdailos darbai. Lengvosios 

atletikos manieže atlikti apdailos darbai, įrengtas dujinis šildymas, apšiltinti fasadai, pakeisti langai, 

durys, rekonstruotos, vėdinimo, apšvietimo, nuotekų vandentiekio sistemos, atliktas rekonstravimo 

techninio projekto sprendinių pakeitimas. Rekonstruotas gelbėjimo stoties pastatas – įrengtas 

geoterminis šildymas, apžvalgos bokštelis, perplanuotos patalpos, apšiltinti fasadai, stogas, pakeisti 

langai, durys, rekonstruotos, vėdinimo, elektros tiekimo ir apšvietimo sistemos, atlikti apdailos darbai, 

įrengtos tinklinio aikštelės bei drenažo tinklai prie jų, automobilių stovėjimo aikštelė. 

Bendra atliktų paslaugų ir darbų vertė – 19173,6 tūkst. Lt. 
 

II. Už Savivaldybės lėšas (banko paskola, Savivaldybės privatizavimo fondas, 

Savivaldybės biudžeto lėšos) buvo apšiltinti 7 lopšelių-darželių – Logopedinis, „Rugiagėlė“, 

„Žiburėlis“, „Pupų pėdas“, „Voveraitė“, „Kregždutė“, „Pušelė“ stogai, pakeisti langai ir išorinės 

durys Dailės mokykloje, vaikų klubuose „Kibirkštis“ ir „Aitvaras“, lopšelyje-darželyje „Žiogelis“, 

dainavimo mokykloje „Dagilėlis“. Dainavimo mokykloje „Dagilėlis“ įrengta lietvamzdžių ir stoglovių 

apsauga nuo užšalimo. Lopšeliuose-darželiuose „Salduvė“ ir „Pušelė“ pakeistos išorinės durys, buvo 

vykdomi 24 pastatų avarinės būklės šalinimo (stogų dangos remonto(statinio konstrukcijų, stogų 

dangos remonto) darbai. Atliktas Moksleivių namų kapitalinis remontas – suremontuotos stogo 

laikančios konstrukcijos, pakeisti langai, švieslangiai, išorinės durys, pakeista stogo danga, apšiltinta 

pastogės perdanga, įrengtos lietaus nuvedimo sistemos, atlikti fasadų remonto darbai. Gytarių 

progimnazijoje įrengti keleivinis liftas, platforminis keltuvas, pandusai, atliktas vidaus patalpų 

perplanavimas/remontas, pakeistos vandentiekio, nuotekų sistemos, sumontuotos vėdinimo, oro 

šalinimo sistemos valgyklos patalpoje, persirengimo kambariuose, chemijos kabinete, trenerių 

patalpoje, sumontuotas riebalų atskirtumas. Šiaulių „Ringuvos“ specialiojoje mokykloje mokomajame 

korpuse atlikti apdailos darbai, pakeistos vandentiekio, nuotekų, vėdinimo, elektros tiekimo, šildymo 

sistemos, rekonstruotas šilumos mazgas, sumontuotas keltuvas. Parengti Rėkyvos pagrindinės 

mokyklos pastato rekonstravimo ir priestato statybos, Plaukimo mokyklos „Delfinas“ (Dainų g. 33A), 

Dainų progimnazijos pastatų rekonstravimo techniniai projektai bei atlikta šių projektų ekspertizė, iš 

dalies apmokėta už „Romuvos“ pagrindinės mokyklos, Šiaulių universiteto gimnazijos, Specialiojo 

ugdymo centro, gelbėjimo stoties pastato rekonstravimo techninių projektų parengimą. Atliktas 

lopšelio-darželio „Sigutė“ rekonstravimo techninio projekto sprendinių pakeitimas, ekspertuoti pastato 

Varpo g. 9, Plaukimo mokyklos „Delfinas“ (Ežero g. 11A), Šiaulių universiteto gimnazijos pastatų, 

„Romuvos“ gimnazijos sporto aikštyno rekonstravimo techniniai projektai. Buvo kofinansuojami 

valstybės lėšomis įgyvendinami projektai. 

Bendra atliktų paslaugų ir darbų vertė – 11355,7 tūkst. Lt 
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1.14. SENIŪNIJŲ VEIKLOS RODIKLIAI 

 

Šiaulių miesto savivaldybei priklauso dvi seniūnijos: Medelyno ir Rėkyvos. 

 

 

Medelyno seniūnija. Seniūnija 2011 metais organizavo lėšų, skirtų iš Miesto infrastruktūros 

skyriaus įsisavinimą. Aplinkos tvarkymo ir priežiūros darbams buvo skirta 8 tūkst. Lt (2010 m. – 30,6 

tūkst. Lt). Lėšos buvo panaudotos medžių pjovimui, genėjimui, krūmų kirtimui, šakų išvežimui, pirkta 

40 kub. m. juodžemio, 80 vnt. Medelių sodinukų.  

•Seniūnijos seniūnas dalyvauja savivaldybės darbo grupėse, Medelyno seniūnijos bendruomenės ir 

mokyklos posėdžiuose, bendradarbiauja su įvairiomis organizacijomis dėl tvarkymo, priežiūros darbų 

atlikimo, organizuoja viešuosius darbus, visuotinius gyventojų susirinkimus, priima seniūnijos 

gyventojų gyvenamosios vietos deklaracijas ir kt. 

 Seniūnijoje 2011 metais buvo priimtos 271 gyventojų atvykimo deklaracijos (2010 m. – 293), 92 

išvykimo (2010 m. – 52), išduotos 478 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą (2010 m. – 456).  

 

  

 

Rėkyvos seniūnija. Rėkyvos seniūnijoje bendras gyventojų skaičius, deklaravusių gyvenamą 

vietą seniūnijoje – 3921 (2010 m. – 4110).  

2011 metais gyvenamą vietą deklaravo 316 gyventojų (2010 m. – 231), 80 – dėl išvykimo 

(2010 m. – 98), išduota 431 pažymos dėl gyvenamos vietos (2010 m. – 352).  

Iš Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programos Rėkyvos 

seniūnijai buvo skirta 15 tūkst. Lt. Šios lėšos buvo panaudotos seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje 

želdinių, želdynų priežiūros darbų organizavimui, naujų želdynų įrengimui, Rėkyvos ir Bačiūnų 

paplūdimių atnaujinimui smėliu, Kalėdinės eglės pastatymui. Visi atlikti darbai buvo suderinti. 

Kelių priežiūra.  

Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje kelių, turinčių žvyruotą dangą ilgis siekia apie 4 km. 

Balandžio – lapkričio mėnesiais buvo greideriuojamos Žaliasodžių ir Spyglių ir Vyturių gatvės sodai 

SB „Svajonė“ gatvės, tai yra, įvažiavimai į sodų bendrijas už 3 830 Lt. Pagerinta sodo bendrijos 

„Svajonė“ gatvių danga, užvežta  126 m
3 

skaldos už 10 672 Lt. Taip pat pagerinta Spyglių gatvės danga, 

užvežta 116 m
3 

skaldos už 9 825 Lt. Užtaisyta asfaltbetonio duobės 4570 m
2
 už         213 500 Lt. 

