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ĮŽANGA
Gerbiami miesto gyventojai, Tarybos nariai, Administracijos darbuotojai, vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos
reglamento nuostatomis, teikiu Jums kasmetinę mero veiklos ataskaitą.
2014 metų pabaigoje valdančiąją daugumą sudarė 17 Tarybos narių. Nepaisant politinių
peripetijų likusi valdančioji koalicija kartu su Administracija toliau aktyviai dirbo ir pasiekė
nemažai teigiamų dalykų. Manau, kad Savivaldybės vadovai atidžiai išklausydavo miesto Tarybos
narių, administracijos darbuotojų bei visuomenės atstovų nuomones, siekdami kuo geriau suprasti ir
įsigilinti į aktualijas ir problemas. Suprantama, kad sumažėjus valdančiosios koalicijos partnerių
reikėdavo daugiau laiko ir pastangų, siekiant suderinti skirtingas politinių partijų pozicijas, nors
visų tikslas buvo bendras: dirbti Šiauliams ir šiauliečiams.
Svarbiausi 2014 metų nuveikti darbai pateikiami šioje ataskaitoje. Manau, kad dauguma
svarbių darbų, kuriuos savo programoje prieš ketverius metus buvome pažadėję šiauliečiams,
įgyvendinti: sumažinta šilumos kaina, suvaldytos Savivaldybės skolos, plečiasi verslo kūrimo
galimybės, sukurta daugiau vietų lopšeliuose-darželiuose, tęsta mokyklų atnaujinimo programa,
nuosekliai modernizuojamas miesto transportas, tvarkomi gyvenamųjų rajono kiemai, gatvės,
šiauliečių poilsiui skirtos erdvės.
Esu dėkingas kolegoms už sąžiningą Tarybos narių darbą, mano kaip miesto mero, iniciatyvų
ir idėjų palaikymą, darbą miesto bendruomenės labui. Nuoširdžiai dėkoju valdančiosios koalicijos
partneriams, konstruktyvios opozicijos atstovams bei šiauliečiams Seimo nariams, padėjusiems
įgyvendinti ne vieną Šiauliams svarbų sprendimą.
Dėkoju Tarybai už bendrą darbą, miestui svarbių sprendimų ieškojimą, visai Savivaldybei –
už pagalbą juos įgyvendinant. Šiauliams ir šiauliečiams linkiu teisingų ir reikalingų sprendimų, o
būsimai kadencijai – protingo darbų tęstinumo.
Savivaldybės meras Justinas Sartauskas

3

I.

BENDROJI DALIS

2014 metų eigoje įvykus pasikeitimams valdančiojoje koalicijoje keitėsi ir Šiaulių miesto
savivaldybės tarybos sudėtis. Buvusiam Šiaulių miesto Tarybos nariui Vidmantui Japertui savo noru
pasitraukus iš Tarybos jo vietą joje užėmė Giedrė Brazlauskaitė. Nepaisant pasikeitimų Tarybos
sudėtyje Šiaulių miesto meru ir toliau liko socialdemokratas Justinas Sartauskas, mero
pavaduotojais – Juras Andriukaitis, partija „Tvarka ir teisingumas“ ir darbo partijos narė Danguolė
Martinkienė.
2014 metų pabaigoje Šiaulių miesto savivaldybės taryboje buvo 6 frakcijos:
Socialdemokratų – 7 nariai (l.e.p. frakcijos vadovė Virginija Račienė);
Partijos „Tvarka ir teisingumas “ – 7 nariai (frakcijos vadovė Daiva Matonienė);
Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų - 4 nariai (frakcijos vadovas Jonas
Bartkus);
Frakcija „Už Šiaulius“ – 4 nariai (frakcijos vadovas Denis Michalenko);
Liberalų sąjūdžio – 3 nariai (frakcijos vadovas Gintaras Karalevičius);
Darbo partijos – 3 nariai (frakcijos vadovas Aidas Gedvilas);
3 Tarybos nariai nepriklausė jokiai frakcijai (Stasys Tumėnas, Artūras Visockas, Elena
Mockuvienė).
Miesto valdančiajai koalicijai 2014 metų pabaigoje priklausė 17 miesto Tarybos narių, t.y.
Socialdemokratų, partijos „Tvarka ir teisingumas“ bei Darbo partijos frakcijų atstovai.
Kalbant apie Tarybos darbą malonu pastebėti, kad 2014 metais Tarybos nariai kaip ir
anksčiau pasižymėjo dideliu aktyvumu. Tarybos nariai patys teikė Tarybos sprendimų projektus,
Tarybos sprendimų projektų alternatyvius ir kitus pasiūlymus. Tenka apgailestauti, kad Tarybos
narių teikiami sprendimų projektai ne visada atitikdavo teisės aktų rengimo reikalavimus. Po
valdančiosios koalicijos sumažėjimo metų gale nebebuvo perrinkta Miesto ūkio ir plėtros komiteto
valdžia – pirmininkas ir jo pavaduotojas. Tiesa, nepaisant to, komiteto nariai vis dėlto sugebėjo
neblogai organizuoti minėto komiteto darbą. Taip pat verta pažymėti, kad dauguma Tarybos narių
atsakingai

lankė komitetų, komisijų ir Tarybos posėdžius. Nedalyvavimo be pateisinamos

priežasties atvejų beveik nebuvo.
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II.

TARYBOS POSĖDŽIAI, KOMITETŲ IR KOMISIJŲ VEIKLA
1. TARYBOS POSĖDŽIAI

2014 metais įvyko 15 Tarybos posėdžių. Per 2014 metus Tarybos svarstymui buvo pateikti
442 sprendimų projektai; priimti 404; nepriimti – 38.
Lyginant 2014-sius metus su 2013-aisias metais, 2014-aisiais metais Tarybai svarstyti buvo
pateikta 58 sprendimo projektais daugiau, priimta – 58 sprendimais daugiau, nepriimta tiek pat kaip
ir 2013 m. – 38.
Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikai keičiant valiutą iš litų į eurus atitinkamai
reikėjo pakoreguoti nemažai buvusių Tarybos sprendimų, kuriuose buvo nurodytos kainos litais.
Daugiausiai Tarybos sprendimų projektų pateikė Turto valdymo skyrius – 82, Ekonomikos
skyrius – 62, Architektūros ir urbanistikos skyrius – 43, Socialinės paramos skyrius – 33, Švietimo
skyrius – 30, Investicijų ir miesto plėtros skyrius – 28, Sveikatos skyrius – 24, Finansų skyrius – 23,
Miesto infrastruktūros skyrius – 12, likusius kiti skyriai ir Tarybos nariai.
Visi Tarybos sprendimų projektai ir priimti sprendimai, kaip to reikalauja Tarybos veiklos
reglamento nuostatos, buvo skelbiami Šiaulių miesto savivaldybės interneto tinklalapyje
(www.siauliai.lt). Tarybos posėdžių vaizdo ir garso transliacijas buvo galima stebėti internetu.
2014 metais Taryba priėmė daug miesto gyventojams reikšmingų sprendimų, minėti
sprendimai atsispindi Tarybos komitetų ir Savivaldybės atskirų sektorių atskirose skirsniuose.
Kokybiška Tarybos veikla didžiąja dalimi priklauso nuo jos komitetų darbo, kurių
Savivaldybėje šiandien yra 5. Komitetų vadovai: Miesto ūkio ir plėtros (kintant komiteto sudėčiai
metų pabaigoje nebuvo išrinktas nei pirmininkas, nei pirmininko pavaduotojas), Finansų ir
ekonomikos (pirmininkas Alfredas Lankauskas), Sveikatos ir socialinių reikalų (pirmininkas
Vytautas Juškus), Švietimo, kultūros ir sporto (pirmininkė Angelė Kavaliauskienė) bei Kontrolės
(pirmininkė Birutė Marija Paplauskienė).
2. KOMITETŲ DARBAS
Tarybą sudaro 31 Tarybos narys. Iš Tarybos narių sudaromi Tarybos komitetai, kurių
pagrindinės funkcijos yra preliminarus klausimų nagrinėjimas ir teikimas Tarybai, merui svarstyti ir
kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir kaip vykdomi Tarybos sprendimai, mero potvarkiai.
Iš Tarybos narių yra sudaryti 5 Tarybos komitetai: Finansų ir ekonomikos, Švietimo,
Kultūros ir sporto, Miesto ūkio ir plėtros, Sveikatos ir socialinių reikalų bei Kontrolės.
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2.1. Finansų ir ekonomikos komiteto veikla
Komitetas kuruoja šias Savivaldybės veiklos sritis: finansų, ekonomikos ir turto valdymo.
2014-aisiais metais įvyko 23 komiteto posėdžiai (2013 metais įvyko 22). Komiteto posėdžių metu
buvo svarstomi 316 Tarybos sprendimų projektai (2013 metais apsvarstė 279), pritarė 286 Tarybos
komiteto projektams, nepritarė – 8. Komitetas pateikė 5 rekomendacijas Administracijos direktoriui
ir Administracijos padaliniams. Komitetas apsvarstė 9 klausimus pagal pateiktus įstaigų ir
gyventojų prašymus iš jų:
1. Dėl VšĮ „Šiaulių centro poliklinikos“ prašymo.
2. Dėl tarptautinio teniso turnyro rėmimo.
3. Dėl paramos tarptautinei medžioklės ir žūklės parodai „Hunting Horn 2015“.
4. Dėl lėšų skyrimo koplyčios statybai.
5. Dėl lėšų poreikio.
6. Dėl nemokamų vietų skyrimo Ginkūnų kapinių teritorijoje statomame kolumbariume.
7. Dėl lėšų perskirstymo.
8. Dėl atleidimo nuo nekilnojamo turto ir žemės mokesčių.
9. Prašymas dėl leidinio miesto tarybos darbo 25-mečiui pažymėti.
Praėjusių metų vienas iš pagrindinių Komiteto posėdžių klausimų buvo dėl Šiaulių miesto
savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo. Biudžetą tikslinant ir koreguojant, klausimai dėl
2014-ųjų metų biudžeto buvo svarstomi ir kituose Komiteto posėdžiuose. Svarstytas Šiaulių miesto
savivaldybės 2013 – 2015 metų strateginio veikos plano patvirtinimas. Tačiau prie šio klausimo,
kaip ir prie biudžeto, Komitetas grįžo dar ne kartą.
Komiteto nariai išsamiai išnagrinėjo šiuos miesto biudžetui, miesto plėtrai ir gyventojams
svarbius klausimus:
1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo.
2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2014 metais skirstomų mokinio krepšelio lėšų dalių
mokymo reikmėms tenkinti nustatymo.
3. Dėl Šiaulių neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir bendrojo ugdymo mokyklų pastatų
langų pakeitimo.
4. Dėl kultūros srities investicijų projekto, teikiamo 2015–2017 metų Valstybės investicijų
programos finansavimui gauti.
5. Dėl Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo 2014 metų pajamų ir
išlaidų sąmatos patvirtinimo.
6. Dėl Šiaulių neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir bendrojo ugdymo mokyklų pastatų
langų pakeitimo.
7. Dėl lėšų skyrimo savivaldybės įmonės Šiaulių oro uosto veiklai finansuoti.
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8. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2015
m. vykdomai veiklai, nustatymo.
9. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio 2015 metų tarifo nustatymo.
10. Dėl 2015 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.
11. Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ karšto vandens kainų dedamųjų suderinimo.
12. Dėl pritarimo, kad uždaroji akcinės bendrovė „Šiaulių vandenys“ vykdytų vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo organizavimo funkcijas Šiaulių rajono Vijolių kaime.
13. Dėl pritarimo mažinti akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainą.
14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2014–2020 m. atliekų tvarkymo plano patvirtinimo.
15. Dėl triukšmo prevencijos zonų, triukšmo prevencijos veiksmų plano patvirtinimo ir tyliųjų
zonų nustatymo.
16. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės pasirengimo euro įvedimui veiklos plano patvirtinimo ir
prisijungimo prie Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo.
17. Dėl savivaldybės įmonės Šiaulių oro uosto teikiamų atlygintinų paslaugų ir prekių
minimalių kainų patvirtinimo.
18. Dėl Šiaulių miesto integruotosios teritorijos vystymo 2014–2020 m. programos pagrindinių
projektų sąrašo patvirtinimo.
19. Dėl Šiaulių miesto kolumbariumo paslaugos kainos nustatymo.
20. Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių mieste
kainų nustatymo.
21. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės seniūnaitijų sudarymo.
22. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės seniūnaičių išlaidų apmokėjimo.

2.2. Miesto ūkio ir plėtros komiteto veikla
Ataskaitiniu laikotarpiu keitėsi komiteto sudėtis. Iš Tarybos pasitraukus Vidmantui Japertui
jį komitete pakeitė Daiva Matonienė. Per 2014 metus įvyko 25 komiteto posėdžiai, apsvarstyti 343
klausimai. Komitetas išnagrinėjo 336 Tarybos sprendimų projektus, 7 klausimus aktualius miestui
bei gyventojams. Pateikė 7 rekomendacijas, 29 siūlymus iš jų: 5 siūlymus Tarybai dėl Tarybos
sprendimo projektų įtraukimo arba išbraukimo iš Tarybos posėdžio darbotvarkės bei 24 siūlymus
Savivaldybės administracijai bei jos skyriams. Apsvarstyti 22 detalieji planai ir jų sprendinių
keitimai bei septynios detaliųjų planų koncepcijos. Komiteto nariai aktyviai dalyvavo detaliųjų
planų viešuosiuose svarstymuose.
Komitetas vasario mėnesį išsamiai nagrinėjo Zoknių gyvenamojo rajono Šiauliuose
detaliojo plano koncepcijos patvirtinimą. Detaliojo plano rengėjas UAB „Sweco Lietuva“ pristatė
dvi Koncepcijos alternatyvas išskirdamas Zoknių dvaro sklypą bei galimai grąžintinas pretendentui
natūra teritorijas, „I“- alternatyvą ir „II“ – alternatyvą, Radviliškio – Dubijos gatvių sankryžos
7

rekonstrukcijai suformuotą sklypą ir jos pirmą bei antrą etapus, Radviliškio – Stendo gatvių
sankryžos sprendinius. Komiteto nariai pateikė koncepcijos rengėjams klausimus ir pasiūlymus.
Komitetas apsvarstė sprendimo projektą „Dėl pritarimo P. Cvirkos gatvės rekonstrukcijai“
bet nusprendė nepritarti sprendimo projektui ir siūlyti Administracijai spręsti klausimą dėl P.
Cvirkos gatvėje įrengtos salelės panaikinimo bei tinkamo automobilių stovėjimo sureguliavimo
kelio ženklais.
Komitetas birželio mėnesį svarstė klausimus dėl visuomeninio transporto keleivių laukimo
paviljonų Šiaulių mieste ir sutarties su įmone „JC Decaux“, nuspręsta siūlyti Administracijai
artimiausiu laiku pateikti komitetui galimus sutarties variantus.
Svarstydamas klausimą dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d.
sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“
nusprendė prašyti Administracijos direktoriaus pateikti veiksmų planą kaip galima sumažinti
(minimizuoti) mokinio krepšelio lėšų perskirstymą.
Komiteto nariai apsvarstė Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano
koncepciją, išklausė specialiojo plano rengėjų nuomonę ir reklamos atstovų pastabas bei siūlymus.
Išsamiai išnagrinėjo sprendimo projektą „Dėl Industrinio parko (teritorijos šalia Dubijos,
Radviliškio, P. Motiekaičio gatvių) Šiauliuose detaliojo plano koregavimo koncepcijos
patvirtinimo“, pasisakė dėl koncepcijos suderinimo su Civilinės aviacijos administracija. Svarstant
sprendimo projektą „Dėl pritarimo įkurti Pramonės įdomybių parką“ nuspręsta siūlyti
Administracijai ateityje galimos „Elnio“ teritorijos konversijos į Pramonės įdomybių parką
sprendinius: išnagrinėti, integruoti ir suderinti su UARBAN programa, pagal Talkšos ežero ir jos
prieigų kompleksinio tvarkymo gaires.
Komitetas rugsėjo mėnesį svarstydamas klausimą „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-253 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos
reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ nusprendė rekomenduoti Merui sudaryti darbo grupę dėl
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo, kurioje būtų apsvarstyti visi
Tarybos narių pateikti pasiūlymai.
Apsvarsčius sprendimo projektą „Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio“ siūlyta atidėti
sprendimo projektą ir tobulinti jau esamą tvarką bei Ekonomikos skyriui inicijuoti darbo grupės
sudarymą. Taip pat klausimą „Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant
verslo liudijimus 2015 m. vykdomai veiklai, nustatymo“ pasiūlė nepopuliariausioms Šiaulių mieste
veikloms (kurių gyventojai per 2014 m. 9 mėnesius įsigijo iki 10 vnt.), nustatyti 2015 metams 1 Eur
fiksuotą pajamų mokestį. O apsvarsčius projektą „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mechanika“
atleidimo nuo nuomos už valstybinę žemę ir nekilnojamojo turto mokesčių mokėjimą“
rekomendavo Administracijai paruošti tvarką su nustatytais kriterijais, tai yra būtų numatytas
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mokesčių atidėjimas, kreditorinių įsiskolinimų pakeitimas kitu turtu, atleidimas, mokesčių
perkėlimas ar kitos galimybės.
Komitetas apsvarstęs klausimą „Dėl didžiausio leistino Šiaulių miesto savivaldybės
biudžetinių įstaigų pareigybių skaičiaus nustatymo“ rekomendavo Administracijai peržiūrėti ir
sukurti sistemą kaip būtų nustatytas didžiausias leistinas Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių
įstaigų pareigybių skaičiaus.
Apsvarstytas Tarybos nario Jono Bartkaus prašymas dėl leidinio miesto Tarybos darbo 25mečiui pažymėti, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šiaulių filialo pirmininkės
prašymas dėl nemokamų vietų skyrimo Ginkūnų kapinių teritorijoje statomame kolumbariume,
Viešosios įstaigos „Smalsieji pabiručiai“ direktorės prašymas dėl lėšų poreikio.
Komiteto nariai dalyvavo įvairių darbo grupių ir komisijų veikloje.
2.3. Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto veikla
Komitetas kuruoja šias Savivaldybės veiklos sritis: viešosios tvarkos, sveikatos priežiūros,
socialinės paramos.
2014-aisiais metais įvyko 21 komiteto posėdis. Komitetas apsvarstė 177 Tarybos sprendimo
projektus, iš jų: pritarė 150 Tarybos sprendimo projektams, nepritarė – 4. Komitetas pateikė 6
rekomendacijas Savivaldybės merui, Administracijos direktoriui ir Administracijos padaliniams.
Komitetas apsvarstė 8 klausimus pagal pateiktus įstaigų ir gyventojų prašymus iš jų:
1.