Atliktas Bačiūnų gatvės išlyginamasis sluoksnis1 409 m
2
 už 46 263 Lt. Atliktas suolo remontas 

autobusų sustojimo stotelėje „Rasa“ už 300 Lt. 

 

Atliktos paslaugos per 2011 metus Rėkyvos seniūnijoje 

 

Paslaugos pavadinimas Apimtys Suma  

Mechanizuotas gatvių važiuojamosios dalies 

valymas žiemą  
85844 17949,98 

Mechanizuotas važiuojamosios dalies barstymas 

šlapiųjų druskų mišiniu 
85844 45797,77 

Rankinis šaligatvių, takų valymas žiemą 1034 2156,10 

Mechanizuotas šaligatvių, takų valymas žiemą 21475 5970,05 

Rankinis visuomeninio transporto sustojimo 

aikštelės važiuojamosios dalies (įvažos) valymas 
4230 11195,96 

Rankinis šaligatvių, takų valymas vasarą 2621 1166,87 

Žolės pjovimas 414314 29457,73 
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Nelegalių sąvartynų tvarkymas 64,31 11043,31 

Šakų išvežimas 15 1996,50 

Lapų išvežimas 48 4936,80 

Žolės išvežimas 62 5635,80 

 

Rėkyvos seniūnijos tvarkomi plotai 2011 metais. Dalyvauta viešųjų darbų programoje. 

Seniūnijoje įdarbinta 47 darbuotojai, dirbantys viešuosius darbus. 7 asmenys siųsti iš Šiaulių apskrities 

Vyriausiojo policijos komisariato atliko nemokamus ir neatlygintinus darbus Rėkyvos seniūnijos 

aptarnaujamoje teritorijoje. Organizuota bendro naudojimo žaliųjų plotų, želdinių, gėlynų, parkų, 

neveikiančių kapinaičių Bačiūnų gatvėje, pliažų, gatvių, pėsčiųjų takų, antrinių žaliavų rūšiavimo 

aikštelių priežiūra.  

 AB „Lesto“ 2011 m. II – III ketv. vykdė Rėkyvos seniūnijoje Centro seniūnaitijoje elektros 

požeminių kabelių linijų klojimo darbus Bačiūnų g. nuo namo Nr. 98 iki Nr. 104, Mechanikų, Pakapės, 

Šviesos, Pirties, Energetikų gatvėse. 0.4kV OL iš TR-139 keitimo į KL rekonstrukcijos duomenys: 

1. Demontuota senos oro linijos (OL, 1 laidas ) - 7680 m. 

2. Pastatyta naujos oro linijos - 300 m. 

3 Paklota kabelių linijų (KL ) - 2800 m. 

4. Atnaujinti šaligatviai paklotose kabelių linijų vietose. 

Viso investuota (darbų vertė): 331 200 Lt.  

 Darbų vykdymo koordinavimo darbus atliko Rėkyvos seniūnija. Darbų vykdymo metu buvo 

bendradarbiauta su darbus atliekančiomis įmonėmis, organizuoti informaciniai 5 susitikimai su vietos 

gyventojais. 

 Organizuotas atskirų šiukšlių rinkimas, šiukšlių išvežimas iš atvirų sukaupimo vietų, žolės 

pjovimas, sugrėbimas ir išvežimas, lapų surinkimas ir išvežimas, medžių ir krūmų priežiūra seniūnijos 

teritorijoje.  

 Teritorijos tvarkymo bei kelių priežiūros klausimais bendradarbiauta su Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriumi, AB „Šiaulių plentas“, su AB 

„Specializuotas transportas“, UAB „Šiaulių apželdinimas“ ir kt. Atnaujinti šaligatviai Energetikų, 

Pirties, Pakapės, Mechanikų, Šviesos gatvėse 

 

 

1.15. JURIDINĖ VEIKLA 

 

 Juridinę veiklą Savivaldybės administracijoje vykdo Teisės skyrius.  

Teisės skyriaus veikla 2011 metais buvo stiprinama, buvo įvestas papildomas etatas, siekiant 

efektyvesnio skolų išieškojimo, bei teisinio reguliavimo savivaldybėje užtikrinimo. Skyriaus tarnautojų 

skaičiaus didinimas sąlygojo teigiamus rezultatus skyriaus veikloje.  

 Skyriaus tarnautojai pilnai užtikrinimo teisėtumo kontrolę visose Savivaldybės veiklos srityse.   

 Išviso buvo suformuluota rašytinių pavedimų skyriaus tarnautojams – 1839. 

 Suderinti 374 tarybos sprendimai, suderinti visi Administracijos direktoriaus įsakymai, sutartys 

sudaromos Savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu. 

 Skyrius  gavo 1232 įvairaus pobūdžio raštus (2010 metais  - 777), o Skyriaus vardu išsiuntė – 

746 (2010 metais - 391) 

 Skyriuje teisinę pagalbą teikė 2 tarnautojai – žodžiu teisinė pagalba suteikta 1769 asmenims, 

raštu suteikta 15 konsultacijų. 

 Skyriaus tarnautojai vedė – 250 įvairaus pobūdžio teisminių bylų, lyginant su 2010 metais 

vedamų teisminių bylų skaičius nesumažėjo. 

 Teismui perduotos visos bylos dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio išieškojimo, 

savivaldybės būstų nuomininkų iškeldinimo ir skolų išieškojimo. 
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1.16. CENTRALIZUOTA VIDAUS AUDITO VEIKLA 

 

Centralizuotame vidaus audito skyriuje dirba 3 valstybės karjeros tarnautojai. 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 2010 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 yra 103 biudžetinės įstaigos, 

Šiaulių miesto savivaldybės strateginio veiklos plano programos, investiciniai projektai ir galimi 

individualūs Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimai. Siekdami išsaugoti objektyvumą, 

skyriaus vidaus auditoriai nedalyvauja Savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių viešųjų juridinių 

asmenų valdyme, nustatant bei įgyvendinant vidaus kontrolės procedūras. 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 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. 

 Centralizuoto vidaus audito skyriaus tarnautojai 2011 metais atliko 14 vidaus auditų, t.y. 2 

auditais daugiau nei 2010 metais. 8 vidaus auditai buvo atlikti Savivaldybės biudžetinėse įstaigose, 4 

vidaus auditus – Savivaldybės vykdomų programų vidaus auditus,taip pat buvo susisteminta ir parengta 

informacija apie Savivaldybės tarybos įsteigtų viešųjų juridinių asmenų finansų kontrolės būklę.  

 Siekiant atkreipti Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų ir Savivaldybės administracijos 

direktoriaus dėmesį į vidaus audito metu nustatytas sistemines neatitiktis teisės aktams organizuojant 

įstaigų veiklą, o taip pat užtikrinti daromų klaidų klaidų prevenciją, vidaus auditų metu nustatyti 

neatitikimai teisės aktams audituotuose subjektuose buvo susistemintos esminės daromos klaidos, o 

informacija pateikta Savivaldybės administracijos direktoriui. Atliekant vidaus auditus savivaldybės 

biudžetinėse įstaigose buvo pastebėti daromi pažeidimai sudarant sutartis ir jas kuruojant. 2011 metais 

atliekant vidaus auditus biudžetinėse įstaigose buvo vertinamas darbo užmokesčio fondo naudojimas, 

veiklos organizavimas, vidaus kontrolės sistemos vertinimas. Kaip ir 2010 metais ypatingas dėmesys 

buvo skirtas viešųjų pirkimų organizavimui, kaip vienai iš rizikingiausių įstaigų veiklos organizavimo ir 

biudžeto lėšų naudojimo sričių.  

Veiklos auditai, kurių metu buvo vertintos aukščiau minėtos sritys 2011 metais buvo atlikti 

lopšeliuose-darželiuose „Kūlverstukas“, „Gluosnis“, suaugusiųjų vidurinėje mokykloje, Šiaulių 

„Ringuvos“ specialiojoje mokykloje, Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namuose. Darbo 



 

                                                  
                          ŠŠIIAAUULLIIŲŲ  MMIIEESSTTOO  SSAAVVIIVVAALLDDYYBBĖĖSS  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIJJOOSS  DDIIRREEKKTTOORRIIAAUUSS    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              22001111  MMEETTŲŲ  VVEEIIKKLLOOSS  AATTAASSKKAAIITTAA  

78 

užmokesčio fondo naudojimo vertinimas buvo atliktas lopšeliuose-darželiuose „Kūlverstukas“, 

„Ežerėlis“, „Saulutė“. Vidaus audito metu buvo nustatyta, kad yra neatitikimų teisės aktams, 

organizuojant veiklą audituotose biudžetinėse įstaigose, yra analogiški. 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, 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.  

 2010 metų Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos planas buvo tikslintas dėl šios 

priežasties: Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovams pateikus Savivaldybės administracijos finansų 

skyriui informaciją apie 2011 m. sausio-rugpjūčio mėnesiais panaudotą darbo užmokesčio fondą ir jo 

poreikį likusiems šių metų mėnesiams, Centralizuotam vidaus skyriui susipažinus su įstaigų vadovų 

pateikta informacija ir nustačius kai kuriose įstaigose galimai netinkamo darbo užmokesčio fondo 

naudojimo riziką, buvo atliktas darbo užmokesčio fondo naudojimo vertinimas.  

 Atlikę vidaus auditus ir įvertinę audituojamų subjektų vidaus kontrolės sistemos 

funkcionavimą bei galimą rizikos veiksnių įtaką, vidaus auditoriai 2011 metų vidaus audito ataskaitose 

pateikė 46 rekomendacijas kaip stiprinti vidaus kontrolės procedūras, rizikos valdymą Savivaldybės 

administracijoje ir Savivaldybės administracijai pavaldžiose viešuosiuose juridiniuose asmenyse. 

Atliekant vidaus auditus, nustatyta, kad 2011 metais audituotuose subjektuose esminiai trūkumai yra tie 

patys, kaip ir ankstesniais metais audituostose įstaigose: sukurta, tačiau  nėra nuolat tikslinama, 

keičiantis aplinkybėms, 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.  

  Ataskaitiniu laikotarpiu atlikus vidaus auditus, nustatyta, kad rizikingiausios sritys 

audituotuose subjektuose buvo: vidaus kontrolės sistemos reglamentavimas ir organizavimas; rengiamų 

vietinių dokumentų suderinimas tarpusavyje bei su Lietuvos Respublikos teisės aktais; viešųjų pirkimų 

organizavimas. 

  Vadovaujantis teisės aktais 2011 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.  

 2011 metais Centralizuoto vidaus audito skyriaus tarnautojai kėlė kvalifikaciją ir gilino savo 

žinias savo veiklos srityje Finansų ministerijos mokymo centre ir Savivaldybės administracijos 

organizuotuose mokymuose.  

 Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais Centralizuotas vidaus audito skyrius parengė skyriaus 

veiklos ataskaitą už 2010 metus, kurią pateikė Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir Valstybės 

kontrolei. 

 

 

1.17. Savivaldybės administracijos skyrių, vykdančių įmonių, įstaigų, organizacijų  

bendrosios veiklos koordinavimą, sąrašas 

 

 

Iš viso Šiaulių miesto savivaldybės administracija vykdo ir koordinuoja 96 biudžetinių įstaigų ir 

organizacijų, 11 viešųjų įstaigų, 1 savivaldybės įmonės, 8 bendrovių veiklą. 

 

Skyriaus 

pavadinimas 

Biudžetinė įstaiga, 

organizacija 

Viešoji įstaiga Savivaldybės įmonė, 

bendrovė 
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Aplinkos 

skyrius 

Municipalinė aplinkos 

turimo laboratorija 

Šiaulių regiono atliekų 

tvarkymo centras 

 

Švietimo 

skyrius 

Vaikų lopšeliai darželiai 

(29), Bendrojo lavinimo 

mokyklos (37), Moksleivių 

namai, Dailės mokykla, 

muzikos mokyklos (2), 

Jaunųjų turistų centras, 

Jaunųjų technikų centras, 

Jaunųjų gamtininkų stotis, 

biudžetinė įstaiga 

“Paslauga”, dainavimo 

mokykla “Dagilėlis”, 

Pedagoginė psichologinė 

tarnyba, Švietimo centras  

Šiaulių universiteto 

gimnazija 

 

Socialinės 

paramos 

skyrius 

Globos namai, dienos 

socialinės globos centras 

“Goda”, Socialinių paslaugų 

centras 

  

Sveikatos 

skyrius 

Visuomenės sveikatos 

biuras 

   

Ilgalaikio gydymo ir 

geriatrijos centras, 

Greitosios medicininės 

pagalbos stotis, 

odontologijos poliklinika, 

Rėkyvos ambulatorija, 

Dainų pirminės sveikatos 

priežiūros centras, Asmens 

sveikatos priežiūros 

centras, Reabilitacijos 

centras 

 

Kultūros 

skyrius 

Viešoji biblioteka, Dailės 

galerija, Kultūros centras, 

Kultūros centras “Laiptų 

galerija” 

  

Kūno 

kultūros ir 

sporto 

skyrius 

Sporto mokyklos: 

“Atžalynas”, “Dubysa”, 

“Klevas”, Kūno kultūros 

mokykla, plaukimo 

mokykla “Delfinas”, sporto 

mokykla ”Saulė”, Teniso 

mokykla, “Šiaulių futbolo 

akademija” 

  