Dėl skirtingo paslaugų apmokėjimo iš PSDF lėšų.

2.

Dėl lėšų skyrimo koplyčios statybai.

3.

Dėl lėšų poreikio VšĮ „Smalsieji pabiručiai“.

4.

Dėl nemokamų vietų skyrimo Ginkūnų kapinių teritorijoje statomame kolumbariume.

5.

Dėl psichologų etatų.

6.

Prašymas dėl leidinio miesto tarybos 25-mečiui pažymėti.

7.

Informacija apie Dantų protezavimo paslaugų teikimą VšĮ „Šiaulių centro poliklinikos“
Odontologijos centre.

8.

Informacija apie Narkomanijos prevenciją Šiaulių mieste.

2014 metais komitetas, spręsdamas miesto bendruomenės sveikatos priežiūros ir socialines
problemas, apsvarstė tokius svarbesnius klausimus:
23.

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokamų paslaugų

kainų patvirtinimo.
24.

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo.

25.

Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo

dydžio.
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26.

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų socialinės globos kainos

patvirtinimo.
27.

Dėl viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos įstatų patvirtinimo.

28.

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2014 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

29.

Dėl viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo.

30.

Dėl triukšmo prevencijos zonų, triukšmo prevencijos veiksmų plano patvirtinimo ir

tyliųjų zonų nustatymo.
31.

Dėl paramos mirties atveju skyrimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų

tvarkos aprašo patvirtinimo.
32.

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų nuostatų

patvirtinimo.
33.

Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės

gerinimas Šiaulių miesto ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklose.
34.

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios

programos rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo.
35.

Dėl Šiaulių miesto kolumbariumo paslaugos kainos nustatymo.

36.

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos

2015-2016 metų programos patvirtinimo.
37.

Dėl mokėjimo už Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų

Socialinės globos skyriaus paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo.
38.

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų Socialinės

globos skyriaus paslaugų kainų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo.
39.

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų Socialinės

globos skyriaus paslaugų kainų patvirtinimo.
40.

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios

programos patvirtinimo.

2.4. Švietimo, kultūros ir sporto komiteto veikla
Ataskaitiniu laikotarpiu keitėsi komiteto sudėtis. Vietoje į kitą komitetą perėjusios dirbti
Daivos Matonienės į komiteto darbą įsitraukė nauja Tarybos narė Giedrė Brazlauskaitė. Per 2014
metus įvyko 21 komiteto posėdis, apsvarstyti 253 klausimai. Komitetas išnagrinėjo 244 Tarybos
sprendimų projektus bei 9 klausimus aktualius švietimo, kultūros ir sporto srityje. Pateikė 2
rekomendacijas, 2 prašymus Administracijai dėl dokumentų pateikimo ir 10 siūlymų iš jų: 2
siūlymus Tarybai dėl Tarybos sprendimo projektų įtraukimo į Tarybos posėdžio darbotvarkę bei 7
siūlymus Savivaldybės administracijai bei jos skyriams.
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Komitetas organizavo du išvažiuojamuosius komiteto posėdžius, kuriuose buvo diskutuota
apie sporto politikos plėtojimą Šiaulių mieste. Apžiūrėta irklavimo bazė, Žvyro g. 34, plaukimo
mokykla ,,Delfinas", Ežero g. 11A. Komitetas aptarė sporto situaciją ir išskyrė probleminius
klausimus. Susipažino su lėšų poreikiu Kūno kultūros ir sporto plėtros ir sporto klubų žaidimų
komandų plėtros programoms 2015 metams.
Daug dėmesio komitetas skyrė Šiaulių Lieporių pradinės mokyklos susidariusiai situacijai
nagrinėti. Išklausė Lieporių pradinės mokyklos bendruomenės atstovus dėl galimo jungimo su
„Rasos“ progimnazija. Išsamiai išnagrinėjo komiteto prašymu Administracijos pateiktą mokyklų
modernizavimo programą.
Komitetas svarstė klausimą dėl Lieporių pradinės mokyklos ir Šiaulių Gegužių
progimnazijos reorganizavimo. Komiteto nariai akcentavo, kad pirmiausia reorganizavimas turėtų
būti derinamas su bendruomene, o projektas turi būti aptartas Mokyklų tinklo pertvarkos grupėje.
Komitetas,

išklausęs

Lieporių

pradinės

mokyklos

iniciatyvinės

grupės

atstovus,

siūlė

Administracijai teikti Tarybos sprendimo projektą, parengtą atsižvelgiant į bendruomenės norus.
Komitetas apsvarstęs Tarybos sprendimo projektą „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-120 „Dėl švietimo įstaigų investicijų projektų, teikiamų
valstybės investicijų programos finansavimui gauti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas“ paprašė
rengėjo pateikti išsamesnę informaciją apie visų įstaigų pateiktus prašymus ir darbo grupės
posėdžio protokolus.
Komitetas, apsvarstęs viešosios įstaigos „Smalsieji pabiručiai“ prašymą dėl lėšų poreikio,
pasiūlė Administracijai inicijuoti tvarkos rengimą ar kriterijų nustatymą, tai yra už ką ir kokiais
atvejais skiriamos lėšos privačioms formaliojo ugdymo įstaigoms.
Išnagrinėjęs VšĮ „A. Sireikos Krepšinio akademija“ prašymą dėl sprendimo įtraukimo į
privatizavimo programą, nusprendė siūlyti Administracijai pakartotinai teikti Tarybos sprendimo
projektą, nustatant šias privatizavimo sąlygas: pirkėjas įsipareigoja 10 metų nuo privatizavimo
objektų pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo vykdyti privatizavimo objektuose neformaliojo
vaikų sportinio ir rekreacinio švietimo ugdymo veiklą Šiaulių mieste. Taip pat prašė Administracijos
iki 2014 m. gruodžio 2 dienos pateikti Švietimo, kultūros ir sporto komitetui teisininkų išaiškinimą
dėl privatizavimo sąlygų susiaurinimo ir galimos konkurencijos ribojimo bei grėsmių.
Komiteto nariai išsamiai nagrinėjo ir išsakė savo nuomonę dėl Tarybos sprendimo
projektų: „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“;
„Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio pagal
vykdomas ugdymo programas nustatymo bendrojo ugdymo mokyklose 2014–2015 mokslo metais
pakeitimo“;
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„Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-362 „Dėl
Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų komplektavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“;
„Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl
mokyklų aptarnaujamų teritorijų“ pakeitimo“;
„Dėl neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir bendrojo ugdymo mokyklų pastatų langų
pakeitimo“;
„Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-112
„Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių
sprendimams įgyvendinti Šiaulių miesto savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“;
„Dėl Šiaulių Vijolių vidurinės mokyklos struktūros pertvarkymo“.
Didžiąją veiklos dalį komitetas skyrė Tarybos sprendimų projektams švietimo, kultūros ir
sporto klausimais nagrinėti. Komiteto nariai dalyvavo įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje.
Komitetas dirbo sutelktai ir kompetentingai, visi jo nariai aktyviai dalyvavo problemų
svarstymuose, išreiškė savo nuomonę ir teikė pasiūlymus.
2.5. Kontrolės komiteto veikla
2014 m. buvo pažymėti Kontrolės komiteto sudėties pasikeitimais. 2014 m. birželio 26 d.
sprendimu Nr. T-168 komitetą sudarė - Juras Andriukaitis, Vaidas Bacys, Vytautas Juškus
(pirmininko pavaduotojas), Angelė Kavaliauskienė, Birutė Marija Paplauskienė (2014 m. birželio
26 d. sprendimu Nr. T-169 paskirta komiteto pirmininke).
2014 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. T-362 komitetą sudarė - Vaidas Bacys, Nijolė
Budrytė, Artūras Gedminas, Vytautas Juškus (pirmininko pavaduotojas), Angelė Kavaliauskienė,
Birutė Marija Paplauskienė (pirmininkė), Stasys Tumėnas.
Per 2014 metus įvyko 8 komiteto posėdžiai apsvarstyta 13 klausimų. Kontrolės komitetas
svarstė klausimus:
1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės kontrolieriaus Arvydo Ušecko valstybės tarnybos
pratęsimo.
2. Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų IV ketvirčio veiklos ataskaitos
svarstymo.
3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos
ataskaitos.
4. Dėl pritarimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2013 metų finansų kontrolės
būklės ataskaitai.
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5. Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų I ir II- ketvirčių veiklos
ataskaitų svarstymo.
6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos plano
projekto.
7. Dėl informacijos apie Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklą per 2014 metų III
ketvirčius svarstymo.
8. Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos planui vykdyti
reikalingų asignavimų įvertinimo.
9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Tvarkos ir teisingumo frakcijos paklausimo.
10. Dėl 2014 metų Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos bei Centralizuoto vidaus audito
skyriaus atliktų patikrinimų lopšeliuose-darželiuose išvadų ir nustatytų pažeidimų bei
priemonių pažeidimams pašalinti pateikimo.
11. Informacija apie Savivaldybėje veikiančios kompiuterinės buhalterinės apskaitos
programos suderinimą su VSAKIS.
Kovo mėnesį Komitetas nagrinėjo Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų IV
ketvirčio veiklos ataskaitą. Taip pat Komitetas apsvarstė Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybos 2013 metų veiklos ataskaitas. Administracijos direktoriui priminta dėl Kontrolės
komiteto rekomendacijos organizuoti biudžetinių įstaigų buhalterijų centralizavimą.
Kontrolės komitetas gegužės mėnesį nagrinėdamas klausimą „Dėl pritarimo Šiaulių miesto
savivaldybės administracijos 2013 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai“ nusprendė siūlyti
Merui ir Finansų ir ekonomikos komitetui remiantis Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu
paruošti paklausimą Šiaulių apskrities Vyriausybės atstovui dėl šių ataskaitų teikimo būtinybės.
Svarstant Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų I ir II ketvirčių veiklos
ataskaitas komiteto nariai buvo supažindinti su savivaldybės/valstybės lėšų ir turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą apskaitos tvarkymo švietimo įstaigose, atliekamomis
audito procedūromis. Susipažino su nustatytais turto valdymo trūkumai. Taip pat klaidomis ir
pažeidimais švietimo įstaigose dėl patiekalų gamybos išlaidų apmokėjimo dydžio bei tvarkos
nemokamam mokinių maitinimui. Išklausė Šiaulių miesto savivaldybės 2013 m. gruodžio 31 d.
biudžeto ir finansinių ataskaitų rinkiniuose pateiktų įsipareigojimų vertinimą bei Savivaldybei
nuosavybės teise priklausančio turto – Šiaulių Aukštabalio multifunkcinio komplekso apskaitos
teisingumą.
Kontrolės komitetas 2014 m. spalio 30 d. Nr. SS-9 atsakė į gautą 2014 m. rugpjūčio 27 d.
tarybos narių Aurimo Nausėdos ir Artūro Visocko skundą ir pasiūlymą. Atsakydamas į pareiškėjų
paklausimą komitetas atkreipė dėmesį, jog Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui netaikytinas
Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas, kadangi Kontrolės komitetas
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nėra įstaiga. Skunde nurodytame Vietos savivaldos įstatymo 4 str. išdėstyti 14 str. 4 d. 8 p.
nustatyta, jog Kontrolės komitetas dirba pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą veiklos programą ir
kiekvienų metų pabaigoje už savo veiklą atsiskaito Savivaldybės tarybai. Akcentavo, kad
Savivaldybės tarybos kontrolės komitetas vykdydamas veiklą privalo vadovautis įstatymais ir kt.
teisės aktais. Vietos savivaldos įstatymo 14 str. 4 d., Tarybos veiklos reglamento 125 p. nustatytos
Kontrolės komiteto teisės ir funkcijos, tačiau tarp jų nėra numatyta teisė atlikti patikrinimus, teikti
išaiškinimus dėl galimų įstatymo reikalavimų pažeidimų, įpareigoti savivaldybės administracijos
skyrius atlikti kokius nors veiksmus ir pan. Pažymėjo, kad Vietos savivaldos įstatymas ir kiti teisės
aktai nenustato pareigos ir tvarkos, kuri įpareigotų Savivaldybės institucijas teikti Šiaulių m.
mokesčių mokėtojams sąskaitas ir dokumentus dėl atskirų atliktų darbų ar numatomų pirkimų,
kuriuos atliks Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės.
Spalio mėnesį komitetas apsvarstė ir pritarė Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito
tarnybos 2015 metų veiklos plano projektui, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklai per
2014 metų III ketvirčius bei Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos
planui vykdyti reikalingų asignavimų įvertinimui. Komiteto narys Juras Andriukaitis išsakė savo
nuomonę dėl Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos apimčių, žmogiškų resursų ir pajėgų
atlikti dažnesnius (kartą į metus) biudžetinių įstaigų auditus. Pasisakė dėl Šiaulių miesto
savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo. Pabrėžė, kad lopšelių-darželių
sektorius praktiškai yra nevaldomas, kartojasi pažeidimai ir nustatomi tie patys trūkumai. Priminė,
kad visos finansinės bei audito ataskaitos patenka Administracijos vadovui. Akcentavo, kad
nesvarstomas biudžetinių įstaigos vadovų atsakomybės klausimas. Siūlė kartą į ketvirtį nagrinėti
kaip vykdomi reikalavimai, įsipareigojimai, kokios priemonės buvo priimtos, kokie pasiekti
rezultatai. Prašė Kontrolės ir audito tarnybos atidžiau išnagrinėti Savivaldybės įmonės Šiaulių oro
uosto

finansinę

būklę

bei

apskaitos

patikimumą.

Komitetas

nusprendė

rekomenduoti

Administracijai ieškoti resursų stiprinti Centralizuoto vidaus audito skyrių.
Kontrolės komitetas lapkričio mėnesį apsvarstė gautą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
Tvarkos ir teisingumo frakcijos paklausimą. Komiteto nariai diskutavo dėl Centralizuoto vidaus
audito skyriaus stiprinimo. Nuspręsta prašyti Administracijos direktoriaus Kontrolės komiteto
nariams pateikti per 2014 metus Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos bei Centralizuoto vidaus
audito skyriaus atliktų patikrinimų visas išvadas ir rekomendacijas susijusias su lopšeliais-darželiais
bei kokių priemonių buvo imtasi nustatytiems pažeidimams pašalinti.
Komitetas susipažinęs su gautomis 2014 metų Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos bei
Centralizuoto vidaus audito skyriaus atliktų patikrinimų lopšeliuose-darželiuose išvadomis ir
nustatytais pažeidimais lapkričio 19 d. analizavo, aptarė ir nusprendė:
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1. rekomenduoti Administracijai artimiausiam Tarybos posėdžiui pateikti tvirtinti 2014 m.
balandžio mėnesiui parengtą ir teiktą sprendimo projektą „Dėl didžiausio leistino Šiaulių miesto
savivaldybės biudžetinių įstaigų pareigybių skaičiaus nustatymo“;
2. rekomenduoti Administracijai analizuoti ir Kontrolės komitetui pateikti pasiūlymus dėl
buhalterinės apskaitos tvarkymo, gerinimo, optimizavimo, kad būtų pašalinti esami trūkumai ir
pažeidimai.
Apsvarstę informaciją apie Savivaldybėje veikiančios kompiuterinės buhalterinės apskaitos
programos suderinimą su VSAKIS, komitetas nusprendė:
1. rekomenduoti Administracijai ieškoti galimybės suvienodinti Savivaldybės įstaigose
buhalterinės apskaitos programas;
2. rekomenduoti Administracijai suderinti Savivaldybėje veikiančių kompiuterinių
buhalterinės apskaitos programas su viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo
informacine sistema VSAKIS.
Gruodžio mėnesį komitetas parengė ir Tarybai pateikė tvirtinti sprendimo projektą „Dėl
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2015-2018 metų veiklos programos
patvirtinimo“.
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3. KOMISIJŲ IR TARYBŲ VEIKLA
3.1. Etikos komisija
2014 metais Etikos komisija rinkosi į vieną posėdį, kuriame pakartotinai svarstė (persvarstė)
piliečio R. Jasiškio skundą dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero J. Sartausko elgesio tyrimo (201401-10 protokolas Nr. TE-1-(1.12)), kurio metu pakartotinai nusprendė nepradėti Šiaulių miesto
savivaldybės mero J. Sartausko elgesio tyrimo.
Nuo 2014 m. liepos mėnesio Etikos komisijos pirmininku išrinktas miesto tarybos narys
Gintaras Karalevičius.
3.2. Antikorupcinė komisija
Šiaulių

miesto savivaldybės tarybos Antikorupcinė komisija (toliau – Komisija) įsteigta

siekiant Šiaulių miesto savivaldybėje įgyvendinti antikorupcinę politiką.
Per ataskaitinį laikotarpi buvo inicijuoti keli ikiteisminiai tyrimai dėl galimai neteisėtu
veikų, svarstyti klausimai dėl darželių buhalterijos centralizavimo ir maitinimo paslaugų
teikimo ir t.t. Taip pat buvo nagrinėti UAB „Šiaulių Vandenys“ bei UAB „Busturas“ viešieji
prikimai bei jų procedūros siekiant išsiaiškinti ar pirkimai šiose įmonėse yra vykdomi
skaidriai ir teisėtai.
Siekiant vykdyti antikorupcinį visuomenės švietimą Komisijos nariai vykdydami
prevencinę

veiklą

bendradarbiavo su švietimo įstaigų vadovais bei specialiųjų

tarnybų

darbuotojais, dalyvavo įvairiuose renginiuose, kurie buvo organizuoti Šiaulių miesto
savivaldybėje ir kitose įstaigose
Antikorupcinės komisijos veikla remiasi nuostata, kad sėkminga kova su korupcija įmanoma
derinant prevencines ir šviečiamąsias priemones, todėl 2015 m. laikotarpiu Savivaldybės
antikorupcinė politika turėtų būti daugiau švietėjiška, pagrįsta tyrimais, ryšiais su visuomene ir
apimti tokias veiklas kaip:
•

seminarai, konferencijos tarybos nariams ir administracijos darbuotojams;

• sociologiniai tyrimai, apimantys tokias sritis kaip šiauliečių korupcijos vertinimų ir
patirties tyrimai; Šiaulių miesto savivaldybės darbuotojų apklausos ir panašiai.

3.3. Administracinė komisija prie Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2014 m. įvyko 20 Administracinės komisijos posėdžių, kurių metu išnagrinėtos 169
administracinių teisės pažeidimų bylos ir paskirtos 106 administracinės nuobaudos: 2 įspėjimai ir
104 piniginės baudos, kurių suma sudarė 15610 Lt. 18 administracinio teisės pažeidimo bylų
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nutraukta nustačius aplinkybes, dėl kurių administracinio teisės pažeidimo bylos teisena negalima. 8
administracinio teisės pažeidimo bylų teisena baigta, pažeidėjui įvykdžius administracinį nurodymą.
Pagal Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsnių nomenklatūrą
buvo nagrinėtos tokios bylos:
pagal 110 str. Gyvūnų įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, gabenimo ir prekybos
jais

taisyklių

bei

atskirų

rūšių

gyvūnų

registravimo gyvenamosiose vietovėse taisyklių

pažeidimas - 25 bylos;
pagal 124-5 str. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis
vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos
pažeidimas – 94 bylos;
pagal 137 str. Naudojimosi automobilių ir elektros transportu tvarkos pažeidimas – 1 byla;
pagal 142 str. Važiavimas be bilieto arba

važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su

nuolaida, tačiau nepateikus reikiamų dokumentų, patvirtinančių teisę į transporto lengvatas, arba
tokių keleivių ar neapmokėto bagažo vežimas keleivinėmis kelių transporto priemonėmis, arba
atsisakymas sumokėti už važiavimą taksi - 3 bylos;
pagal 160-1 str. Gatvių, jų statinių ir įrenginių sugadinimas – 1 byla;
pagal 161 str. Miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimas –
17 bylų;
pagal 161-1 str. Savivaldybių tarybų patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimas - 5
bylos;
pagal 167 str. Prekybos viešosiose vietose taisyklių pažeidimas – 7 bylos;
pagal 185-1 str. Rūkymas vietose, kuriose draudžiama tai daryti - 5 bylos;
pagal 188 str. Savavaldžiavimas - 7 bylos.
Administracinė komisija išnagrinėjo ir priėmė 1

nutarimą

dėl

baudos pakeitimo

nemokamais viešaisiais darbais ir paskyrė 30 valandų nemokamų viešųjų darbų. Šiaulių apskrities
VPK Viešosios tvarkos biuro Prevencijos poskyrio teikimu Administracinė komisija išnagrinėjo 4
administracinių teisės pažeidimų bylas dėl 53 valandų paskirtų nemokamų viešųjų darbų nuobaudos
pakeitimo į ankstesniais nutarimais paskirtas baudas, kadangi pažeidėjas vengia atlikti nemokamų
viešųjų darbų nuobaudas.
Administracinių teisės pažeidimų byloje dalyvaujantys asmenys turi teisę apskųsti
Administracinės komisijos nutarimus Šiaulių apylinkės teismui, kuris patikrina priimtų nutarimų
teisėtumą ir pagrįstumą. Per ataskaitinį laikotarpį Šiaulių apylinkės teisme buvo nagrinėti 7 skundai
dėl Administracinės komisijos nutarimų: 4 nutarimai administracinio teisės pažeidimo bylose palikti
nepakeisti ir skundai nepatenkinti, 3 nutarimai pakeisti, paskiriant mažesnę nei kodekso numatytą
nuobaudą.
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3.4. Šiaulių miesto savivaldybės trišalė taryba
Šiaulių miesto trišalė taryba, vadovaudamasi tarybos nuostatais 2014 m. atliko šias veiklas:
analizavo aktualias miestui socialines, ekonomines problemas, svarstė savivaldybės tarybos
sprendimus, sprendimų projektus, teikė pasiūlymus Šiaulių miesto Savivaldybės Tarybai,
administracijai dėl šių problemų sprendimo.
3.5. Jaunimo reikalų tarybos veikla
2014 m. vyko 9 Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos posėdžiai, kurių metu parengti 6
Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos raštai Savivaldybės administracijai dėl situacijos Šiaulių
jaunimo centre, Šiaulių miesto savivaldybės Saugaus eismo komisijai dėl saugaus eismo
užtikrinimo P.Višinskio-Vytauto gatvių sankryžoje; jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos dėl Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“
dalinio finansavimo; pateiktas 1 sprendimo projektas Šiaulių miesto savivaldybės tarybai dėl
Jaunimo reikalų tarybos sudėties ir nuostatų keitimo.
Per ataskaitinius metus buvo įgyvendinta jaunimo iniciatyvų rėmimo programa.
Atsižvelgiant į Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos prašymą,

Jaunimo iniciatyvų rėmimo

programa 2014 m. padidinta iki 20 000 Lt. Programai pateikta 19 projektų, finansuota – 12.
2014 m. birželio mėn. dalyvauta Jaunimo vasaros akademijoje, kur Šiaulių miesto komanda
laimėjo II vietą kvadrato varžybose ir III vietą virvės traukimo varžybose.
Akcentuotina, kad pirmą kartą buvo inicijuota ir įgyvendinta Jaunimo verslumo skatinimo
programa, kuriai Savivaldybės taryba skyrė 150 tūkst. litų. Jos metu jaunimas turėjo puikią progą
kurti savo verslą.
Ataskaitiniais metais taip pat buvo suorganizuota Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos
„Apskritasis stalas“ valdybos narių, Jaunimo reikalų departamento prie LR Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos direktoriaus ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovų bei Administracijos
vadovų diskusija Šiauliuose. Taip pat bendras Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos ir Vietos
bendruomenių tarybų pirmininkų posėdis. Jaunimo atstovai dalyvavo 3 VBT veikloje (Centro,
Kalniuko ir Gubernijos VBT, Medelyno seniūnijos VBT bei Rėkyvos seniūnijos VBT (jaunimo
atstovė išrinkta VBT pirmininke), teikė pasiūlymus bei įgyvendino bendruomenei aktualius
projektus.
Suorganizuotos 4 konsultacijos-diskusijos su jaunimu (2 susitikimai) ir ekspertais (Jaunimo
darbo centro prie Šiaulių teritorinės darbo biržos, Šiaulių jaunimo centro, Šiaulių Turizmo
informacijos centro, Šiaulių universiteto atstovais, Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos nariais)
(2 apklausos) (kiekvienoje po 10-15 žmonių) dėl jaunimo socialinė įtraukties ir jaunimo verslumo
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skatinimo. Parengtos išvados ir pasiūlymai bei pateikti Jaunimo reikalų departamentui prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Jaunimo reikalų tarybos nariai ar jaunimo organizacijų atstovai deleguoti į formuojamas
savivaldybės darbo grupes ar komisijas (Šiaulių miesto savivaldybės Konsultacinė taryba, Šiaulių
miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba, Jaunimo metodinė taryba prie Šiaulių
teritorinės darbo biržos, Šiaulių miesto gyventojų saugumo stiprinimo ir saugios savivaldybės
plėtros komisija).
Bendradarbiaujant su miestų partnerių atstovais jaunimo politikos srityje organizuotas
vizitas į Pernu (Estija) miesto savivaldybę ir atviruosius jaunimo centrus. 2014 m. spalio mėn.
Jaunimo reikalų tarybos nariai dalyvavo Nacionaliniame Jaunimo reikalų tarybų forume Vilniuje.
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4. MERO POTVARKIU SUDARYTOS DARBO GRUPĖS
Kaip ir kiekvienais metais mero potvarkiu 2014 metais buvo sudarytos ar iš seniau veikė
įvairios darbo grupės. Darbo grupės sudarytos siekiant užtikrinti įvairių iniciatyvų, akcijų ar
probleminių klausimų sprendimo galimybes. Dalis darbo grupių buvo trumpalaikės ir įvykdžiusios
joms keltas užduotis jos baigė savo darbą. Paminėtinos svarbiausios iš jų:
Darbo grupė daugiabučių namų modernizavimo problemoms spręsti
2014 metų gegužės mėn. įvyko darbo grupės susirinkimas dėl „Daugiabučių namų
renovacijos proceso finansavimo“, kurio metu buvo pristatytas daugiabučių namų renovacijos
atsiskaitymo eigos procesas. Buvo diskutuota dėl atsiskaitymo termino PRC bei dėl II etapo
investicinių planų. Spalio mėn. Šiauliuose vyko Būsto energijos taupymo agentūros (BETA)
inicijuoti mokymai pagal ES finansuojamą projektą „Daugiabučių namų modernizavimo
skatinimas, II etapas“. Taip pat VIII Lietuvos urbanistinio forumas apie kompleksinį miestų
modernizavimą „Žingsniai kompleksinės plėtros link“.
Metų pabaigoje vyko susitikimas su daugiabučių namų savininkais. Jo metu aptarta
daugiabučių gyvenamųjų namų Šiaulių mieste renovacijos problemos ir galimybės. 2014 m.
pradėtos 10 gyvenamųjų namų mieste renovacijos.
Akcijos „Laisvė dviračiui“ organizavimo darbo grupė
Darbo grupė per 2012 m. turėjo 3 posėdžius. Teikė Savivaldybės administracijai siūlymus dėl
Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos paskelbto geriausio kasdieniniam susisiekimui
skirtos dviračių trasos konkurso. Taip pat nagrinėjo Tilžės gatvės dviračių tako rekonstrukcijos
projektavimo paslaugų ir rangos darbų atlikimo klausimus.
2014 m. rugsėjo mėn. 20 d. vyko tradicija tapusi pilietinė akcija „Laisvė dviračiui“ šūkiu Važiuok saugiai! Tai buvo jau septintasis tokio pobūdžio renginys mieste.
Darbo grupė Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimams
parengti
Darbo grupės tikslas buvo atsižvelgiant į pasikeitusį Vietos savivaldos įstatymą paruošti
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatas. Darbo grupė paruošusi
sprendimo projektą, pristatė jį Tarybai ir jai priėmus sprendimą baigė savo darbą.
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Darbo grupė SĮ Šiaulių oro uosto veiklos perspektyvoms spręsti
Darbo grupė nagrinėjo su SĮ Šiaulių oro uostas išvystymu bei plėtra susijusius klausimus,
analizavo potencialių investuotojų pasiūlymus, svarstė Savivaldybės tarybos sprendimų, SĮ Šiaulių
oro uosto dokumentų projektus, rengė raštus atsakingoms institucijoms, organizavo susitikimus,
teikė siūlymus Savivaldybei ir savivaldybės įmonei Šiaulių oro uostui.
Darbo grupė Rėkyvos aplinkos apsaugos problemoms spręsti
2014 m. darbo grupė Rėkyvos aplinkos apsaugos problemoms spręsti turėjo du
išvažiuojamuosius posėdžius, kurių metu buvo pristatyta 2013 m. Rėkyvos durpių telkinio
monitoringo ataskaita. Pristatytas mokslininkų ketinamas atlikti eksperimentas dėl galimo durpių
rekultivacijos būdo pasirinkimo. Vėliau pristatyti eksperimento eigos rezultatai.
Pateikta informacija apie AB „Rėkyva“ veiklos planus bei poveikio aplinkai vertinimas.
Darbo grupė „Už žydintį ir švarų saulės“
Akcija siekiama įvertinti ir išrinkti gražiausiai prižiūrinčius ir tvarkančius gyvenamąją
aplinką daugiabučius gyvenamuosius namus, jų kvartalus, individualias valdas bei įmones,
organizacijas. Akcijos pagrindinis tikslas – kurti gražų ir žydintį Saulės miestą, švarinti, puoselėti
savo aplinką.
Akcija buvo organizuojama tradiciškai šeštus metus iš eilės ir susilaukė ne mažo miestiečių
susidomėjimo, nes joje dalyvavo daugiau nei 150 dalyvių.
Darbo grupė Šiaulių universiteto ir Savivaldybės ryšiams plėtoti
Posėdžių metu aptartos glaudesnio bendradarbiavimo tarp Šiaulių universiteto ir Šiaulių
miesto savivaldybės galimybės. Darbo grupė pateikė konkrečius pasiūlymus dėl lėšų numatymo
Savivaldybės biudžete Šiaulių universiteto pasiūlytoms programoms finansuoti. Skirta 100 tūkst.
litų. Taip pat inicijuotas kelio link Šiaulių universiteto Botanikos sodo sutvarkymas.
Finansuoto Šiaulių universiteto parengto projekto pavadinimas
„Geros mokyklos“ ypatumų analizė
Specialistų pasiūlos ir paklausos dinamikos stebėsena mieste
Programa Šiaulių miesto moksleiviams „Vaidiname operą“
Miestą reprezentuojantys suvenyrai ir jų dizaino sprendimai
Dainų parko želdyno tvarkymas

Finansuota suma
27 000 Lt
25 000 Lt
20 000 Lt
14 000 Lt
14 000 Lt

Darbo grupė dėl Talkšos ežero ir jo prieigų išvystymo
Darbo grupės tikslas – nagrinėti klausimus, susijusius su Talkšos ežero ir jo prieigų
išvystymu bei koordinuoti vystymo procesą.
Aptarta idėja dėl „Pramonės įdomybių parko“ – daugiafunkcinės atviros ekspozicijos,
viešinanti Šiaulių miesto industrines galimybes, reprezentuojanti miesto įmonių technologijas,
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jungianti tiek menines-estetines, tiek žaidimų-atrakcionų funkcijas. Siūlyta šį parką steigti buvusio
„Elnio“ fabriko teritorijoje.
Dėl Talkšos ežero ir jo prieigų ilgalaikės išvystymo programos parengimo. Įvyko šeši
Talkšos ežero ir jo prieigų išvystymo programos pristatymai kartu su rengėjais UAB „Smart
Continent“LT specialistais, suinteresuotais visuomenės, verslo atstovais. Buvo organizuotos dvi
išsamios diskusijos tikslinėse grupėse dėl ilgalaikės išvystymo programos parengimo, esamos
situacijos analizės, projekto vertinimo, idėjų, siūlymų pateikimo. Metų pabaigoje pateikta galutinė
Talkšos ežero ir jo prieigų ilgalaikės išvystymo programos ataskaita.
Talkšos ežero ir jo prieigų pakrantėje įvyko keli krūmynų šalinimo darbai, atliktas
sustiprintos dangos tako remontas, atnaujinti Salduvės pažintinio tako informaciniai stendai, takai,
įrengta naujų žaidimų aikštelių ar sustojimų keliautojams.
•

Darbo grupė dėl Chaumo Frenkelio atminimo įamžinimo
Diskusijų metu dėl Šiaulių miesto pramoninkų įamžinimo galimybių nuspręsta Savivaldybei

bendradarbiaujant su verslo atstovais sutvarkyti skverą prie Elnio fabriko ir jame pastatyti paminklą
vienam garsiausių bei pirmųjų pramoninkų mūsų mieste Chaimui Frenkeliui.
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III.