Ekonomikos 

skyrius 

Šiaulių turizmo 

informacijos centras, Šiaulių 

regioninė plėtros agentūra, 

Šiaulių verslo inkubatorius 

 Šiaulių oro uostas, UAB 

„Bendrabutis“, UAB 

„Busturas“, AB „Šiaulių 

energija“, UAB „Šiaulių 

vandenys“, UAB „Šiaulių 

gatvių apšvietimas“, UAB 

„Šiaulių turgus“, UAB 

„Pabalių turgus“, UAB 

„Žiburio knygynas“ 
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ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

STRUKTŪRA 

 

 

1 priedas 
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                    2 priedas 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO 

PAJAMŲ PLANO ĮVYKDYMAS 

 

      (tūkst. litų) 

Pajamos Patikslintas 

planas 

Įvykdyta Skirtumas % 
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Mokesčiai 115447,6 110557,7 -4889,9 95,8 

Gyventojų pajamų mokestis 94738,7 91237,4 -3501,3 96,3 

Turto mokesčiai, iš jų: 10017 9236,4 -780,6 92,2 

Žemės mokestis 1124 1530,2 406,2 136,1 

Nekilnojamojo turto mokestis 8600 7616,4 -983,6 88,6 

Paveldimo turto mokestis 293 89,8 -203,2 30,6 

Mokestis už aplinkos teršimą 765 625,4 -139,6 81,8 

Valstybės rinkliavos 278 249,6 -28,4 89,8 

Vietinės rinkliavos 9648,9 9208,9 -440 95,4 

Dotacijos 125201,3 123726,8 -1474,5 98,8 

Speciali tikslinė dotacija einamiesiems 

tikslams, iš jų 

125151,4 123677 -1474,4 98,8 

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) 

funkcijoms atlikti 

33602,2 32213,3 -1388,9 95,9 

Mokinio krepšeliui finansuoti 81989 81903,5 -85,5 99,9 

Kita tikslinė dotacija 9560,2 9560,2 0 100,0 

Lėšos, gautos iš valstybės biudžeto pagal 

tarpusavio atsiskaitymus 

49,9 49,8 -0,1 99,8 

Kitos pajamos 18468,6 17739,3 -729,3 96,1 

Dividendai 315 455 140 144,4 

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir 

valstybinio vidaus vandenų fondo vandens 

telkinius 

4100 4144,1 44,1 101,1 

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 30 71,9 41,9 239,7 

Pajamos iš patalpų nuomos 643,3 446,1 -197,2 69,3 

Biudžetinių įstaigų pajamos už atsitiktines 

paslaugas 

4846,6 4308,8 -537,8 88,9 

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės 

apsaugos ir kitose įstaigose 

5117,7 5213,3 95,6 101,9 

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos 2466 2147,9 -318,1 87,1 

Kitos neišvardytos pajamos 950 952,2 2,2 100,2 

Materialiojo ir nematerialiojo turto 

realizavimo pajamos 

500 592,9 92,9 118,6 

Iš kitų savivaldybių gautos moksleivio 

krepšelio lėšos 

149,9 149,9 0 100,0 

Metų pradžios lėšų likučiai skirti išlaidoms 

dengti 

8500 8500 0 100,0 

Paskolos 20239 15200,7 -5038,3 75,1 

IŠ VISO 288506,4 276467,3 -12039,1 95,8 

 

          

 

    3 priedas 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO 

IŠLAIDOS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS 

 

      (tūkst. litų) 

Išlaidos Patikslintas 

planas 

Įvykdyta Skirtumas % 
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Bendros valstybės paslaugos 24583,7 24161,5 -422,2 98,3 

Gynyba 230,1 174,1 -56 75,7 

Viešoji tvarka ir visuomenės 

apsauga 

90 72 -18 80,0 

Ekonomika 3386,7 1395,9 -1990,8 41,2 

Aplinkos apsauga 17051,4 13303,6 -3747,8 78,0 

Būstas ir komunalinis ūkis 12530,5 10614,7 -1915,8 84,7 

Sveikatos priežiūra 3273,8 3180,1 -93,7 97,1 

Poilsis, kultūra ir religija 11079,8 9120,5 -1959,3 82,3 

Švietimas 172421,6 166344 -6077,6 96,5 

Socialinė apsauga 43730,5 41745,4 -1985,1 95,5 

Iš viso 288378,1 270111,8 -18266,3 93,7 

Kitoms savivaldybėms perduotos 

mokinio krepšelio lėšos 
128,3 128,3 0 100,0 

Iš viso išlaidų 288506,4 270240,1 -18266,3 93,7 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ 

STRUKTŪRA PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS 

 

      (tūkst. litų) 

Išlaidos Įvykdyta % 

Bendros valstybės paslaugos 24161,5 8,94 

Gynyba 174,1 0,06 

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga 72 0,03 

Ekonomika 1395,9 0,52 

Aplinkos apsauga 13303,6 4,92 

Būstas ir komunalinis ūkis 10614,7 3,93 

Sveikatos priežiūra 3180,1 1,18 

Poilsis, kultūra ir religija 9120,5 3,37 

Švietimas 166344 61,55 

Socialinė apsauga 41745,4 15,45 

Iš viso 270111,8 99,95 

Kitoms savivaldybėms perduotos 

mokinio krepšelio lėšos 
128,3 0,05 

Iš viso išlaidų 270240,1 100 
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4 priedas 

Aplinkos apsaugos programos priemonės ir darbai 

 

Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės Panaud

ota lėšų 

23444 

Dviračių takų plėtros  

techninės dokumentacijos 

parengimas 

Įgyvendinus priemonę, parengtas techninis Vyturių gatvės pėsčiųjų ir dviračių  tako projektas ir atlikta 

projekto techninė ekspertizė. Techninio projekto parengimo vertė   – 17394 Lt, ekspertizės paslaugų 

vertė – 6050 Lt 

Suprojektuotas 3,525 km Vyturių gatvės pėsčiųjų ir dviračių  takas. Projekte numatyta pėsčiųjų ir 

dviračių tako apšvietimas, poilsio aikštelės, pėsčiųjų perėjos, želdinių pertvarkymas 

23444 

Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės 15000 

Šiaulių miesto komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemos 

tobulinimas ir infrastruktūros 

plėtra 

Siekiant nustatyti priimtiniausią (ekologiniu, ekonominiu, technologiniu aspektais) Šiaulių miesto 

komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtojimo modelį ir principus bei tobulinant komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą, 2011 m. užsakytas Šiaulių miesto savivaldybės komunalinių atliekų 

tvarkymo sistemos plėtojimo galimybių įvertinimo studijos parengimas 

Atliktoje studijoje išnagrinėta esama Šiaulių miesto situacija ir pasiūlytas atliekų tvarkymo sistemos 

plėtojimo modelis, kuris padidintų biologiškai skaidžių atliekų, antrinių žaliavų / pakuotės atliekų, 

buityje susidarančių elektros elektronikos ir pavojingų atliekų surinkimą ir leistų sumažinti į sąvartyną 

patenkančių nerūšiuotų atliekų kiekį 

Pasiūlytos technologinės priemonės biologiškai skaidžioms atliekoms tvarkyti 

15000 

Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės 179999 

Nelegalių sąvartynų 

likvidavimas 

Per 2011 metus surinkta ir išvežta 1048,22 t atliekų iš 40 įvairių Šiaulių miesto vietų 179999 

Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės 249454 
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Paviršinių vandens telkinių 

pakrančių tvarkymas 

Įgyvendinus priemonę, nupjauta ir išvežta (136,8 t) žolė: Salduvės parke nuo Talkšos ežero pusės, 

Salduvės ir Talkšos parko dalyje prie vandens telkinio ties Šeduvos g., Talkšos ežero pakrantėje, 

Prūdelio parke, Rėkyvos ežero pakrantėje nuo Poilsio g., Rėkyvos ežero pakrantėje nuo Bačiūnų g. 