SAVIVALDYBĖS FINANSAI

2014 metų Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto pajamų planas iš mokesčių, dotacijų, pajamų
ir sandorių įvykdytas 101,2 procentais, planuota gauti 266298,1 tūkst. litų pajamų, gauta – 269597
tūkst. litų, t.y. gauta 3298,9 tūkst. litų daugiau nei planuota.
Gyventojų pajamų mokesčio planas įvykdytas 100,5 procentais, planuota gauti 105858 tūkst.
litų, gauta – 106342,4 tūkst. litų, t. y gauta daugiau 494,4 tūkst. litų.
Gyventojų pajamų mokesčio savivaldybių išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti planas
įvykdytas 107,7 procentais, planuota gauti 10631 tūkst. litų, gauta – 11454 tūkst. litų, t.y. gauta
daugiau 826 tūkst. litų.
Turto mokesčių planas įvykdytas 107,3 procentais, planuota gauti 9824 tūkst. litų, įvykdyta –
10538,2 tūkst. litų, gauta daugiau 714,2 tūkst. litų, iš jų:
1) žemės mokesčio planas 1156 tūkst. litų, įvykdytas – 1065,2 tūkst. litų, gauta mažiau 90,8
tūkst. litų, įvykdyta 92,1 procento;
2) paveldimo turto mokesčio planas 137 tūkst. litų, įvykdytas – 190,9 tūkst. litų, gauta
daugiau 53,9 tūkst. litų, įvykdyta 139,3 procento;
3) nekilnojamojo turto mokesčio planas 8531 tūkst. litų, įvykdytas – 9282,1 tūkst. litų, gauta
daugiau 751,1 tūkst. litų, įvykdyta – 108,8 procento.
Mokesčio už aplinkos teršimą planas 660 tūkst. litų, įvykdytas – 607,5 tūkst. litų arba 92
procento, gauta mažiau 52,5 tūkst. litų.
Valstybės rinkliavų planuota gauti 265 tūkst. litų, gauta – 263,5tūkst. litų, gauta mažiau 1,5
tūkst. litų, planas įvykdytas 99,4 procento.
Vietinių rinkliavų planas 10078,3 tūkst. litų, įvykdytas – 10975 tūkst. litų, gauta daugiau
896,7 tūkst. litų, planas įvykdytas 108,9 procento, iš jų – vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų
tvarkymą planas 9152 tūkst. litų, įvykdymas – 9578,1 tūkst. litų, gauta daugiau 426,1 tūkst. litų,
planas įvykdytas 104,7 procento.
Dotacijų planas sudarė 106625,7 tūkst. litų, įvykdymas – 105363,4 tūkst. litų, iš jų: specialios
tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti gauta 12583,2
tūkst. litų, mokinio krepšeliui finansuoti – 75708 tūkst. litų, specialios tikslinės dotacijos
savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokinimas, turintiems specialiųjų
tikslinių ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti finansuoti –
11240 tūkst. litų, lėšų pagal tarpusavio atsiskaitymus – 430,9 tūkst. litų, valstybės investicijų
programoje numatytiems projektams finansuoti – 3818,3 tūkst. litų, savivaldybės socialinio būsto
fondo plėtrai – 1125,2 tūkst. litų, Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos tarptautinės
finansinės paramos lėšų gauta 457,8 tūkst. litų
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Kitų pajamų planuota gauti 22196,8 tūkst. litų, gauta 23315,7 tūkst. litų, arba 1118,9 tūkst. litų
daugiau, planas įvykdytas 105 procento, iš jų:
1) dividendų planuota gauti 2840 tūkst. litų, gauta – 2840 tūkst. litų, įvykdyta 100 procentų;
2) nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens
telkinius planas 4231,1 tūkst. litų, įvykdymas – 4942,6 tūkst. litų, planas įvykdytas 116,8 procento;
3) mokesčių už valstybinius gamtos išteklius planas 60 tūkst. litų, gauta – 102,8 tūkst. litų,
planas įvykdytas 171,3 procento;
4) pajamų už patalpų nuomą planas 981,3 tūkst. litų, įvykdymas – 881,5 tūkst. litų, gauta
mažiau 99,8 tūkst. litų, planas įvykdytas 89,8 procento;
5) biudžetinių įstaigų pajamų už atsitiktines paslaugas planas 4359 tūkst. litų, įvykdymas –
4098,5 tūkst. litų, gauta mažiau 260,5 tūkst. litų, planas įvykdytas 94 procento;
6) įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose planas 9185,4 tūkst.
litų, įvykdymas – 9984,2 tūkst. litų arba 108,7 procento;
7) pajamų iš baudų ir konfiskacijos planuota gauti 40 tūkst. litų, gauta – 106,2 tūkst. litų, arba
planas įvykdytas 265,5 procento;
8) kitų neišvardytų pajamų planas 500 tūkst. litų, įvykdymas – 359,9 tūkst. litų, planas
įvykdytas 72 procento.
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų gauta 737,3 tūkst. litų.
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 IR 2014 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO
IR ĮVYKDYMO PALYGINIMAS
(tūkst. litų)
Pajamos

Patikslintas
2013 m.
planas

Įvykdyta
2013 m.

Patikslintas
2014 m.
planas

Įvykdyta
2014 m.

1

2

3

4

5

Mokesčiai
Gyventojų pajamų mokestis
Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių
išlaidų struktūros skirtumams išlyginti
Turto mokesčiai, iš jų:
Žemės mokestis
Nekilnojamojo turto mokestis
Paveldimo turto mokestis
Mokestis už aplinkos teršimą
Valstybės rinkliavos
Vietinės rinkliavos
Dotacijos
Speciali tikslinė dotacija einamiesiems
tikslams, iš jų

117129,5
87115

116716,6
84313

137316,3
105858

140180,6
106342,4

11012

10566

10631

11454

8180
1156
6850
174
610
249
9963,5
117034,3

10594,6
896,7
9544,5
153,4
678,8
296,6
10267,6
116423,1

9824
1156
8531
137
660
265
10078,3
106625,7

10538,2
1065,2
9282,1
190,9
607,5
263,5
10975
105363,4

115077

114465,8

101132,1

99531,2
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Valstybinėms (perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms atlikti
Mokinio krepšeliui finansuoti
Kita tikslinė dotacija
Bendrosios dotacijos kompensacija

28385,7

27781,1

14165,1

12583,2

75444,2
11247,1
348

75437,6
11247,1
348

75727
11240

75708
11240

1243,2

1125,2

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo
lygių
Lėšos, gautos iš valstybės biudžeto pagal
tarpusavio atsiskaitymus
Speciali tikslinė dotacija Valstybės
investicijų programoje numatytiems
projektams vykdyti
Europos Sąjungos finansinės paramos
lėšos, kitos tarptautinės finansinės
paramos lėšos
Kitos pajamos
Dividendai
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir
valstybinio vidaus vandenų fondo
vandens telkinius
Mokesčiai už valstybinius gamtos
išteklius
Pajamos iš patalpų nuomos

31,3

31,3

430,9

430,9

1578

1578

3819,5

3818,3

457,8
20484,1
2571,3

24195,8
4455

22196,8
2840

23315,7
2840

4000

4968,6

4231,1

4942,6

150

130,8

60

102,8

617,6

1073,4

981,3

881,5

2

3

4

5

Biudžetinių įstaigų pajamos už
atsitiktines paslaugas

4174,5

4004,4

4359

4098,5

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės
apsaugos ir kitose įstaigose

8351,7

8717,2

9185,4

9984,2

119
500

244,9
601,5

40
500

106,2
359,9

332,7

159,3

737,3

1

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos
Kitos neišvardytos pajamos
Materialiojo ir nematerialiojo turto
realizavimo pajamos
Iš kitų savivaldybių gautos moksleivio
krepšelio lėšos
Iš viso mokesčiai, dotacijos ir pajamos
Paskolos
IŠ VISO

208,9

208,9

254856,8

257877,1

266298,1

269597

5591,3
260448,1

2131,1
260008,2

5069,6
271367,7

4475,5
274072,5

2014 metų savivaldybės kreditinis įsiskolinimas ir paskolos
Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto kreditinis įsiskolinimas 2014 m. gruodžio 31 d. sudaro
77319,7 tūkst. litų, iš jų: paskolos – 49764,0 tūkst. litų, įsiskolinimas darbo užmokesčiui ir
socialiniam draudimui – 288,8 tūkst. litų, įsiskolinimas už prekes ir paslaugas – 19594,3 tūkst. litų,
įsiskolinimas už transporto kompensacijas ir kitą socialinę paramą – 6302,9 tūkst. litų,
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įsiskolinimas už kitas išlaidas – 613,8 tūkst. litų, įsiskolinimas už turto įsigijimo išlaidas – 755,9
tūkst. litų.
Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto kreditinis įsiskolinimas 2014 m. gruodžio 31 d.,
palyginus su 2014 m. sausio 1 d. (98370,7 tūkst. litų) sumažėjo iš viso 21051 tūkst. litų. Pradelstas
įsiskolinimas (kurio įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos)

per 2014 metus

sumažėjos 6199 tūkst. litų ir 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė 3020,1 tūkst. litų, iš jų: už prekes ir
paslaugas – 471,6 tūkst. litų, už komunalines paslaugas – 2548,5 tūkst. litų.
Šiaulių miesto savivaldybės gautos paskolos 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė 49764 tūkst.
litų. 2014 m. gruodžio 31 d. Savivaldybė buvo paėmusi ir negrąžinusi 16 paskolų.
2014 metų savivaldybės privatizavimo fondo lėšos
2014 metais į Savivaldybės privatizavimo fondą gauta 1323,9 tūkst. litų pajamų, iš jų:
pajamos iš privatizavimo sandorių – 1295,5 tūkst. litų, už grąžintus kreditus ir paskolas, palūkanas
ir už atidėtas įmokas bei netesybas – 25,8 tūkst. litų, kitos įplaukos – 2,6 tūkst. litų.
2014 metais Savivaldybės taryba patvirtino 1323,8 tūkst. litų sąmatą programoms vykdyti.
Programoms finansuoti išleista 1026,9 tūkst. litų, iš jų: išlaidoms, susijusioms su Privatizavimo
programos vykdymu, padengti – 18,4 tūkst. litų, Šiaulių vyskupijos kurijai teritorijos,
priklausančios Savivaldybei ir esančios prie Šiaulių vyskupijos kurijos ir pastoracinio centro Tilžės
g. 186, tvarkymo darbų išlaidoms iš dalies padengti – 15,4 tūkst. litų, biudžetinių įstaigų skubiems
remonto darbams vykdyti – 42,9 tūkst. litų, meniniams akcentams įrengti – 99,4 tūkst. litų,
plaukimo mokyklos ,,Delfinas“ spintelėms atnaujinti – 67 tūkst. litų, Valstybinio Šiaulių dramos
teatro spektaklių pastatymui paremti – 50 tūkst. litų, VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės
kompiuterinio tomografo detalių įsigijimo išlaidoms iš dalies padengti – 150 tūkst. litų, plenero
meniniams akcentams sukurti organizavimo išlaidoms iš dalies padengti – 40 tūkst. litų, insulino
pompų įsigijimo išlaidoms iš dalies padengti – 13 tūkst. litų, pasaulio moterų žolės riedulio lygos I
etapo turnyro pasiruošimo ir organizavimo išlaidoms iš dalies padengti – 50 tūkst. litų, vaikų
vasaros stovykloms organizuoti – 30 tūkst. litų, VšĮ Šiaulių centro poliklinikos endoskopinės
sistemos įsigijimo išlaidoms iš dalies padengti – 100 tūkst. litų, SĮ Šiaulių oro uostas infrastruktūrai
plėtoti – 100 tūkst. litų, Šiaulių miesto bulvaro senosios dalies, amfiteatro infrastruktūrai tvarkyti –
34,7 tūkst. litų, Šiaulių miesto 7 Švietimo įstaigų virtuvių remonto išlaidoms padengti – 100 tūkst.
litų, Rėkyvos paplūdimiui tvarkyti – 50 tūkst. litų, Talkšos ežero pakrantės infrastruktūrai tvarkyti –
30 tūkst. litų, stoginėms viešojo transporto autobuso stotelėse įrengti – 35,2 tūkst. litų.
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5. EKONOMINĖ VEIKLA. SAVIVALDYBĖS TURTAS
Per 2014 m. įvyko 17 Savivaldybės turto privatizavimo komisijos posėdžių, pritarta 13
savivaldybės turto privatizavimo programų.
Nuo 2014 m. spalio 1 d. įsigaliojo Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo
pakeitimo įstatymas, pagal kurį, nekilnojamojo turto pardavimas perkeltas į Valstybės ir
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 21 straipsnį, o akcijų
privatizavimas bus vykdomas pagal Valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo
įstatymą. Nuo 2014 m. spalio 1 d. nekilnojamojo turto objektai, kuriuos Savivaldybės taryba
nuspręs parduoti, bus parduodami tik aukcione (kiti pardavimo būdai nenumatyti kaip buvo iki šiol)
ir prieš tai juos įtraukus į Viešame aukcione parduodamo Šiaulių miesto savivaldybės
nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą. Į Vyriausybės tvirtinamą privatizavimo
objektų sąrašą liko įtraukti tik savivaldybei nuosavybės teise priklausantys akcijų paketai. 2014 m.
gruodžio 18 d. Šiaulių miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-393 patvirtino Viešame
aukcione parduodamo Šiaulių miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų
sąrašą, į kurį buvo įtraukti 42 nekilnojamojo turto objektai. Savivaldybės privatizavimo objektų
sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės, yra įtraukti keturių bendrovių akcijų
paketai: UAB „Šiaulių turgus“, UAB „Pabalių turgus“, UAB „ŠLEZVB“, AB Šiaulių banko.
Palyginimui. 2013 m. paskelbtos 26 objektų privatizavimo programos. Iš 26 objektų
parduoti 9 objektai. 2013 m. planuota įplaukų už privatizuotus objektus – 400 000 Lt, parduota už –
627 224,82 Lt. Tuo tarpu 2014 m. planuota įplaukų už privatizuotus objektus – 500 000 Lt,
parduota už – 1 316 870,82 Lt. Per 2014 m. paskelbtos 27 objektų privatizavimo programos. Iš 27
objektų parduoti 7 objektai.
Parduotų 2014 m. objektų sąrašas
Eil.
Nr.

1.

2.

Privatizavimo objekto
adresas (apibūdinimas)

Pardavimo
kaina (Lt)

50006132 Kūno kultūros 230000,00
centro patalpos
Vytauto
g.
145-33,
Šiauliai
50005304
Dalis 402000,00
poliklinikos
pastato
(plotas
775,47 kv. m
unikalus, dalis kiemo
statinių ir šiam objektui
priskirtas
bendro
naudojimo 0,0952 ha

Nuominin
kui
tenkanti
dalis (Lt)

Savivaldybei tenkanti
pardavimo
kainos dalis
(Lt)
230000,00

Žemės Žemės sklypo
sklypo
Parengimo
pardavi išlaidos (Lt)
mo
kaina
(Lt)
-

303046,00 97907,00

1047,00
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3.

4

5.

6.

7.

žemės
Varpo g. 9, Šiauliai
50005749 Garažo boksas
Nr. 3 (plotas 23,2 kv. m)
ir šiam objektui priskirtas
bendro naudojimo 83/336
(0,00833
ha)
žemės
sklypas
Tilžės g. 164A, Šiauliai
5000042
Kontora,
patalpa Nr. 18 (plotas
105,14 kv. m), Tilžės g.
139-18,
Šiauliai,.
Patalpos, į kurias yra
investuota
privataus
kapitalo,
nuomininkui
tenkanti kainos dalis
50004730 Garažo boksas
(plotas 24,71 kv. m,),
Vilniaus g. 202, Šiauliai,
kodas
50000941 Dirbtuvės (
plotas 199,37 kv. m),
50000942
Dirbtuvės
(plotas 348,83 kv. m),
50000943
Katilinė
(plotas 103,27 kv. m),
50000944
Gamybinis
pastatas (plotas 294,1 kv.
m),
50000945
Gamybinis
pastatas (plotas 199,83
kv. m) ir šiems objektams
priskirtas 3,43 ha žemės
sklypas Aerouosto g. 8,
Šiauliuose. Patalpos, į
kurias yra investuota
privataus kapitalo
50005879
Administracinis pastatas
(plotas 512,41 kv. m) ir
šiam objektui priskirtas
0,0813 ha žemės sklypas
Vasario 16-osios g. 37,
Šiauliai,
Iš viso (Lt):

15735,00

200000,00

9763,00

3131,00

30100,00

692940,00

134547,00

137678,00
39874,30

655,00

196869,00

30100,00

450100,00

2020875,0
0
Iš viso (Eur) 585285,85

5317,00-

-

184453,00 335000,0
0

38940,00

362639,82 70016,18

17444,00

1316870,82 508240,1
8
381392,15 147196,5
3

58086,00
16822,87
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2014 m. privatizuota (parduota) butų už 65 549,27 Lt. Rinkos kainomis parduoti 4 butai, 2 –
privatizuoti lengvatinėmis sąlygomis.
Privatizuotų (parduotų) butų 2001 – 2014 m. suvestinė
Pardavimo Parduotų butų skaičius

Pardavimo

Pardavimo kaina

metai

kaina (Lt)

Eurais (Eur)

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

2012

8

69396,52

2013

7

54834,19

15881,08

2014

6

65549,27

18984,38

Nuo 2004 sausio 1 d. Savivaldybės Viešųjų pirkimų poskyris vykdo Savivaldybės viešųjų
pirkimų (išskyrus mažos vertės) organizavimą, paskelbimą, techninį viešųjų pirkimų komisijų
aptarnavimą. Per 2014 m. poskyris vykdė 72 pirkimus. Iš 72 viešųjų pirkimo atviro konkurso būdu
paskelbti ir vykdyti 26 pirkimai, neskelbiamų derybų būdu, gavus Viešųjų pirkimų tarnybos
sutikimą, – 2, supaprastinto atviro konkurso būdu – 31, supaprastinto riboto konkurso būdu – 1,
supaprastintų neskelbiamų derybų būdu – 12.
Per metus įvyko 6 negyvenamųjų patalpų nuomos konkursai. Išnuomotos patalpos Aušros al.
31, Aido g. 16A, Vasario 16-osios g. 62, Korsako g. 10, Varpo g 27, Pramonės g. 13.
Per 2014 metus VĮ Registrų centre užregistruota/išregistruota 24 žemės panaudos sutarčių,
įregistruoti 96 objektai Savivaldybės nuosavybe, užsakyti 26 objektams kadastriniai matavimai ir
50 įvairūs registro ir kadastro pakeitimai. Parengti 15 Savivaldybės privatizuojamų objektų žemės
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sklypų dokumentai. Parengtos (naujos ar pratęstos) 34 patalpų nuomos ir panaudos sutartys, 24
žemės panaudos sutartys.
Užtikrintas valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas. Iš viso išnuomota 42
socialiniai būstai ir 21 gyvenamoji patalpa bendrabutyje. Šiaulių miesto savivaldybės socialinio
būsto fondui plėtoti 2014 metais buvo skirta 1243,17 tūkst. litų iš valstybės biudžeto. Parengtas
butų pirkimo ekonominis ir socialinis pagrindimas, įvykdyta pirkimo procedūra, lėšos įsisavintos ir
įsigyta 13 butų.
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6. VERSLAS IR SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ REZULTATAI
Kaip ir ankstesniais metais, Šiaulių miestas auga remdamasis daugiausia ne užsienio
investicijų, o vietinio verslo jėgomis. Šiauliuose gerai išvystyta pramonė, statybos, aktyvus
smulkusis ir vidutinis verslas.
Savivaldybės 2014 m. pabaigoje koordinavo 8 bendroves, 1 savivaldybės įmonę, 3 viešąsias
įstaigas. Kiekvieną ketvirtį Ekonomikos skyrius, gaudamas iš bendrovių pelno (nuostolio)
ataskaitas, atlieka jų veiklos rezultatų analizę: grynojo pelno palyginimą, grynojo pelningumo,
įstatinio kapitalo pelningumo, turto pelningumo nustatymą ir kitų veiklos rodiklių palyginimą su
praėjusiais ataskaitiniais laikotarpiais. Pateikiame Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių 2013 m.
ir 2014 m. veiklos grynojo pelno (nuostolio) palyginimą.
Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių ir Savivaldybės įmonės grynojo pelno palyginimas
2013 – 2014 metais
Bendrovės pavadinimas
UAB „ŽIBURIO KNYGYNAS“
UAB „BUSTURAS“
UAB „ŠIAULIŲ GATVIŲ
APŠVIETIMAS“
UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“
AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“
UAB „BENDRABUTIS“
UAB „ŠIAULIŲ TURGUS“
UAB „PABALIŲ TURGUS“
SĮ „ŠIAULIŲ ORO UOSTAS“

Grynasis pelnas (nuostolis), Lt P
o
2014 m.
2013 m.
k
-36.169
-25688
y
232.558
-885.321
t
206.807
103.676
i
5.447.356
-1.935.814 s
15.269.055
22.892
-100.869
214.395
-886.911

11.208.828
21.119
-52.481
244.181
212.680

Lt
-10.481
1.117.879
103.131
7.383.170
4.060.227
1.773
-48.388
-29.786
-1.099.591

(
+
/
)
Atkreiptinas dėmesys, kad atlikus viešojo transporto reformą Šiaulių mieste atsirado

galimybės žymiai atnaujinti autobusų parką, greta to turėti teigiamą finansinį UAB „Busturas“
balansą. Remiantis pateiktais duomenimis taip pat galima pastebėti, kad 6 Savivaldybės bendrovės
2014 metais dirbo pelningai, 2 Savivaldybės bendrovės ir savivaldybės įmonė dirbo nuostolingai.
Penkios kontroliuojamos įmonės 2014 metais pelno uždirbo daugiau nei 2013 metais.

6.1. Parama verslui
Šiauliuose verslininkams yra sudarytos geros galimybės gauti informaciją apie Europos
Sąjungos ir nacionalinės paramos galimybes, projektų rengimo taisykles, pasikeitimus įstatyminėje
bazėje ir kita. Šiais klausimais verslininkams padeda Šiaulių miesto savivaldybės Ekonomikos
skyriaus specialistai, miesto socialiniai partneriai - Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmai,
Šiaulių pramonininkų asociacija, viešosios įstaigos „Šiaulių regiono plėtros agentūra“, Šiaulių

31

verslo inkubatorius. Verta pažymėti, kad nekilnojamojo turto mokesčio tarifai mieste stabilūs jau
daugelį metų. Minėta aplinkybė leidžia verslui lengviau planuoti savo veiklą, ateities planus.
Vykdant Šiaulių miesto savivaldybės Smulkaus verslo rėmimo fondo administravimo
funkciją, buvo paremta 23 įmonės, sudaryta 9 sutartys su įmonėmis už 23,9 tūkst. Lt, įmonių
steigimosi išlaidoms bei dalyvavimo parodoje “Šiauliai 2014” padengti. 22 tūkst. Lt panaudoti
verslininkų mokymams.
2014 m. Savivaldybė priėmė sprendimus dėl mokestinių lengvatų taikymo fiziniams ir
juridiniams asmenims. Atleista nuo valstybinės žemės, žemės nuomos mokesčių už 63976,27 Lt
(viso atleisti 53 fiziniai ir juridiniai asmenys).
Vykdant licencijų ir leidimų išdavimo funkciją, 2014 metais buvo išduotos: Licencijos
(leidimai) verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, naftos produktais
–118; leidimai prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto viešosiose vietose–167; leidimai prekiauti
(teikti paslaugas) iš kioskų , lauko kavinėse – 66; leidimai prekiauti (teikti paslaugas) masinių
renginių metu – 574.
2014 m. parengtos 74 trišalė viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartis (2013 m. 88
sutartys), apmokėta 326,6 tūkst. Lt (2013 m. – 467,5 tūkst. Lt). Buvo įdarbinti 241 asmenys, iš jų 26
- nekvalifikuotas jaunimas (2013 m. - 383 žmonių).
6.2. Investicinė veikla
2014 m. vykdytų projektų laukas buvo labai platus. Nuo infrastruktūrinių projektų, kurie
paklojo tvirtus miesto raidos pamatus ir prisidėjo prie miesto konkurencingumo didinimo iki
socialinių projektų mažinančių socialinę atskirtį mieste. Vis dėlto šioje ataskaitoje apžvelgsiu tik
pačius svarbiausius 2014 metu vykdytus projektus.
Vykdyta stacionarių socialinių paslaugų plėtra Šiaulių mieste įrengiant naujas Šiaulių miesto
savivaldybės vaikų globos namų patalpas. Projekto tikslas – užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų
kokybę socialinių paslaugų įstaigose skirtose vaikams. Siekiant šio tikslo bus plečiama socialinių
paslaugų infrastruktūra, jau statomi nauji kotedžo tipo vaikų globos namai. Šeimynose bus po 8
vaikus, atskiruose kotedžų blokuose iš viso galės gyventi 56 vaikai. Statybos darbai numatoma
baigti 2015 m. birželio mėn.
Taip pat vykdytas „Stacionarių socialinių paslaugų plėtra Šiaulių mieste, įrengiant naujas
Šiaulių miesto savivaldybės globos namų patalpas“. Pagrindinis projekto tikslas - užtikrinti
pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims aukštą teikiamų paslaugų kokybę ir saugią aplinką,
plėtojant stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą Šiauliuose. Projekto pagrindinis tikslas bus
pasiektas pastatant naują dviejų aukštų pastatą ir įsigyjant reikiamą įrangą bei baldus. Po projekto
įgyvendinimo stacionariomis socialinėmis paslaugomis galės naudotis 40 asmenų.
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Buvo tęsimas projektas „Šiaulių pramoninio parko infrastruktūros plėtra“. Pagrindinis
projekto tikslas – naujos infrastruktūros įrengimas Šiaulių pramonino parko II-ajame etape. 2013 m.
rugpjūčio mėn. pasirašyta rangos darbų sutartis, kurios vertė – 32 mln. Lt. Planuojama iki 2015 m.
spalio mėn. 160 ha plote įrengti buitinių ir lietaus nuotiekų tinklus, nutiesti kelius ir kitą veiklai
reikalingą infrastruktūrą.
Kitas projektas - „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šiaulių regione
įkuriant nestacionarių socialinių paslaugų padalinius socialinės rizikos asmenims Šiaulių miesto
savivaldybės socialinių paslaugų centre”. Pagrindinis projekto tikslas - plėtoti nestacionarių
socialinių paslaugų infrastruktūrą ir gerinti jų kokybę Šiaulių mieste. Šiaulių miesto savivaldybės
socialinių paslaugų centre bus įkurtas Nakvynės namų padalinys, kuriame vienu metu galės būti
teikiamos paslaugos 40 asmenų. Rangos darbus numatoma baigti 2015 m. kovo mėn.
Pradėtas projektas - „Viešojo transporto infrastruktūros ir dviračių tako Tilžės g., Šiauliuose,
modernizavimas”. Pagrindinis projekto tikslas kompleksiškai modernizuoti Šiaulių miesto viešojo
transporto paslaugų sistemą, siekiant sumažinti oro taršą, užtikrinti efektyvesnį miesto gyventojų
susisiekimą, mažinti transporto spūstis. Planuojama įrengti 3,25 km dviračių taką Tilžės gatvėje ir įrengti
autobusų stotelių įvažas 1,86 km.

Galiausiai buvo tęsiamas Šiaulių Pramonės parko vystymas. 2013 m. rugsėjo mėn. buvo
patvirtintos naujos supaprastintos Šiaulių pramoninio parko žemės sklypų nuomos taisyklės. Dėl
supaprastintų žemės nuomos sąlygų nuo 2013 m. pabaigos beveik visuose pramoninio parko
sklypuose buvo pasirašytos investicijų sutartys arba ketinimų protokolai su investuotojais. 2014 m.
pramonės parke pradėjo veikti 2 naujos gamyklos (UAB „Statga“ ir UAB „Vonin Lithuania) ir
sukurta apie 200 naujų darbo vietų. Planuojama, kad iki 2015 m. pabaigos veiklą pradės dar 4
įmonės (UAB „Krovlita, UAB „Scania Lietuva“ UAB „PackTechnology“ ir UAB „Formula Air
Baltic“). Planuojama, kad 2015 m. bus sukurta nuo 200 iki 300 naujų darbo vietų.
Šiaulių pramoninio parko užimtumas 2013-2014 m.
Įmonės pavadinimas

Sutarties stadija, metai

Planuojamos
investicijos (Lt) ir
darbo vietos

UAB PackTechnology

2013 m. pasirašyta sutartis, projektuojama.

2,5 mln. 15 naujų darbo
vietų

UAB "Venta"

Pasirašytas ketinimų protokolas. Tvarkomi 15 mln. ir 40 naujų
nuosavybės ir sklypų dokumentai.

UAB „Sedaras“

darbo vietų.

2014 pasirašytas ketinimų protokolas, nes 3 mln. ir 8 naujos darbo
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nesuformuotas sklypas
UAB Lietmeta

vietos

Jau įsikūrusios įmonės plėtra. Pasirašytas 2 mln. ir 10 naujų darbo
ketinimų protokolas,
sklypas.

Investicijų

nes nesuformuotas vietų
sutartį

planuojama

pasirašyti 2015 m. balandžio mėn.
2014 m. pasirašyta sutartis, atskirtas sklypas 3 mln. ir 15 naujų darbo

UAB Scania

apie 1,5 Ha. Rengiamas techninis projektas.
UAB "Kensa"

vietų

2014 m. pasirašyta investicijų sutartis su UAB 5,5 mln. 70 naujų darbo
"Kensa" (du sklypai). Rengiamas techninis vietų
projektas.

UAB "Formula Air"

2013

metais

pasirašyta

sutartis.

Vyksta 4 mln. ir 15 naujų darbo

projektavimas

vietų

UAB Lauris Laborus 2013 pasirašyta sutartis, veikianti gamykla.

I as etapas: 8 mln. ir 50

pakeitė

pavadinimą,

naujų darbo vietų, II as

dabar - UAB „Vonin

etapas 10 mln. ir 30

Lithuania“

naujų darbo vietų
2012 m. pasirašyta sutartis. Veikianti gamykla

UAB Statga

25

mln.

160

naujų

darbo vietų
UAB BI Technology

2012 m. pasirašyta sutartis, projektuojama

27 mln. ir 24 naujos
darbo vietos

UAB
Girteka

(Krovlita) 2013 m. pasirašyta sutartis, vyksta statybos

13 mln. ir 865 naujos
darbo

vietos

vairuotojų,

(600
150

transporto vadybininkų,
115 mechanikų)
Iš viso apie 121 mln.
investicijų

ir

1340

naujų darbo vietų
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7.

URBANISTIKA IR MIESTO ŪKIS
7.1. Architektūra ir urbanistika

2014 metais architektūros ir urbanistikos skyrius aktyviai bendradarbiavo įgyvendinat
tęstinius investicinius projektus - kartu su Miesto infrastruktūros skyriumi Investicijų ir miesto
plėtros skyriumi rengta teritorijų planavimo dokumentacija, projektavimo užduotis Prisikėlimo
aikštės su prieigomis techninio projekto parengimo paslaugai nupirkti

dviem etapais- per

architektūrinį konkursą.
2014 m. lapkričio 27 d. Šiauliuose vyko VIII Lietuvos urbanistinis forumas, kuriame pirmą
kartą buvo pabandyta be pranešimų ir diskusijų dalį laiko skirti praktiniam planuotojų, architektų ir
kitų dalyvių užsiėmimui – kūrybinėms dirbtuvėms tema „Buvusio Elnio fabriko teritorijos galima
konversija, nuo utopijos iki realybės“. Naujasis formatas jo dalyvių ir organizatorių – Aplinkos
ministerijos, Šiaulių universiteto, Šiaulių pramonės ir amatų rūmų, Šiaulių miesto savivaldybės,
įvertintas kaip itin pavykęs bei naudotinas ir ateityje būsimiems forumams.
Parengta apie 500 leidimų įrengti išorinę reklamą (2013 m. tokių leidimų buvo 371).
Surinkta apie 507 000 Lt vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą (2013 m.
buvo 390 732,50 Lt).
7.2.Statyba
2014 metais, palyginti su 2013 metais, atlikta 60 proc. daugiau mažos vertės pirkimų,
parengta 64 proc. daugiau viešųjų pirkimų dokumentacijos, vykdyta 22 proc. daugiau objektų
statybos darbų priežiūrą. Dėl padidėjusių pirkimų ir statybos darbų priežiūros apimčių atlikta 36
proc. mažiau statinių naudojimo priežiūros apžiūrų.
2014 m. Šiaulių mieste už valstybės lėšas 10180,7 tūkst. Lt (įskaitant ES programų,
valstybės investicijų programų lėšas) ir Savivaldybės lėšas 875,5 tūkst. Lt (banko paskola,
Savivaldybės biudžeto lėšos) bei kitas lėšas 16,9 tūkst. Lt atlikti šie reikšmingesni statybų ar
rekonstrukcijų darbai:
pabaigti lopšelio-darželio „Sigutė“ II etapo rekonstravimo darbai;
apšiltintas lopšelio-darželio „Ežerėlis“ stogas;
atliktas lopšelio-darželio „Pupų pėdas“ vidaus patalpų remontas, įrengtas metodinis
kabinetas;
atlikti „Romuvos“ progimnazijos pastato dalies vamzdynų pakeitimo, virtuvės
patalpų ir sanitarinių mazgų remonto darbai;
atlikti J. Janonio gimnazijos pastato virtuvės patalpų ir sanitarinių mazgų remontas;
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atlikti S. Šalkauskio gimnazijos pastato klasių, sporto salės, sanitarinių mazgų
remonto darbai;
atlikti Lieporių gimnazijos pastato sporto salės ir persirengimo kambarių remonto
darbai;
atlikti Dainų progimnazijos pastato dalies vamzdynų pakeitimo darbai;
apšiltintas Medelyno progimnazijos pastato stogas, suremontuotos virtuvės,
sanitarinių mazgų patalpos, išdažyta sporto salė, pakeistas apšvietimas;
pakeisti Centro pradinės mokyklos langai;
pabaigti plaukimo mokyklos „Delfinas“ (Ežero g. 11A) pastato I etapo atnaujinimo
(modernizavimo) darbai;
9 būstai ir gyvenamoji aplinka pritaikyta žmonėms, turintiems judėjimo negalią;
parengtas Savivaldybės globos namų pastato Energetikų g. 20A statybos techninis
projektas, vykdomi statybos darbai;
parengtas Vaikų globos namų pastato Korsako g. 61 statybos techninis projektas,
vykdomi statybos darbai;
parengtas Nakvynės namų kapitalinio remonto techninis projektas, vykdomi
kapitalinio remonto darbai, įkuriant socialinės rizikos suaugusiems asmenims (vyrams)
padalinį;
parengtas Reabilitacijos centro pastato rekonstravimo techninis projektas, atlikti I
etapo rekonstravimo darbai (baseino vonios įrengimas);
Pagal Vietos bendruomenių savivaldos programą Šiaulių miesto bendruomenėms
įrengtos 3 lauko treniruoklių aikštelės, 2 karuselės, suoliukai, atliktas Salduvės piliakalnio
laiptų kapitalinis remontas.
Bendra atliktų darbų ir paslaugų vertė siekė– 11073,1 tūkst. Lt. Tuo tarpu Savivaldybės
biudžeto papildomų lėšų pagalba atlikti svarbūs darbai - pakeisti langai Rėkyvos, „Rasos“, Ragainės
progimnazijose, „Santarvės‘ ir Vijolių vidurinėse mokyklose, Dainų muzikos mokykloje, atlikti 17
pastatų remonto darbai (stogų dangos, inžinerinių sistemų remontas), Santuokų rūmuose atlikti
patalpų perplanavimo ir jų remonto darbai, pradėti kolumbariumo Ginkūnų kapinėse statybos
darbai. Bendra atliktų darbų vertė – 2046,1 tūkst. Lt.
7.3. Miesto infrastruktūra
Vykdant Infrastruktūros skyriaus veiklą į miesto biudžetą per 2014 m. surinkta 30,7 proc.
daugiau lėšų nei 2013 m., t. y. 163,1 tūkst. Lt. Iš viso minėto skyriaus veiklos dėka per 2014 m.
surinkta 693,8 tūkst. Lt. Daugiausia lėšų surinkta iš rinkliavos už automobilių stovėjimą mokamose
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Šiaulių miesto vietose. Net 6,7 karto padidėjo rinkliavos už leidimus vežti didžiagabaritinius ar
sunkiasvorius krovinius surinkimas nuo 0,7 tūkst. Lt 2013 m. iki 4,7 tūkst. Lt 2014 m.
Nepaisant nepakankamo finansavimo miesto infrastruktūros tvarkymui buvo atlikta nemažai
darbų. Kaip ir kasmet buvo greideriuojamos žvyruotos miesto gatvės, keičiami ir atnaujinami
pėsčiųjų takai, miesto gatvės. Paminėtina, kad 2014 m. sutvarkyta 157 vnt. daugiabučių namų
kiemų danga. Talšos ežero pakrantėje atliktas pėsčiųjų-dviračių tako remontas, atstatant skaldos
dangą.
Didelis dėmesys 2014 m. teko poilsio zonų ir skverų atnaujinimui. Įrengta nauja erdvė
miestiečių poilsiui ir laisvalaikiui – aikštė prie Tilžės ir Statybininkų g. sankirtos, kur sutvarkyta
aplinka, sukurta erdvė poilsiui, numatyta vieta koncertams bei kitiems renginiams, įrengti suoleliai,
dviračių stovai ir stoginės, įrengta moderni vaikų žaidimų aikštelė su įrengimais ir su gumine danga.
Šalia Prūdelio priešais buvusį Frenkelio odų fabriką bendradarbiaujant su Šiaulių
pramonininkų asociacija buvo pastatytas paminklas žymiam Šiaulių m. pramonininkui Ch.
Frenkeliui. Taip pat buvo įrengta betono trinkelių danga, apšvietimas.
2014 m. visiškai pasikeitė Rėkyvos ežero paplūdimys – vietoj buvusios žolės, nuėmus
viršutinį dirvožemio sluoksnį, įrengtas smėlio paplūdimys, kur miestiečiai gali puikiai mėgautis
smėliu. Paplūdimyje įrengta lietaus nubėgimo sistema, sutvarkytas takelis tilto link, nukasta ir
išvežta apie 1000 kubinių metrų dirvožemio, atgabenta per 1500 m3 geros kokybės smėlio, kuris
paskleistas 2700 kv. m plote. Atlikti darbai miestiečiams leido iš naujo atrasti Rėkyvos ežero
pakrantę.
2014 m. įvykdytas Ginkūnų kapinių drenažo sistemos rekonstrukcijos darbų pirkimas,
parengtas techninis projektas, pradėti darbai; suremontuoti kapinių pastatuose esantys tualetai,
pakeisti langai; atlikti takų kapinėse remonto darbai – betoninių plytelių dangos atstatymas.
Ataskaitinių metų laikotarpyje buvo pradėta kolumbariumo Ginkūnų kapinėse statyba, kuri
planuojama baigti 2015 m. - bus pastatyta vienuolika kolumbariumo modulių su 264 keturvietėmis
nišomis, nišų angos uždengtos juodo granito plokštėmis.
2014 m. vykdyta viešojo pirkimo procedūra dėl Daušiškių kapinių infrastruktūros techninio
projekto parengimo, techninio projekto parengimo sutartis pasirašyta prieš Naujus metus. Visa tai
leis jau artimiausiu metu pradėti iš esmės spręsti seną problemą dėl kapaviečių trūkumo Šiaulių
mieste.
2014 m. eigoje buvo įrengta apie 40 naujų autobusų stotelių įvažų, taip pat autobusų
sustojimų stoginių.
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7.4.