Pakrantės tvarkytos 2 kartus per metus. Iš viso sutvarkyta 162008 m² 

VšĮ ,,Žalgirio jachtklubas“ surinko ir išvežė šiukšles,  statybines atliekas iš Rėkyvos ežero pakrantės 

40000 

 

Lietaus nuotekų sistemos 

griovių tvarkymas 

Įgyvendinus priemonę, sumokėta 2010 metų skola (1380 Lt) už Vijolės upelio nuo M. K. Čiurlionio g. 

Nr. 55 iki Bielskio g., valymo ir paviršinio vandens surinkimo griovio ties Šakių gatve gilinimo darbus 

2011 metais išvalyti paviršiniai vandens surinkimo grioviai nuo Šaltalankio gatvės iki Sodo gatvės 

ir nuo Klaipėdos gatvės iki Kulpės upės. Iš viso išvalyta 1148 m
2
 kanalų ploto. Valymo metu iškastas, 

išvežtas gruntas, iškirsti krūmai, išrauti kelmai, nušienauti ir sutvirtinti šlaitai, surinktos ir išvežtos 

šiukšlės, išvalytos vandens pralaidos, dalyje kanalo įrengtas 10 cm storio žvyro sluoksnis (darbų vertė 

– 77700 Lt) 

79080 

Buvusio fabriko ,,Elnias“ 

praeityje užterštos teritorijos 

ištyrimas ir sutvarkymas 

Vykdant šią priemonę, Šiaulių miesto savivaldybei pateikta tvarkomos teritorijos:  

1. Detaliųjų tyrimų ataskaita 

2. Lietuvos geologijos tarnybos ekogeologinių tyrimų vertinimo išvada 

3. Teritorijos tvarkymo planas 

Teritorijos tvarkymo plane pateiktas užterštos teritorijos plotas, valymo būdai, valytino dirvožemio 

kiekiai, rekomendacijos dėl pastatų, trukdančių pašalinti taršą, griovimo. Nustatyta darbų mastas ir 

eilės tvarka 

75020 

Požeminio vandens ir 

dirvožemio užterštumo būklės 

stebėsenos (monitoringo) 

vykdymas 

Įgyvendinus priemonę, pateikta požeminio vandens ir dirvožemio monitoringo ataskaita. Gauti 

duomenys parodė, kad intensyviausia vandens tarša gręžinyje 2362 (J. Basanavičiaus g.) ir šulinyje 

30s (Valančiaus g. 16), mažiausiai užterštas šulinio 50s (Pasvalio g. 50A) ir gręžinio 35849 (Pročiūnų 

g.) vanduo. Pagrindiniai teršalai geriamajame vandenyje išliko azoto junginiai, iš kurių pagrindinis – 

nitratai. Penkiuose dirvožemio mėginiuose nustatytas padidėjęs užterštumas naftos produktais ir 

sunkiaisiais metalais 

15000 

Aplinkos oro užterštumo 

kietosiomis dalelėmis tyrimai 

Atlikti tarpiniai kietųjų dalelių tyrimai: paimti mėginiai cheminei analizei, atlikti dalelių spektro ir 

koncentracijos matavimai, ištirtas dalelių koncentracijos pasiskirstymas mieste, atlikta pirminė 

duomenų analizė 

15000 
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Pavojingų radinių ir 

ekologinių avarijų padarinių 

likvidavimas 

Įgyvendinant priemonę, organizuoti reidai, užgesintos 5 gaisravietės Rėkyvos ežero durpingose 

pakrantėse, pakrančių miškuose  

Įgyvendinant priemonę 7 tūkst. Lt skirta Šiaulių priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai ekologinių avarijų 

lokalizavimo priemonėms įsigyti. Įsigyta 100 litrų koncentruoto dispergento naftos produktams 

skaidyti, 4 vnt. veido kaukių, reikalingų likviduojant chemines avarijas, 2 vnt. 12 m ilgio tvirtinimo 

diržų, kurie naudojami pavojingų medžiagų nutekėjimui iš geležinkelio ir automobilinių cisternų 

sandarinti, 2 vnt. talpų chemikalams neutralizuoti. Per 2011 m. likviduota 31 avarija Šiaulių mieste, 

kurių metu neutralizuoti išsilieję naftos produktai  

Surinkta ir pašalinta 1 kg atliekų, turinčių gyvsidabrio 

10471 

Rėkyvos ežero gamtinio 

komplekso gamtotvarkos 

plano parengimas ir 

įgyvendinimas 

Parengtos ir suderintos Rėkyvos ežero naudojimo ir priežiūros taisyklės vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 12 d.  įsakymu Nr. D1-415 „Dėl Tvenkinių naudojimo 

ir priežiūros tipinių taisyklių“ (Žin., 2006, Nr. 101-3915) Taisyklėse nustatytas vandens lygis, jo 

reguliavimas, vandens naudojimo aplinkosauginiai aspektai, pažymėti  potencialūs užtvenkto ežero  

vandens  teršėjai  ir nuotekų išleistuvų į  tvenkinį vietos  bei  žemės  naudotojai,  kurie  yra  pakrantės   

apsaugos juostoje 

14883 

Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės 31357 

Švietimo įstaigų 

aplinkosaugos švietimo ir 

ugdymo projektų rėmimas 

Finansuojami projektai buvo atrinkti skelbiant konkursą ir vertinami vadovaujantis Savivaldybės 

tarybos patvirtintais nuostatais (2004-02-26, Nr. T-50). 2011 m. konkursui buvo pateiktos 42 

paraiškos, iš jų 23 projektai paremti. Švietimo įstaigų auklėtiniai organizavo medelių, gėlių sodinimo 

akcijas, grėbė lapus ir juos kompostavo, rinko makulatūrą, rūšiavo atliekas, iš antrinių žaliavų gamino 