Teritorijų planavimas ir žemėtvarka

Vykdyta patvirtinto Šiaulių miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsena –
monitoringas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis.,
tačiau neskyrus praktinio finansavimo Bendrojo plano keitimo procedūros nebuvo pradėtos.
2014 m. buvo pradėti rengti ar tęsiami teritorijų planavimo dokumentai:
Transporto išvystymo Šiauliuose specialusis planas;
Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialusis planas;
Zoknių gyvenamojo rajono detalusis;
Rengtas Išorinės vaizdinės reklamos Šiaulių mieste specialusis
2014 m. pradėti rengti, įšaldyti arba tęsiami teritorijų šie planavimo darbai:
Turgaus aikštės detalusis planas (pravažiavimui suformuoti). Procedūros sustabdytos
pasibaigus sąlygų galiojimo laikui;
Talkšos parko teritorijos detalusis planas;
Teritorijos Kupiškio g. 3 detalusis planas;
Teritorijos prie Vyturių Bačiūnų gatvių detaliojo plano parengimas nutrauktas
neišsprendus motokroso problematikos valstybiniu lygmeniu ir neatnaujintas.
Industrinio parko I etapo detaliojo plano;
Paviršinių nuotekų Šiaulių mieste specialusis planas;
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 29 straipsnio
nuostatomis nuolat atliekama kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių
įgyvendinimo stebėsena.
Atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo
stebėsenai atlikti savivaldybė naudoja Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos
informacinę sistemą, apimančią valstybės ir savivaldybių teritorijų planavimo lygmenis.
Bendradarbiaudami su Valstybės įmone „Registrų centras“ ir Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriumi kasmet peržiūrimi Šiaulių miesto teritorijos žemės
fondo rodikliai.
Maksimaliai bendradarbiaujant siekta užtikrinti Lietuvos Respublikos teritorijos
bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą visų ūkio šakų (sektorių) plėtros strategijose, kitų
valstybės institucijų rengiamuose strateginiuose planuose ir programose, vystant besiribojančias
su Šiaulių rajono teritorijas keistasi informacija su žiedine Šiaulių rajono savivaldybe.
Nuolat buvo bendradarbiaujama su Nacionalinės žemės tarnybos Šiaulių žemėtvarkos
skyriaus specialistais, matininkais, sprendžiami ginčai ir nesutarimai iškilę dėl namų valdų ir
grąžinamų žemės sklypų Šiaulių mieste. Parengti raštiški atsakymai į piliečių užklausimus.
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Buvo rengiami savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektai, kuriuose
buvo nagrinėjami grąžinamų natūra žemės sklypų planų bei žemės sklypų kadastrinių rodiklių
patvirtinimo klausimai, naujų ir naudojamų sklypų ar jų dalių nuomos klausimai, klausimai
susiję su aukcionų organizavimu, valstybinės žemės nuomos ir pardavimo klausimai. Siekiant
papildyti Savivaldybės biudžetą parengta medžiaga naujų žemės sklypų pardavimo ar nuomos
aukcionams. Per 2014 m. į Savivaldybės biudžetą iš viso už parduotą ir išnuomotus žemės
sklypus įplaukė 958 756 Lt ( palyginimui 2013 m.- 265,5 tūkst. Lt).
7.5.

Kultūros vertybių apsauga

Buvo vykdoma nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsena, tikrinta jų būklė.
Parengti 10 kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktai, atlikta fotofiksacija.
Organizuoti šie nekilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Šiaulių mieste, ir jų teritorijų
priežiūros darbai. Vyko Europos paveldo dienų ‘14: „XX a. pradžios skonis: tarpukario
modernizmas Šiauliuose“ renginiai, tiesiogiai

organizuoti paveldosaugos specialisto Manto

Antanavičiaus. Surengtos nemokamos ekskursijos - „Tarpukario modernizmas Šiauliuose“ Šiaulių
gimnazijų moksleiviams ir plačiajai visuomenei. Organizuotos Šiaulių gimnazistų kūrybinės
dirbtuvės „Tarpukario modernizmas Šiauliuose“ Šiaulių universiteto bibliotekoje bei surengta
paroda „Architektas Karolis Reisonas Šiauliuose“. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros
ministerijos įvertinęs minėtų EPD renginių Šiauliuose kokybę ir jų kūrybiškumą bendrame 2014 m.
Lietuvoje surengtų Europos paveldo dienų renginių kontekste – skyrė apdovanojimą Mantui
Antanavičiui už surengtus vienus geriausių Europos paveldo dienų renginius Lietuvoje.

7.6.

Aplinkos apsauga

2014 metais pateikta paraiška 4500 vnt. 240 litrų talpos ir 1500 vnt. 120 litrų talpos
konteineriams įsigyti. LR Aplinkos ministro įsakymu priimtas sprendimas finansavimą skirti. Kartu
su VšĮ Šiaulių region atliekų tvarkymo centru suderintos sutartys dėl tokio pat konteinerių kiekio
įsigijimo iš pakuočių atliekų gamintojų importuotojų organizacijų lėšų. Įsigijus šiuos konteinerius
pakuočių atliekų/antrinių žaliavų surinkimas turėtų didėti.
Pakuočių atliekų/antrinių žaliavų surinkimą Šiaulių miesto teritorijoje vykdo AB
,,Specializuotas transportas“ ir UAB ,,Švarinta“. Antrinės žaliavos/pakuočių atliekos iš individualių
valdų surenkamos vieną kartą per mėnesį, nustatytu grafiku. Informacija apie konteinerių dalinimą
ir aptarnavimo grafikai buvo skelbiami VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro, savivaldybės,
paslaugų teikėjų internetinėse svetainėse.
Pakuočių atliekų tvarkymo paslauga individualių valdų gyventojams teikiama neimant
papildomo mokesčio. Tai numatyta Bendradarbiavimo sutartyse dėl Šiaulių miesto savivaldybės
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komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir
paruošimo naudoti organizavimo, pasirašytose tarp ŠRATC ir pakuočių gamintojų importuotojų
organizacijų VšĮ ,,Žaliasis taškas“ bei VšĮ ,,Pakuočių tvarkymo organizacija“. 2014 metais
pakuočių atliekų/antrinių žaliavų surinkimas padidėjo 23,81% lyginant su 2013 metais – apie
104%:
Siekiant įgyvendinti Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus
komunalinių atliekų tvarkymui, 2014 metais organizuotas ne tik antrinių žaliavų/pakuočių atliekų
surinkimas iš individualių valdų, bet ir žaliųjų atliekų surinkimas. Žaliosioms atliekoms tvarkyti
individualių namų gyventojams 2013 m. buvo išdalintos kompostavimo dėžės arba konteineriai.
Kompostavimo dėžėse gyventojai žalias atliekas kompostuoja patys, o iš konteinerių žaliosios
atliekos išvežamos pagal grafiką. Daugiabučių namų bendrijų žaliosioms atliekoms surinkti buvo
dalinami didmaišiai arba konteineriai pagal poreikį. Suteikus atskirų atliekų surinkimo priemones,
sumažėjo į sąvartyną patenkantis mišrių (neišrūšiuotų) komunalinių atliekų kiekis. Surinktos
žaliosios atliekos nepatenka į sąvartyną, o yra kompostuojamos.
Be komunalinių atliekų, vykdant Šiaulių miesto tvarkymą, buvo sutvarkyta 9054,07 tonų iš
nelegalių sąvartynų ir kapinių bei 704,44 t. biologiškai skaidžių atliekų iš bendro naudojimo
teritorijų ir kapinių. Biologiškai skaidžios atliekos – sukompostuotos.
Nuo rinkliavos įvedinimo dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo priskaičiuota rinkliavos suma
mažėja, bet mokėjimas gerėja. Per 2007-2014 susidariusi skola siekia 513565,80 Eur arba 2,55 %
nuo visos sumos.
2014 m. buvo tęsiamas projekto ,,Buvusio fabriko ,,Elnias“ praeityje užterštos teritorijos
sutvarkymas“ įgyvendinimas. Projekto tikslas – sumažinti požeminių ir paviršinių vandenų taršą,
dalinai sutvarkant buvusio „Elnio“ fabriko teritoriją, praeityje užterštą aplinkai pavojingomis
medžiagomis. Projektu siekiama mažinti neigiamą buvusio „Elnio“ fabriko užterštos teritorijos
poveikį aplinkai (paviršiniams ir požeminiams vandenims, bioįvairovei bei kraštovaizdžiui) bei
visuomenės sveikatai, pagerinti aplinkos būklės kokybę ir užtikrinti tolimesnę Šiaulių miesto
centrinės dalies ir Talkšos ežero prieigų teritorijos socialinę ir ekonominę plėtrą, sudaryti sąlygas
efektyviai pritaikyti šią teritoriją gyventojų ir ūkio reikmėms ir sukurti prielaidas Šiaulių miesto ir
viso regiono ekonominei bei socialinei plėtrai, skatinti darnaus vystymosi principų įgyvendinimą.
Įgyvendinant Projektą atlikti rangos darbai: nugriauta katilinė, surinktos ir išvežtos atliekos,
sutvarkytos labiausiai užterštos teritorijos vietos (iškastas ir išvežtas gruntas). Likę darbai bus
įgyvendinti per 2015 metus.
Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos skirtomis
lėšomis 2014 metais buvo atnaujintas Talkšos ekologinis takas. Buvo pakeisti į naujus ekologinio
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tako stotelių informaciniai stulpai, atnaujintas žemėlapis bei stotelių informacija apie Talkšos ežero
pakrančių augmeniją, gyvūniją, kraštovaizdžio įvairovę bei šios vietovės istoriją. Išleistas
lankstinukas „Talkšos ekologinis takas“ lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Talkšos ekologinį taką
sudaro 19 stotelių. Visas tako ilgis yra apie 5 kilometrus. Kiekvienoje stotelėje įrengti stendai,
kuriuose pateikiama svarbiausia informacija apie toje vietoje augančius augalus, stebimus gyvūnus.
Ekologinio tako lankytojų patogumui kai kuriose stotelėse įrengti suoliukai, pastatytos šiukšlių
dėžės. Keliaujant Talkšos ekologiniu taku galima susipažinti su išlikusia palyginti natūralia Talkšos
ežero rytinės pakrantės gamta: grožėtis žaviais, nuo kalvelių atsiveriančiais ežero ir jo apylinkių
kraštovaizdžiais bei Šiaulių miesto panorama, aptikti ir atpažinti kraštui būdingas buveines ir ne
vienos dešimties rūšių augalus bei gyvūnus. Talkšos ekologinio tako atnaujinimo darbus vykdė
Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras.
2014 metais buvo organizuojamas vaikų ir jaunimo, nevyriausybinių organizacijų,
profesinių grupių, bendruomenių atstovų aplinkosaugos ugdymo ir švietimo veiklos skatinimas ir
rėmimas, aplinkosauginės informacijos sklaida, surengta konferencija, organizuoti aplinkos
apsaugai svarbių datų minėjimai.
Šiaulių miesto švietimo bei ugdymo įstaigos aktyviai dalyvavo 2014 m. organizuotame
Šiaulių miesto švietimo įstaigų aplinkosaugos švietimo ir ugdymo projektų konkurse. Pateiktos 46
paraiškos, iš jų vertinimo komisija atrinko 21 projektą, kuriems buvo suteiktas finansavimas iš
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų.
Nevyriausybinių organizacijų (NVO) aplinkosaugos projektų konkursui 2014 m. buvo
pateiktos 18 NVO aplinkosaugos projektų paraiškų, iš jų 11 buvo suteiktas finansavimas iš
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų.
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8. ŠVIETIMAS, KULTŪRA, SPORTAS
8.1. Švietimas
2014 metais, lyginant su 2013 metais, Šiauliuose buvo fiksuojamas mokinių skaičiaus
mažėjimas ir nežymus ugdytinių skaičiaus augimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir neformaliojo
vaikų švietimo mokyklose.

2014 m. buvo įvykdyti du bendrojo ugdymo mokyklų pertvarkymai. Vijolių vidurinė mokykla
pertvarkyta į Sporto vidurinę mokyklą, vykdančią specializuotą sportinį ugdymą. Nuo 2014 m.
rugsėjo 1 d. minėtos mokyklos 6-12 klasėse mokėsi 197 perspektyvūs sportininkai iš visos šalies.
Tokio tipo mokyklų Lietuvoje, viso labo, yra tik dvi - Šiauliuose ir Panevėžyje. Dėl mokinių
mažėjimo Lieporių pradinė mokykla prijungta prie Gegužių progimnazijos. Taip pat apsvarstyta
Jaunųjų technikų centro veiklos perspektyva.
Atsižvelgiant į didėjantį ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus augimą, nuo 2014 m.
rugsėjo 1 d. lopšeliuose-darželiuose „Ežerėlis“, „Gluosnis“, „Pasaka“, „Pupų pėdas“ ir Specialiojo
ugdymo centre įsteigtos 7 naujos grupės, į kurias priimta per 100 vaikų.
Už Europos Sąjungos ir Savivaldybės biudžeto lėšas (virš 1 mln. Lt) baigta lopšelio-darželio
„Sigutė“ pastato rekonstrukcija, lopšelyje-darželyje „Pupų pėdas“ įrengtas metodinis kabinetas.
Savivaldybės biudžeto lėšomis (apie 2 mln. Lt), kaip jau buvo minėta anksčiau ataskaitoje,
pakeisti Sporto ir „Santarvės“ vidurinių, Ragainės, „Rasos“, Rėkyvos progimnazijų, Dainų muzikos
mokyklos langai.
2014 m. lapkričio mėn. suorganizuotas respublikinis švietimo forumas „Socialinė
kompetencija. Lyderystė. Tvermė“ (forume dalyvavo 137 dalyviai). Forumo metu priimta
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rezoliucija dėl mokinių kompetencijų pripažinimo ir įteisinimo išsilavinimo dokumentuose.
Rezoliucija pateikta Švietimo ir mokslo ministerijai.
2014 m. nemažas dėmesys buvo skirtas švietimo įstaigų finansavimo sistemai tobulinti.
Skyriaus specialistai aktyviai dalyvavo Administracijos direktoriaus sudarytoje darbo grupėje
pasiūlymams dėl susitarimo teikti neformaliojo švietimo paslaugas Šiaulių rajono savivaldybės
gyventojams parengti. Atsižvelgiant į darbo grupės siūlymus, parengtas Savivaldybės tarybos
sprendimo projektas „Dėl neformaliojo švietimo finansavimo principų“. Bendradarbiaujant su Kūno
kultūros ir sporto, Finansų skyrių specialistais parengtas ir Administracijos direktoriaus įsakymu
patvirtintas Ugdymo lėšų, skiriamų iš savivaldybės biudžeto neformaliajam švietimui,
apskaičiavimo ir naudojimo tvarkos aprašas, kuriame numatytas savivaldybės biudžeto lėšų
skyrimo vienam mokiniui vieno mėnesio reikmėms principas. Dalyvauta Mero potvarkiu sudarytoje
darbo grupėje (5 posėdžiai) dėl neformaliojo švietimo finansavimo tobulinimo (parengta medžiaga,
pristatyta apibendrinta informacija posėdžių metu). Atsižvelgiant į darbo grupės siūlymus, parengtas
tarybos sprendimo projektas „Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą nustatymo“.
Administracijos direktoriaus įsakymu buvo sudaryta darbo grupė biudžetinių įstaigų
Aplinkos (ūkio) lėšų, skiriamų iš savivaldybės biudžeto, apskaičiavimo 2014-2015 metais tvarkos
aprašui tobulinti. Skyriaus specialistai ir ekonomistai rengė minėtai grupei informaciją apie
švietimo įstaigų finansavimo poreikį, atliko aprašo analizę ir pateikė siūlymus.
Skyriaus specialistų grupė, bendradarbiaudama su ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir
neformaliojo vaikų švietimo mokyklų vadovais, parengė Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo
švietimo mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašą, kuris patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės
tarybos sprendimu. Be to, parengtas ir patvirtintas Neformaliojo švietimo mokyklų savianalizės
protokolo pavyzdys.
2014 m., bendradarbiaujat su UAB „BUSTURAS“, Švietimo centru, viešųjų pirkimų ir
informacinių technologijų specialistais, Skyriaus specialistai organizavo elektroninio mokinio
pažymėjimo įdiegimą: parengtas Elektroninio mokinio pažymėjimo (toliau – EMP) išdavimo ir
naudojimo tvarkos aprašas, įdiegta EMP valdymo sistema, organizuotos konsultacijos už mokinio
pažymėjimo diegimą atsakingiems miesto bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojams, organizuotas
EMP atspausdinimas ir išdalinimas mokiniams. 2014 m. EMP gavo apie 13000 mokinių.
2014 m. buvo suaktyvintas bendradarbiavimas su Šiaulių universitetu (toliau – ŠU).
Skatinant savivaldybės bendradarbiavimą su Šiaulių universitetu, Skyrius koordinavo dviejų
priemonių įgyvendinimą: atliktas tyrimas „Geros mokyklos ypatumų analizė“ ir pastatyta V.A.
Mocarto opera „Užburtoji fleita“. Be to, bendradarbiaujant su Šiaulių universiteto Socialinės
gerovės ir negalės studijų fakulteto Sveikatos studijų katedra ir Šiaulių visuomenės sveikatos biuru
atliktas miesto paauglių sveikos gyvensenos aspektų tyrimas, kuriame dalyvavo 870 keturiolikos –
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penkiolikos metų mokinių. Pusė (50,5 proc.) apklausoje dalyvavusių respondentų savo sveikatą
vertino esant gerą, trečdalis (27,8 proc.) – labai gerą ir tik penktadalis (17,7 proc.) nurodė sveikatą
esant patenkinamą ar blogą.
Kaip ir kasmet Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka Skyriaus specialistai
organizavo bei koordinavo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą bei brandos egzaminus,
vykdė jų priežiūrą, tvarkė mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumentų blankų apskaitą. 2014 m.
pagrindinėje brandos egzaminų sesijoje buvo organizuota 11 valstybinių ir 5 mokykliniai brandos
egzaminai. Egzaminų vykdymui buvo įsteigti 49 valstybinių ir 36 mokyklinių brandos egzaminų
centrai (2013 m. – 52 valstybinių ir 38 mokyklinių egzaminų centrai). Pakartotinėje sesijoje buvo
vykdomi 8 valstybiniai ir 2 mokykliniai brandos egzaminai.
Miesto mokinių valstybinių brandos egzaminų rezultatai gana aukšti:
2 mokomųjų dalykų egzaminai išlaikyti 100 proc. (užsienio (rusų ir prancūzų) kalbų);
4 mokomųjų dalykų (geografijos, anglų kalbos, biologijos, informacinių technologijų)
egzaminų išlaikymo rezultatas 2014 m. aukštesnis už 2013 m. išlaikymo rezultatą;
9 mokomųjų dalykų egzaminų išlaikymo vidurkis 2014 m. aukštesnis už šalies išlaikymo
vidurkį;
gauti 63 (2013 m. – 111) 100 balų valstybinių brandos egzaminų įvertinimai.
2014 m. brandos egzaminus mieste laikė 1535 abiturientai (2013 m. – 1686). Vidurinį
išsilavinimą 2014 m. įgijo 97,8 proc. (2013 m. – 96,9 proc.) abiturientų. Pagrindinį išsilavinimą
įgijo 95,9 proc. (2013 m. – 97,6 proc.) besimokiusiųjų.
Galima pasidžiaugti, kad 2014 m. pažymėti svarbiu pripažinimu. Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerija ir Lietuvos savivaldybių asociacija Šiaulių miesto savivaldybei skyrė
„Auksinės krivūlės“ apdovanojimą už lygių galimybių užtikrinimą, siekiant švietimo kokybės.