žaislus, organizavo ekologines viktorinas, fotografijos konkursus, rengė ir leido lankstinukus, 

plakatus, vykdė apklausas, plėtė žinias apie energijos taupymą, atliko oro užterštumo tyrimus, stebėjo, 

tyrė ir analizavo gyvenamąją aplinką, organizavo seminarus, rengė šventes, parodas, išvykas į įvairius 

gamtos ir aplinkosaugos objektus, įrenginėjo dviračių stovėjimo aikšteles, gamino inkilus, pastatė 

ekologišką šiltnamį, puošė medžius, kūrė piešinius ir himnus Žemes dienai paminėti, dalyvavo 

kasmetinėje akcijoje „Darom 2011“   

10000 
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Nevyriausybinių organizacijų 

aplinkosaugos projektų 

rėmimas 

Finansuojami projektai buvo atrinkti skelbiant konkursą ir vertinami vadovaujantis Savivaldybės 

tarybos patvirtintais nuostatais (2007-05-24, Nr. T-189). 2011 m. buvo pateikta 18 NVO 

aplinkosaugos projektų paraiškų, iš jų 6 buvo finansuotos. Šiaulių miesto nevyriausybinės 

organizacijos, įgyvendindamos aplinkosaugos projektus, vykdė skverų želdinimo darbus, atnaujino 

vaikų poilsio vietas, rengė ekspedicinį žygį aplink Rėkyvos ežerą, visuotines talkas, dalijo sodinukus, 

gamino informacinį stendą Botanikos sode, rengė fotografijų parodas, akcijas, ruošė ir leido 

informacinius lankstinukus, plakatus, fotografijų knygas, kalendorius, skrajutes, rengė televizijos 

laidas, vaizdo klipus 

10000 

Informacinių ir kt. leidinių 

prenumerata, įsigijimas ir 

leidyba 

Įgyvendinus priemonę, atspausdinta 1000 vnt. lankstinukų ,,Laisvė dviračiui“, 2000 vnt. ,,Kurioje 

pusėje esi tu?“ apie atliekų deginimo žalą, įsigytos 48 knygelės vaikų aplinkosauginiam švietimui ir 

ugdymui 

Šiaulių miesto bibliotekoms ekologiniam švietimui nupirktos aplinkosauginių leidinių (Savaitraščio 

,,Žaliasis pasaulis“, laikraščių ,,Žalioji Lietuva“, ,,Tėviškės gamta“)  prenumeratos (10 vnt.) 

4518 

Renginių, skirtų Žemės ir 

Aplinkos apsaugos dienoms 

bei Europos judriajai savaitei 

ir kt. Organizavimas, 

visuomenės švietimas ir 

informavimas 

2011 m. organizuoti 3 aplinkosauginiai renginiai: 

1. Pasaulinės Žemės dienos renginys.  

2. Aplinkos apsaugos dienos renginys.  

3. Dienos ,,Miestas be automobilio“ renginys.  

5000 Lt skirta Jaunųjų gamtininkų centro gyvūnų priežiūrai. Įsigyti medikamentai, vitaminai, maisto 

papildai, pašarai, vakcinos. Su gyvūnais dalyvaujama įvairiuose renginiuose, parodose, varžybose 

2011 m. lapkričio mėnesį išleisti straipsniai ,,Saugokime save ir aplinką“ vietiniuose laikraščiuose 

(,,Šiaulių naujienose“ ir ,,Šiaulių krašte“) apie atliekų deginimo žalą  

6839 

Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės 55581 



 

                                                  
                ŠŠIIAAUULLIIŲŲ  MMIIEESSTTOO  SSAAVVIIVVAALLDDYYBBĖĖSS  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIJJOOSS  DDIIRREEKKTTOORRIIAAUUSS    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            22001111  MMEETTŲŲ  VVEEIIKKLLOOSS  AATTAASSKKAAIITTAA  

Želdinių priežiūros vykdymas Vykdant želdinių priežiūrą, 2011 m. po vieną kartą 421 m
2 

plote patręšti kultūrinės kilmės medžiai ir 

krūmai, augantys Vilniaus gatvės rekonstruotoje dalyje, Prūdelio parke, prie Tilžės ir Aukštosios 

gatvių sankirtos, S. Daukanto ir Birutės bei Stoties ir P. Višinskio gatvių sankirtų skveruose ir kituose 

objektuose. Tose pačiose vietose po vieną kartą palaistyti medžiai ir krūmai. Vytauto, P. Cvirkos ir 

kitų centrinėje miesto dalyje esančių gatvių atkarpose pašalintos atžalos nuo 1875 medžių. Pramonės, 

Jono Jablonskio, Dubijos ir kitų gatvių atkarpose nugenėti 874 medžiai. Stoties ir P. Višinskio gatvių 

sankirtos skvere bei Aušros alėjos, Dvaro, P. Višinskio, Vasario 16-osios ir kitų centrinėje miesto 

dalyje esančių gatvių atkarpose nužeminti 150 kelmai. Želdyne tarp Žemaitės g. ir Žemaitės g. 26 

išrauti 8 tuopų kelmai. Nuo 42 000 m
2
 žaliųjų plotų sugrėbti ir išvežti keršosios kandelės pažeisti 

kaštonų lapai (97 t). Didžiausi kaštonų lapų kiekiai surinkti ir išvežti iš Kaštonų alėjos, Zubovų parko, 

Draugystės prospekto, Aido, Dainų, Lieporių ir kitų gatvių želdynų plotų 

40658 

Naujų želdinių sodinimas prie 

miesto gatvių, parkuose ir 

skveruose  

Pasodinti 55 įvairių rūšių želdiniai ties Tilžės g. 9C, ties Talšos g. 2 pastatais ir Ežero gatvės sankirta 

su Talkšos gatve, prie Žemaitės g. 26, 26A pastatų: 23 grauželinės gudobelės, 6 paprastieji klevai, 3 

raudonalapiai klevai, 2 mažalapės liepos, 6 melsvaspyglės dygiosios eglės, 15 geltonalapių pūslenių 

14923 

Iš viso panaudota: 554835 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 priedas 

VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS  ĮGYVENDINIMO  2010 M. 

ATASKAITŲ SUVESTINĖ 
Eil. 

Nr. 
Sutar- 

ties 

Nr. 

Kas pateikė Projekto pavadinimas Skirta 

pinigų, 

Lt 

Vertinimų kriterijų skaičius Viešinimas 

1. SŽ-347 BĮ sporto mokykla 

„Atžalynas“ 

Šiaulių miesto maudyklų 

vandens stebėsena 

8 000 Atliekami vandens tyrumai pagal sudarytą grafiką. Gyventojai informuojami vietinėje 

spaudoje, regioninėje TV ir internete. 
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2. SŽ-348 VšĮ Šiaulių 

reabilitacijos 

centras 

Fizinės medicinos ir 

reabilitacijos paslaugų 

kompensavimas 

50 000  Buvo planuota suteikti paslaugas vaikams nuo 7 iki 18 

metų ir soc. remtiniems žmonėms 550, o suteikta 597. 

Laikraštis „Lietuvos sveikata“, 

reklama per Šiaulių TV, lankstinukai, 

skrajutės, informacija  stende, 

svetainėje 
3. SŽ-349 VšĮ Šiaulių 

odontologijos 

poliklinika 

Nustatytų kategorijų 

gyventojų dantų 

protezavimo išlaidų 

kompensavimas 

40 000 Suprotezuoti 25 žmonės įvairių technologijų protezais 

pagal indikacijas 
Internetinė svetainė www.sop.lt , 
Informaciniai stendai poliklinikoje 

4. SŽ-350 Socialinių  

paslaugų centras 

Mažas pajamas turinčių 

asmenų sveikatos 

priežiūros gerinimas 

4 000 Suteikta paslaugų dvigubai daugiau lankytojų nei 

planuota. Dalyvaujant Jungtinės Metodistų bažnyčios 

nariams, gydytojams savanoriams bei soc. 

darbuotojams, 90 soc. rizikos asmenų nukreipta į 

tuberkuliozės dispanserį bei kitas gydymo įstaigas. 

Šiaulių televizijoje pokalbių laida su 

seimo nariu E. Žakariu ir socialinių 

paslaugų centro dir. A. 

Beinoravičiumi 

5. SŽ-369 Sergančių 

cukriniu diabetu 

klubas „Lemtis“ 

Sergančiųjų cukriniu 

diabetu insulino pompų 

įsigijimo išlaidoms iš 

dalies kompensuoti 

20 000 Aprūpinti 5 vaikai, sergantys cukriniu diabetu iki 18 

metų, jiems dalinai kompensuojant (50-65 proc.) 

insulino pompų įsigijimo išlaidas. 

Klubo stendai, vaikų klinikos, soc. 

paramos tarnyboje, klubo 

susirinkimuose 

6. SŽ-404 Šiaulių vyskupijos 

Caritas 

Pagalba prostitucijos ir 

prekybos žmonėmis 

aukoms 

3 000 Programoje dalyvavo 46 moterys, atėjo naujai 28, 

sėkmingai integruotos 15, įvyko 6 paskaitos-diskusijos-

seminarai, suteikta individualų konsultacijų - 720, 

medicininė pagalba -54, skaitytos paskaitos mokyklose. 

Vietinėje ir respublikinėje TV, 

spaudoje spausdinti ir rodyti 

pasakojimai, istorijos, diskusijos. 

7. SŽ-550 VšĮ Šiaulių 

ligoninės filialo 

Tuberkuliozės ir 

plaučių ligoninė 

Tuberkuliozės  

profilaktikos ir kontrolės 

strategijos įgyvendinimo 

tęsimas Šiaulių mieste 

2010 m. 

9 000 Padedant savivaldybės gydytojai į Alytaus 

tuberkuliozės ligoninę išvežtas 1 vengiantis gydytis 

pacientas. Sukurtas internetinis puslapis 

www.tuberkulioze.lt , lankstinukai,. Dubijos 

mokykloje patikrinta 324 vaikai (nupirkta 60 buteliukų 

tuberkulino). Įdiegta pacientų registracija internetu. 

 

Sukurtas internetinis puslapis 

www.tuberkulioze.lt. 
Internetiniame puslapyje apsilankė 

17517 lankytojų, pateikta 38 

klausimai. Straipsniai skelbti  

vietinėje spaudoje, TV, radijuje. 

8. SŽ-627 Šiaulių  

universitetas 

Konferencija 

„Dvasingumo sklaida 

gyvybės ir ugdymo 

kultūroje“ 

1 000 2010 04 21 Šiaulių miesto savivaldybės salėje įvyko 

konferencija, 6 pranešimai, apie 100 klausytojų 

Laikraščiai: “Šiaulių naujienos“, 

„XXI amžius“, „Bažnyčios žinios“ 

radijo stotys: Vatikano radijas, 

Marijos radijas 
9. SŽ-628 VšĮ Šiaulių centro 

poliklinika 

Pagalba prostitucijos ir 

prekybos žmonėmis 

aukoms 

2 000 Atlikta laboratorinių tyrimų: dėl ŽIV ir sifilio 32 

pacientėms, dėl trichomonų -13, AntiHBC-7,  

specialistų konsultacijos-3. 

www.siaulipoliklinika.lt, 
stendai, susirinkimuose ir Centro 

poliklinikos patalpose 
10. SŽ-701 Šiaulių miesto 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Spalis - sveikatos 

stiprinimo mėnuo 

Šiauliuose (tęstinis 

projektas, vykdomas jau 

5 240 32 bendrojo lavinimo įstaigose organizuoti 404 

renginiai , dalyvių- 17294; 27 ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose organizuoti 152 renginiai, dalyvių 8160; 

dalyvavo 16 nevyriausybinių ir kt. organizacijų: 101 

30 plakatų, 140 lankstinukų, 230 

lipdukų su projekto atributika; 31 

leidinys-tiražas 1418;  

100 informacinių stendų, 22 

http://www.sop.lt/
http://www.tuberkulioze.lt/
http://www.tuberkulioze.lt/
http://www.siaulipoliklinika.lt/
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13 metų) renginys, 9101 dalyvis. Renginyje  „Sveikatos grandinė 

2010“, dalyvavo 34555 dalyviai. 

straipsniai internete; 33 pranešimai 

spaudoje, 42 pranešimai radijuje. 
11. SŽ-822/ 

S-34-10 

VšĮ Šiaulių centro 

poliklinika 

Žemo slenksčio 

paslaugoms teikti  

 

40 000 Įrengtas  Žemo slenksčio kabinetas VšĮ Šiaulių centro 

poliklinikoje. 

Laikraštis „Lietuvos sveikata“,  

interneto svetainė, informaciniai 

stendai, straipsniai vietinėje spaudoje 
12. SŽ-1116 BĮ Kūno kultūros 

mokykla 

Sveikatos salos 2 000 128 mankštos senjorams. Iš viso 110 senjorų lankėsi 

mankštose. 

Reklaminis klipas, vietinė spauda, 

TV, lankstinukai, plakatai 
13. SŽ-1117 

 

LD ”Žiogelis“ ir 

kt. 9LD 

Sveikatos stiprinimas 

bendruomenėje 

(planuojama tęsti šį 

projektą 2011 m.) 

10 000 Dalyvavo 2100 ugdytinių ir jų šeimų iš 10 darželių. 

Amžius-2-65 m. Partneriai - Gubernijos, Rėkyvos, 

Lieporių, Dainų mikrorajono gyventojai, Šiaulių 2-o 

PK pietinės policijos nuovados nepilnamečių reikalų 

skyriaus darbuotojai. Viso - 5300 dalyvių. 

2 laikraštukai po 150 egz.; lanks-

tinukai „Neigiamų socialinių 

veiksnių prevencija -140 vnt.; 

„Sveikata - didžiausia žmogaus 

vertybė“-120 vnt. Skelbta  laikraštyje 

„Šiaulių naujienos“ ir LD 

internetinėse svetainėse, darželių 

informaciniuose stenduose. 
14. SŽ-1118 VšĮ Šiaulių centro 

poliklinika 

Motinystės mokyklos 

paslaugos 

4 000 50 paskaitų, 820 dalyvavusių, 3000 skrajučių, 17 

plakatų 

TV, internetinė svetainė, reklaminiai 

plakatai, 2 informaciniai stendai,  
15. SŽ-1119 Šiaulių miesto 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Sveikos gyvensenos 

plėtra miesto ugdymo 

įstaigose 

18 000 12 mokyklų ir biuras vykdė skirtingus projektus. 