8.2. Vaiko teisių apsauga
Šiaulių mieste 2014 m. pradžioje gyveno 18 645 vaikai (2012-01-01 - 19 422; 2013-01-01 18 888) (Lietuvos Statistikos departamento duomenys). Kas penktas Šiaulių miesto gyventojas yra
vaikas, t. y. asmuo, neturintis 18 metų.
Vaiko teisių apsaugos skyrius, kaip ir kiekvienais metais, rūpinosi vaikais, kurie gyvena
socialinės rizikos šeimose.
2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Socialinės rizikos šeimų

169

187

218

209

Jose vaikų

238

231

298

289
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Visos šios šeimos Skyriaus darbuotojų yra nuolat stebimos. Skyriaus specialistai, policijos
pareigūnai, ugdymo įstaigų atstovai, medikai, lankosi šiose šeimose, dirba prevencinį, profilaktinį
darbą, domisi šių šeimų vaikų gyvenimu, konsultuoja įvairiais klausimais, padeda spręsti iškilusias
problemas, šalina priežastis, dėl kurių pažeidžiamos vaiko teisės. Per 2014 metus aplankytos 1663
(2012 m. – 1739; 2013 m. -1742) šeimos.
Savivaldybė bendradarbiaudama su nevyriausybinėmis bei kitomis organizacijomis,
koordinavo vaikų dienos centrų, esančių Šiaulių mieste, veiklą, jų finansavimą. Mieste 2014 m.
buvo 5 Vaikų dienos centrai, kuriuos lankė 130 (2012 m.-125; 2013 m.-130) socialinės rizikos,
mažas pajamas gaunančių šeimų vaikų: Viešosios įstaigos „Mūsų draugas“ vaikų dienos centrą (20
vaikų), Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Socialinių paslaugų centro „Dienos
užimtumo grupė“ vaikų dienos centrą (10 vaikų), Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacijos
„Gelbėkit vaikus“ Šiaulių skyriaus vaikų dienos centrą (35 vaikai), klubą „Tarp savų“ (30 vaikų),
Šv. Apaštalo Petro ir Pauliaus Katedros parapijos Vaikų dienos centrą „Vilties spindulys“ (35
vaikai). Dienos centruose vaikams užtikrinama saugi aplinka, neatitraukiant jų nuo šeimos,
apsaugant nuo smurto, valkatavimo, elgetavimo, nusikaltimų, tuo pačiu suteikiant materialinę,
pedagoginę, socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą. Nuolat domimasi Vaikų dienos centrų darbu,
lankomasi jų organizuojamuose renginiuose, bendraujama su vaikais bei tėvais. 2014 metais Šiaulių
miesto savivaldybė vaikų dienos centrams kurti bei stiprinti skyrė 40 000 Lt. (2013 m. – 40 000 Lt).
Savivaldybė sprendžia likusių be tėvų globos ir socialiai remtinų šeimų vaikų vasaros
užimtumo problemas, rūpinasi jų laisvalaikiu. 2014 metais iš savivaldybės biudžeto buvo skirta 60
000 Lt. (15000 – dieninio tipo stovykloms, 45 000 – užmiesčio stovykloms), už kuriuos stovyklose
vasarą ilsėjosi 499 vaikai (371 – dieninio tipo stovyklose, 128 – užmiesčio stovykloje) iš socialiai
remtinų, socialinės rizikos ir kitų šeimų.
2014 metais gauta 12 pranešimų (2012 m. – 24; 2013 – 18), kai nuo suaugusiųjų ar
bendraamžių smurto nukentėjo vaikai. Visus atvejus tyrė teisėsaugos institucijos.

8.3. Kultūra
2014 m. Savivaldybės administracijos Kultūros skyrius vykdė Kultūros plėtros programą.
Vykdydamas 2014 m. Kultūros plėtros programą, Kultūros skyrius planavo lėšas, reikalingas
programai įgyvendinti, ir koordinavo šios programos vykdymą. 2014 m. lėšų poreikis Kultūros
plėtros programai buvo 759,2 tūkst. Lt. Vis dėlto Savivaldybės tarybos patvirtinti asignavimai siekė
tik 514,4 tūkst. Lt. Tiesa, dar buvo vykdomas Kultūros projektų finansavimo konkursas. Jame buvo
finansuoti 43 projektai, kuriems buvo skirti 170 tūkst. litų.
Kultūros skyrius administravo (organizavo konkursus, Šiaulių miesto savivaldybės Kultūros
tarybos posėdžius, parengė posėdžių protokolus, sutarčių projektus bei kitus būtinus dokumentus,
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organizavo įteikimą) 4 Savivaldybės tarybos įsteigtų Jaunojo menininko stipendijų ir 6 premijų – 4
Kultūros ir meno bei 2 Šiaulių dramos teatrui – skyrimo procesą:
Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės premijų Šiaulių dramos teatrui skyrimo
nuostatais 2014 m. įteiktos dvi premijos Šiaulių dramos teatro aktoriams: Sigitui Jakubauskui už
Duonkepio vaidmenį Marselio Panjolio spektaklyje „Duonkepio žmona“ (rež. Arvydas Lebeliūnas)
ir Danguolei Petraitytei-Burbienei už Dėdienės vaidmenį spektaklyje „Nebylys“ pagal Juozą TumąVaižgantą (rež. Jonas Vaitkus).
Vadovaujantis Šiaulių miesto kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatais 2014 metų
Šiaulių miesto savivaldybės premijos skirtos: kaimiškos muzikos ansambliui „Jonis“ už kantri
muzikos sostinės įkūrimą Šiauliuose, už nepalaužiamą optimizmą modernizuojant liaudies muziką
ir plėtojant festivalinę veiklą; Virginijui Kinčinaičiui, menotyrininkui, už reikšmingą menotyrinę
veiklą, publikacijas ir naują knygą „Fotoregos pratimai“; tautodailininkės Leonijos Malakauskienės
šeimai už etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą, ilgametę aktyvią kūrybinę veiklą bei patirties
perdavimą iš kartos į kartą; Aleksandrui Ostašenkovui, fotomenininkui, už savitą fotografinį
gyvenimo filosofijos perteikimą bei meniškai brandų indėlį kuriant fotografijos vaizdą.
Nepamiršti ir jaunieji menininkai. 2014 m. Šiaulių miesto savivaldybės stipendijos skirtos:
Simonai Bagdonaitei, dailininkei, Antanui Šeronui, dailininkui, Andrej Gultiajev, elektroninės
muzikos kūrėjui, Eglei Narbutaitei, medijų meno atstovei.

8.4. Sportas
Šiaulių mieste 2014 m. sausio 1 d. sportinę veiklą vykdė 7 biudžetinės sporto mokymo
įstaigos, 1 viešoji sporto mokymo įstaiga.

Kultivuojamos 26 sporto šakos, tarifikuota 247

mokomosios grupės (iš jų: 8 neįgaliųjų sporto grupės), sportuoja 2953 sportininkai (iš jų: 56
neįgalieji sportininkai), kuriuos ugdo 134 treneriai. Remiantis pateiktomis statistinėmis
ataskaitomis, 2014 metais mieste veiklą vykdė 38 sporto klubai (viešosios įstaigos), kuriuose
sportavo 2919 šiauliečiai, 1130 miestiečių užsiiminėjo sveikatingumo grupėse. Sporto organizacijos
surengė 1044 sporto renginius, kuriuose dalyvavo 38198 dalyviai. Svarbu dar kartą paminėti, kad
Vijolių mokykloje įsteigta viena iš dviejų veikiančių Lietuvoje sporto mokyklų.
Mūsų miestui buvo patikėta rengti tarptautinius ir išskirtinius šalies bei miesto sporto
renginius, žolės riedulio, teniso, žirgų konkūrų, regbio sporto šakose, kurie pareikalavo visų sporto
darbuotojų pastangų ir išskirtinės kompetencijos.
2014 m. pažymėti ir Šiaulių miesto irklavimo 60-mečiui skirtą regatą. Neatsiejama miesto
dalis yra dviračių sportas, todėl vis populiaresni tampa ir renginiai, kuriuose ženkliai išaugo
dalyvaujančiųjų skaičius, tiek profesionalų tiek mėgėjų.
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9 miesto sportininkai yra įrašyti į sportininkų, besirengiančių 2016 m. Rio de Žaneiro
olimpinėms žaidynėms kandidatų sąrašą: Aurimas Lankas ir Edvinas Ramanauskas

(baidarių

irklavimas), Rasa Drazdauskaitė, Dovilė Dzindzaletaitė, Remalda Kergytė, Eglė Balčiūnaitė
(lengvoji atletika), Santa Pakenytė (dziudo imtynės), Vilma Rimšaitė (BMX), Indrė Bubelytė
(moterų imtynės). Trys sportininkai pretenduoja į šalies parolimpinę rinktinę: Mindaugas Bilius ir
Simonas Kurutis ir Jonas Spudis (lengvoji atletika, judėjimo negalia).
Šiaulių miesto sporto klubų žaidimų komandų plėtros programai skirta 2014 m. – 837,9
tūkst. Lt (325 tūkst. litų daugiau nei 2013 metais).
Puikius sporto pasiekimus demonstruoja miesto žaidimų sporto komandos. Moterų futbolo
komanda „Gintra-Universitetas“ pasiekė istorinį pasiekimą ir pateko tarp 16 stipriausių Europos
moterų futbolo komandų. Vyrų regbio komanda „Baltrex-Šiauliai“ tapo Baltijos regbio čempionato
nugalėtojais, o moterų žolės riedulio komanda „Gintra-Strektė-Universitetas“ tapo Europos uždarų
patalpų klubų čempionų „Trophy“ taurės – 1 vietos nugalėtojomis.
Kalbant apie miesto sporto bazes 2014 m. sporto bazių renovavimui ir remontui buvo skirta
1424,5 tūkst. litų (iš jų: Valstybės investicijų programos – 932,1 tūkst. litų, Savivaldybės biudžeto
lėšos – 384,1 tūkst. litų, paskola – 41,3 tūkst. litų, privatizavimo fondo lėšos – 67,0 tūkst. litų). Šių
lėšų dėka buvo dalinai įrengta 2000 m irklavimo trasa, pantoninė prieplauka prie skulptūros
„Geležinė lapė“, įsigytas modulinis persirengimo namelis irkluotojams, sporto treniruokliai bei
atlikti kiti remonto darbai sporto bazėse, įsigytas sporto inventorius.
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9.

SVEIKATOS APSAUGA IR SOCIALINĖ RŪPYBA
9.1. Sveikatos apsaugos sritis

Savivaldybės Sveikatos skyrius 2014 m. parengė Bendruomenės sveikatos programos 20142016 ir 2015-2017 metų veiklos planus. Taip pat vykdyta Savivaldybės visuomenės sveikatos
rėmimo specialioji programa. 2014 m. finansuoti 74 projektai siekiant įgyvendinti 2014-2016 m.
Šiaulių miesto savivaldybės strateginio veiklos plano Bendruomenės sveikatos programos tikslus.
Mokinių sveikatos priežiūra buvo vykdoma 29 bendrojo ugdymo mokyklose ir 30
ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Per 2014 metus suorganizuota 1329 renginių, kuriuose dalyvavo
59774 dalyviai.
2014 m. Kūdikių namuose įsteigtas Socialinės globos skyrius, kurio veiklos tikslas – teikti
dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas vaikams su negalia bei turintiems psichologinės
raidos sutrikimų nuo gimimo iki 6-erių metų amžiaus.
2014 m. pradėti įgyvendinti VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro ir VšĮ Šiaulių ilgalaikio
gydymo ir geriatrijos centro investiciniai projektai.
2014 m. atidarytas Psichikos (psichiatrijos) dienos stacionaras, adresu Varpo g. 9, Šiauliai,
kuriame teikiama kompleksinė pagalba įvairių psichikos ir elgesio sutrikimų turintiems asmenims,
taikoma 21 rūšis terapijų, įrengta multisensorinė terapija – vienintelė iš Lietuvoje veikiančių
psichikos dienos centrų. Psichikos dienos stacionaro paslaugomis gali naudotis Šiaulių miesto ir
rajono, Kelmės bei Radviliškio rajonų gyventojai.
Siekiant gerinti gyvenimo kokybę pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms 2014 m. vykdyti
Šiaulių miesto gyventojų dantų protezavimo, fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugų
kompensavimo, sveikatos stiprinimo bendruomenėje, vaikų ir jaunuolių, sergančiųjų cukriniu
diabetu, aprūpinimo insulino pompomis finansavimo projektai. Iš viso paslaugas gavo 2150 Šiaulių
miesto gyventojų.
Vykdant Žalos mažinimo programą žemo slenksčio kabinete, siekiama mažinti narkotikų
vartojimą bei su švirkščiamųjų narkotikų vartojimu susijusią neigiamą įtaką atskiriems asmenims,
jų šeimoms, bendruomenei ir visuomenei. Asmenims, patyrusiems prekyba žmonėmis prievartą,
sudarytos sąlygos gauti būtinąsias medicinines, socialines, psichologines konsultacijos ir tyrimus.
2014 m. Žemo slenksčio paslaugomis pasinaudojo 300 asmenų. Suteikta 80 specialistų konsultacijų,
organizuota po 12 individualių ir grupinių dienos užimtumo užsiėmimų, skaityta 10 paskaitų,
atliktas 51 tyrimas. Švirkštų, adatų keitimas vykdytas kartotinai pastoviems 125 asmenims, naujų
asmenų skaičius 50.
2014 m. vykdant privalomąjį profilaktinį aplinkos kenksmingumo pašalinimą, 18 Šiaulių
miesto probleminių šeimų gyvenamosiose patalpose išnaikinti buitiniai kenkėjai.
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9.2. Socialinė parama
Ataskaitiniu laikotarpiu stacionariose globos įstaigose asmenims su psichine negalia
apgyvendinta 24 asmenys. Kai tuo tarpu 2013 m. tokiose įstaigose apgyvendinti tik 8 asmenys.
Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose pagyvenusiems bei neįgaliems asmenims apgyvendinti
9 asmenys. Šiaulių vaikų globos namuose apgyvendinta 30 be tėvų globos likę vaikai. 2014 metais
662 asmenims paskirtas nemokamas maitinimas, 2013 m. tokių gavėjų buvo 729. 2014 m.
trumpalaikėmis socialinės globos paslaugomis Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose
pasinaudojo 180 asmenų (4683 lovadieniai), VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos
klinikoje – 271 asmuo (7538 lovadieniai). 2013 m. trumpalaikės socialinės globos paslaugomis
Globos namuose pasinaudojo 100 asmenų (2316 lovadienių), VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės
Psichiatrijos klinikoje – 329 asmenys (9101 lovadieniai).
Socialinės priežiūros paslaugomis Šiaulių globos namų filiale Rėkyvos savarankiško
gyvenimo namuose pasinaudojo 86 asmenys, 2013 m. – 78 asmenys. 2014 metais specialiųjų
poreikių lygis nustatytas 1259 asmenims, 2013 m. specialiųjų poreikių lygis nustatytas 1629
asmenims. 2014 m. išduoti 1363 Neįgaliojo pažymėjimas, 2013 m. išduoti 1701 Neįgaliojo
pažymėjimas. 2014 metais priimti 5771 prašymai greitai negendančių maisto produktų paketams,
kurie išduodami bendradarbiaujant su Raudonojo kryžiaus draugija. 2013 metais priimti 8629
prašymai.
Piniginė socialinė parama yra viena iš priemonių, turinčių įtakos mažinant skurdą ir
socialinę atskirtį, švelninant nepritekliaus pasekmes labiausiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms
bei pagerinant vaikus auginančių šeimų finansinę padėtį. Ši parama turi padėti žmogui tuo metu, kai
jam tokia pagalba yra būtina, tačiau neturi skatinti žmonių neieškoti galimybių patiems užsidirbti
pragyvenimui. Valstybės garantuojama piniginė socialinė parama yra teikiama nuosekliai,
atsižvelgiant į šalies socialinę ir ekonominę raidą bei valstybės finansines galimybes. Padidėjus
gyventojų emigracijai ir pagerėjus šalies ekonominei situacijai, šių išmokų skaičius palyginus su
2013 metais, sumažėjo.
Siekiant didesnio teikiamos paramos taiklumo ir veiksmingumo, didinti nepasiturinčių
gyventojų integraciją į darbo rinką, mažinti galimybes piktnaudžiauti parama bei užtikrinti socialinį
teisingumą, nuo 2014 m. priimtas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimas. Keitėsi socialinės pašalpos teikimo vykdymas ir
finansavimas: socialinę pašalpą savivaldybės teikia vykdydamos savarankiškąją savivaldybių
funkcija, kuri yra finansuojama iš savivaldybių biudžetų lėšų.
Pagrindinis pakeitimų tikslas – tobulinti esamą piniginės socialinės paramos teikimo teisinį
reguliavimą, suteikti daugiau teisių savivaldybių administracijoms priimant sprendimus dėl
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piniginės socialinės paramos teikimo bei aktyvinti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
programos įgyvendinimą.
Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo nuostatų pakeitimai,
didina savivaldos vaidmenį teikiant paramą nepasiturintiems gyventojams, sudaro sąlygas
efektyviau ir socialiai teisingiau teikti šią paramą, mažina piktnaudžiavimo pinigine socialine
parama galimybes bei užtikrina socialinę ir finansinę naudą. Dėl šių priežasčių 2014 m., palyginus
su 2013 m., sumažėjo piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius.
Socialinių pašalpų gavėjų skaičiaus palyginimas 2013 ir 2014 m.
Metai
2013
2014