Vykdė švietėjišką veiklą įvairiose mokyklose, skirta 32 

mokykloms, sveikos gyvensenos klubams. Organizuota 

11 akcijų , dalyvavo 530 mokinių. 

www.sveikatos-biuras.lt, 
straipsniai vietiniuose laikraščiuose 

bei TV, 

renginiuose. 
16. SŽ-1120 VšĮ „Šiaulių  

donoras“ 

Neatlygintini donorai - 

gyvenimo viltis 

2 500 Įvyko 50 paskaitų, paruošta 3000 skrajučių. 

Renginiuose dalyvavo  820 būsimų motinų. 

Straipsniai vietiniuose laikraščiuose, 

renginiuose, vietinėje TV laidos, 2 

stendai, 17 plakatų. 
17. SŽ-1121 Šiaulių miesto 

savivaldybės 

sutrikusio 

vystymosi kūdikių 

namai 

Kūdikių namų vaikų ligų 

profilaktikos programa 

6 000 Tęstinis projektas nuo 2004  metų. 50 vaikų nuo 6 mėn. 

iki 5 metų amžiaus gavo ribomunilį (skiepus). 

Sumažėjo kvėpavimo takų ir ANG susirgimų dažnis, 

išvengta komplikacijų. 

Skelbta įstaigos interneto svetainėje 

ir informaciniame stende 

www.kudikiunamai.com 

 

18. SŽ-1122 VšĮ Šiaulių 

ligoninė 

Saulės miestas be 

skausmo 

2 500 4 paskaitos-30 specialistų, 6 pokalbiai su 68 pacientais, 

1 konferencija ( 91 dalyvis, vyko 2010-12-17). 

150 atmintinių, kvietimų, 

informacinių lapelių, 300 lankstinukų 
19. SŽ-1123 Šiaulių jaunųjų 

gamtininkų 

centras 

Sveikatingumo pamokos 600 2 renginiai, 11 sveikos gyvensenos užsiėmimų: 

(planuota 10), dalyvavusių skaičius: (planuota 70), 

dalyvavo 110, pamokėlėse (planuota 150 dalyvių), 

dalyvavo 163.  

www.gamtininkucentras.mir.lt 
2 informaciniai stendai gamtininkų 

centre ir stendai Salduvės mokykloje, 

vietinė spauda, TV. 
20. SŽ-1124 Šiaulių vaikų 

globos namai 

„Šaltinis“ 

 

Muzikos terapija –

specialiųjų poreikių vaikų 

psichinės sveikatos 

stiprinimas 

1 000 Spec. poreikių ugdytinių psichikos sveikatai gerinti 

pravestos 3 konsultacijos su muzikos terapeute, 

pravesti muzikos terapijos seansai. Projektas skirtas 71 

ugdytiniui. Įsigytas 1 muzikinis grotuvas 

Pranešimas seminaro metu. 

http://www.sveikatos-biuras.lt/
http://www.kudikiunamai.com/
http://www.gamtininkucentras.mir.lt/
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21. SŽ-1125 Šiaulių inkstų 

ligomis 

sergančiųjų 

draugija „Atgaja“ 

Organų donorystės 

propagavimas 

1 000 Įvyko pokalbis diskusija, dalyvavo 61 dalyvis. Sukurta 

1666 skrajutės, 960 lipdukų, 200 kvietimų. 

Radijo reklama, TV, radijo stotis, 

informaciniai stendai, skelbimai 

ligoninėse. 

22. SŽ-1128 Šiaulių profesinio 

rengimo centras 

Pažink pasaulį 

nepakenkdamas sau 

1 400 2 stendiniai pranešimai, 1 paskaita,1 knygų paroda, 1 

ekskursija, 1 popietė, 2 akcijos. Dalyvavo 700 dalyvių. 

Laikraštis „Šiaulių naujienos“, centro 

laikraštis MES,  www.sprc.lt   
23. SŽ-1129 VšĮ Šiaulių  

odontologijos 

poliklinika 

Nėštumas ir burnos 

sveikata 

2 000 8 paskaitos, 130 klausytojų, instruktuota apie dantų 

valymą 130 klausytojų, pagaminta 1250 skrajučių. 

Vietinė spauda ir radijas, TV, 

svetaine www.sop.lt 

24. SŽ-1130 Šiaulių jaunųjų 

technikų centras ir 

Moksleivių namai 

Būkime saugūs 4 000 Saugaus eismo mokymo akcijos pirmokams, uždarymo 

šventė, dalyvavo 124 vaikai, gruodžio mėn. renginyje  

dalyvavo apie 300 vaikų. 

Stendai, vietinė spauda, svetainė, 

nuotraukos. 

25. SŽ-1131 VšĮ Šiaulių 

ligoninė 

Psichosocialinės  

reabilitacijos paslaugų 

vystymas: pasiruošimo 

psichosocialinei 

reabilitacijai vertinimas 

2 000 Vyko seminaras, dalomoji medžiaga išdalinta seminaro 

dalyviams.. 2010 m. gruodžio 21 d. vykusiame 

seminare dalyvavo 45 specialistai . 

Svetainė, interneto svetainė SANUS 

26. SŽ-1169 Visuomenės 

sveikatos biuras 

Bendruomenės sveikata. 

Šiuolaikinių technologijų 

įtaka sveikatai 

3 000 4 val. konferencijoje, vykusioje Šiaulių m. 

savivaldybės salėje, dalyvavo 134 klausytojai, 

perskaityti 5 pranešimai, vyko diskusija. 

Straipsniai vietinėje spaudoje, 

pranešimai  gruodžio m. internete  

 www.sveikatos-biuras.lt  ir  

www.siauliai.lt , radijuje RS2. 
27. SŽ-1214 Všį Šiaulių centro 

poliklinika 

Švirkštų keitimo ir 

konsultavimo programa 

20 000 2 paskaitos, išdalinta ir pakeista 4000 švirkštų ir adatų, 

pritaikytas švirkštų pakeitimui 1 kabinetas, suteikta 

medicininių paslaugų 35 narkotinių medžiagų 

vartotojams bei pravestos 22 konsultacijos 

TV laida, laikraštis „Šiaulių 

naujienos“, Šiaulių TV, išleista 20 

plakatų, 4000lankstinukų, 4000 

skrajučių, informacija skelbta:        

www.siauliupoliklinika.lt,  

 

http://www.sprc.lt/
http://www.sop.lt/
http://www.sveikatos-biuras.lt/
http://www.siauliai.lt/
http://www.siauliupoliklinika.lt/