Asmenų skaičius
9844
6741

Kompensacijų už būsto šildymo, šalto ir karšto vandens išlaidas gavėjų skaičiaus
palyginimas 2013 ir 2014 m.
Metai
2013
2014

Asmenų skaičius
13964
9839

Siekiant užtikrinti paramą šeimoms, auginančioms mokyklinio amžiaus vaikus, bei ugdyti
sveiko vaikų maitinimosi įpročius mokyklose, vadovaujantis Socialinės paramos mokiniams
įstatymu, mokiniams iš mažas pajamas gaunančių šeimų suteikta teisė į nemokamą maitinimą ir į
paramą mokinio reikmenims įsigyti prasidedant naujiems mokslo metams. Mokiniai, patyrę
socialinę riziką ir mokiniai, kuriuos, atsižvelgusį gyvenimo sąlygas, nemokamai gavo ir pusryčius.
Nemokamą maitinimą gavusių mokinių skaičiaus palyginimas 2013 ir 2014 m.
Metai
2013
2014

Mokinių skaičius
4213
2894

Mokinio reikmenimis aprūpintų mokinių skaičiaus 2013 ir 2014 m.
Metai
2013
2014

Asmenų skaičius
2393
2024

Šalpos išmokos - tai mėnesinės piniginės išmokos, skiriamos ir mokamos neįgaliems
vaikams, nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims, Valstybinių socialinio draudimo pensijų
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įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių (toliau – senatvės pensijos amžius) sukakusiems
asmenims, vaikams našlaičiams, kitiems asmenims.
Šalpos išmokų gavėjų skaičiaus palyginimas 2013 ir 2014 m.
Metai
2013
2014

Asmenų skaičius
6023
6179

Be aukščiau nurodytų išmokų ir kompensacijų, skyriuje mokama laidojimo pašalpa mirusį
laidojančiam asmeniui, kurios dydis 8 MGL (1040 litų). 2014 m. iš savivaldybės biudžeto lėšų
pradėta mokėti vienkartinės pašalpos benamių asmenų laidojimui.
Nuo 2014 metų pradėtos mokėti antrojo laipsnio valstybinės pensijos motinoms,
pagimdžiusioms (įvaikinusioms) 5 ir daugiau vaikų, išauginusių juos iki 8 metų ir gerai
išauklėjusioms.
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10. MIESTO BENDRUOMENĖ. MIESTO ADMINISTRAVIMAS
10.1. Demografinė situacija
Demografinių duomenų palyginimas 2010 – 2014 metais (tūkst.)
Požymis
Gyventojai
Gimė
Mirė

2011
109748
1280
1325

2012
107875
1366
1395

2013
106470
1373
1424

2014
105114
1407
1395

Natūrali gyventojų kaita

-45

-29

-51

+12

Susituokė
Išsituokė

690
431

798
515

795
485

787
456

Galima pasidžiaugti, kad po kelių metų iš eilės turėto neigiamo gyventojų kaitos balanso
2014 m. buvo pažymėti pliuso ženklu. Vis dėlto iš demografinės statistikos matyti, kad gyventojų
skaičius mieste nuolat mažėja. Šį pokytį lemia (kaip ir visos Lietuvos) kelios tendencijos: mažas
gimstamumas, emigracija ir visuomenės senėjimas. Tačiau džiugina tai, kad santuokų skaičius per
pastaruosius trejus metus išaugo. Ištuokų skaičius lyginant su paskutiniais metais taip pat mažėjo.
10.2.Nevyriausybinis sektorius
Atsižvelgiant į naują NVO plėtros įstatymą sudaryta nauja NVO Taryba, kuri rūpinsis
miesto nevyriausybinio sektoriaus plėtra.
Sėkmingai koordinuota „Nevyriausybinių organizacijų, jaunimo organizacijų iniciatyvų
rėmimo“ programa. Įvertinti 74 pateikti projektai, iš finansuoti 52 projektai, jiems paskirta 60 tūkst.
litų suma.
Sėkmingai įgyvendinta VBT 2014 programa (iš skirtų 329 tūkst. Lt įsisavinta 328 714 Lt).
Patvirtinti ir įgyvendinti 74 VBT sprendimai, parengti ir pateikti Šiaulių miesto savivaldybės
tarybai 2 sprendimų projektai, su VBT pirmininkais ir Administracijos atstovais dalyvauta Vietos
savivaldos konferencijoje, organizuoti VBT pirmininkų, Savivaldybės atstovų ir Šiaulių jaunimo
organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ atstovais dėl jaunimo dalyvavimo VBT veikloje.
10.3. Socialinė partnerystė
Miesto savivaldybė kaip ir seniau palaikė glaudžius bendradarbiavimo ryšius su daugelių
socialinių partnerių: Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmais (bendrai organizuota regioninė
verslo paroda, konferencija), Šiaulių pramoninkų asociacija, Šiaulių universitetu, kolegijomis,
kūrybinėmis sąjungomis, nevyriausybinėmis organizacijomis. Šiaulių miesto savivaldybės taryba
skyrė net 100 tūkst. litų Šiaulių universitetui.
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Galima pasidžiaugti, kad kaip ir seniau turime dalykinius kontaktus su Šiaulių apskrities
valstybine mokesčių inspekcija, Teritorine darbo birža, apskrities vyriausiuoju policijos
komisariatu, kitomis mieste esančiomis valstybės pavaldumo įstaigomis ir organizacijomis.
Socialinės partnerystė, tarpžinybinis bendradarbiavimas yra esminė aplinkybė sprendžiant
paramos verslui, nedarbo, nusikalstamumo prevencijos ir kitas miesto problemas.
10.4. Garbės piliečiai
Tarybos sprendimu 2014 metais Šiaulių miesto garbės piliečio vardas suteiktas Remigijui
Adomaičiui. Jis yra Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos direktorius, Šiaulių berniukų ir
jaunuolių choro „Dagilėlis“ meno vadovas ir dirigentas. „Dagilėlio“ vadovas – neeilinė asmenybė,
gebanti įskiepyti įvairaus amžiaus berniukams meilę muzikai, išugdyti visapusį jaunų žmonių
kultūros pojūtį ir supratimą, todėl jo suburtas ir daugiau negu du dešimtmečius kvalifikuotai
puoselėjamas kolektyvas pasiekė stulbinančių rezultatų. Šiandien Šiaulių berniukų ir jaunuolių
choro „Dagilėlis“ vadovo Remigijaus Adomaičio vardas puikiai žinomas ne tik Šiauliuose, tačiau ir
visoje Lietuvoje, Europoje ir netgi pasaulyje. Jo suburto kolektyvo skinami laurai tarptautiniuose
konkursuose nuolat garsina Šiaulių miesto vardą.
10.5. Gyventojų aptarnavimas
2014 metais pradėjo veikti naujoji Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainė
www.siauliai.lt. Įdiegti ir išplėtoti e. demokratijos moduliai sudarė palankesnes sąlygas piliečiams
susipažinti su savivaldybės veikla, joje vykstančiais procesais, dalyvauti teisės aktų svarstymuose,
apklausose, pareikšti savo nuomonę forumuose, teikti pasiūlymus ir skundus. Skyriaus specialistų
iniciatyva skelbtos apklausos, forumai ir diskusijos, nuolat prižiūrimas e.konsultavimo modulio
funkcionavimas. Paruošta interneto svetainės administravimo tvarka.
2014 metais buvo toliau vykdytas dokumentų valdymo sistemos (toliau DVS) „Avilys“
administravimas ir tobulinimas: keičiami savivaldybės struktūros duomenys; tvarkomi darbuotojų
duomenys ir prieigos. Sutvarkyti dokumentų registrų ir bylų sąrašai bei prieigos teisės pagal
Savivaldybės direktoriaus įsakymu patvirtintą dokumentacijos planą.
Asmeniniam priėmimui pas Savivaldybės vadovus kreipėsi 485 asmenys (2013 m. - 466).
Savivaldybės vadovai interesantus priėmė taip:
Meras Justinas Sartauskas – 244;
Mero pavaduotoja Danguolė Martinkienė – 52;
Mero pavaduotojas Juras Andriukaitis – 20;
L. e. Administracijos direktoriaus pareigas Algimantas Beinoravičius – 147;
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Administracijos direktoriaus pavaduotojas Romanas Kančauskas – 22.
Savivaldybės vadovų vardu gautų, siunčiamų dokumentų, sutarčių ir susitarimų apskaita
Metai

2014
2014
2013

Juridiniai asmenys
Gauti
Siunčiami
dokumentai
dokumentai
6727
4058
+417
+368
6310
3690

Fiziniai asmenys
Gauti
Siunčiami
dokumentai
dokumentai
900
935
-45
+65
945
870

Sutartys,
susitarimai
1308
+50
1258

Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2014 metais lapkričio - gruodžio mėn. vykdė
anoniminę apklausą, siekdama įvertinti besikreipiančių asmenų aptarnavimo ir skundų nagrinėjimo
kokybę. Apklausoje dalyvavo ir į anketos klausimus atsakė asmenys, kurie tiesiogiai kreipėsi į
Savivaldybės priimamąjį. Anketoje buvo pateikti 8 klausimai: susiję su interesantų aptarnavimu:
apsilankymų Savivaldybėje pobūdžiu (2 klausimai), pasitenkinimą kreipimosi rezultatais (3
klausimai), tobulintinas Savivaldybės veiklos sritis (1 klausimas), aptarnavimo Savivaldybės
priimamajame kokybę (2 klausimai). Tyrimas buvo atliekamas darbo dienomis, atsitiktinai
pasirinktomis valandomis. Viso tyrimo metu buvo apklausti 100 respondentų, kurie į Savivaldybę
kreipėsi įvairiais jiems rūpimais klausimais.
Dauguma apklaustųjų (61 proc.) į Savivaldybę kreipiasi dažnai. Respondentai nurodė, kad
dažniausiai kreipiasi į Savivaldybės Kanceliariją (20 resp.), į Socialinės paramos skyrių (19 resp.), į
Miesto infrastruktūros skyrių (15 resp.), į Architektūros ir urbanistikos skyrių (11 resp.), į Teisės
skyrių (8 resp.).
Anketa buvo siekta atskleisti pasitenkinimą prašymų nagrinėjimu. 78 proc. respondentų,
pateikusių prašymus, teigia, kad atsakymus į savo pateiktus prašymus gavo laiku. Pavėluotai
atsakymus gavo 20 proc. Gauti atsakymai tenkino 93 proc. respondentų. Savivaldybės padalinių
darbu (skyriumi, seniūnija) nepatenkintų respondentų buvo tik keletas.
Respondentų buvo klausiama į ką Savivaldybė labiausiai turėtų kreipti dėmesį. Gyventojai
mano, kad į: miesto tvarkymą (50 proc.), energetiką ir mokesčius (33 proc.), kultūrą bei švietimą
(35 proc.), socialinius klausimus (40 proc.), miesto plėtrą (34 proc.). Respondentai aptarnavimo
kokybę įvertino labai gerai: puikiai vertintas priimamojo klientų aptarnavimo operatyvumas (65
proc.); priimamojo personalo žinios ir profesionalumas (62 proc.), priimamojo darbo laikas (46
proc.), priimamojo aplinka (56 proc.). 2 respondentai iš 120 nurodė, jog blogai vertina Primamojo
personalo žinias ir profesionalumą.
Aptarnaujančio personalo mandagumą, kompetentingumą ir operatyvumą

respondentai

vertina labai gerai arba gerai. Geriausiai vertinamas personalo žinios ir profesionalumas (98 proc.
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vertina labai gerai ir gerai), kiek žemiau - klientų aptarnavimo opertyvumas (97 proc. vertina labai
gerai ir gerai).
Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atsižvelgdama į anketinio tyrimo rezultatus,
siekia, kad nuolat būtų gerinama teikiamų paslaugų kokybė ir užtikrinamas paslaugus ir efektyvus
asmenų aptarnavimas. Tikimasi, kad į Savivaldybės priimamąjį besikreipiantys asmenys bus
aktyvesni kasmetiniame teikiamų paslaugų kokybės vertiniame ir savo teikiamomis asmenų
aptarnavimo kokybės vertinimo pastabomis bei pasiūlymais padės tobulinti savo veiklą bei
paslaugas.
Atliktame Lietuvos savivaldybių skaidrumo tyrime, kuriame vertinimo metodologija kurta
pagal „Transparency International“ Portugalijos ir Slovakijos skyrių savivaldos skaidrumo tyrimus,
Šiaulių miesto savivaldybė užėmė aukštą 4 vietą. Tyrime vertinta, kiek informacijos savivaldybės
teikia apie savo darbuotojus, tarybos veiklą, antikorupcines priemones, savivaldybių įmones ir bendroves, metinius biudžetus, viešuosius pirkimus ir gyventojų galimybes dalyvauti sprendimų
priėmime. Tyrimas taip pat vertino, ar savivaldybės skelbia ne tik privalomą viešinti, bet ir papildomą informaciją apie savo veiklą. Atlikus interneto svetainių analizę rezultatai buvo siunčiami visoms savivaldybėms, joms sudaryta galimybė pradėti viešinti trūkstamą informaciją ir taip pakoreguoti savo įvertinimą.
10.6. Tarptautinis bendradarbiavimas
2014 m.. su diplomatiniais vizitais Šiauliuose lankėsi 7 valstybių aukščiausio rango
diplomatai. Sulaukėme Italijos ambasadoriaus Stefano de Marchio ir JAV ambasadorės Deborah
Ann McCarthy,

Azerbaidžiano ambasadoriaus Hasan Mammadzada,, Prancūzijos ambasados

ekonomikos patarėjo Ch. Levon, Izraelio ambasadorės Hagit Ben-Yaakov, Ukrainos ambasadoriaus
Valerii Zhovtenko bei Baltarusijos ambasadoriaus A. Korol (du kartus) vizitų Šiauliuose.
Kaip ir kiekvienais metais vykdėme bendradarbiavimą su užsienio miestais partneriais. 2014
metais įvairiu lygmeniu siuntėme savo delegacijas arba sulaukėme svečių delegacijų Šiauliuose iš
tokių miestų kaip: Jelgava (Latvija), Etenas-Leras (Nyderlandai ), Kristianstadas (Švedija), Pernu
(Estija), Baranovičiai (Baltarusija), Omaha (JAV), Plauenas (Vokietija), Kaliningradas (Rusijos
Federacija),

Gardinas

(Baltarusija),

Minskas

(Baltarusija),

Batumi

(Gruzija),

Šamkiro

(Azerbaidžanas), Berlynas (Vokietija).
Savivaldybės atstovai pernai dalyvavo 5 Baltijos miestų sąjungos organizuotuose
renginiuose. Jų metu parengta medžiaga apie pagrindinius 2015 metų renginius Šiauliuose Baltijos
miestų sąjungos renginių kalendoriui. Parengta informacija Baltijos miestų sąjungos darnaus
vystymosi apžvalgai 2014 m. bei parengtas straipsnis Baltijos miestų sąjungos biuleteniui.
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Tarptautinių ryšių veiklos rezultatų 2013 m. palyginimas su 2014 m.
Veikla

2013 m.

2014 m.

1. Atvykusių užsienio delegacijų skaičius

13

14

2. Vykstančių į užsienio valstybes delegacijų
skaičius

9

15

4/5

2/3

4. Aukščiausio diplomatinio rango atstovų vizitai
Šiauliuose

6

7

5. Politikai, vykę į užsienio komandiruotes

9

14

6. Administracijos darbuotojai, vykę į užsienio
komandiruotes

12

15

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

...
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