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DĖL 2022 -2024 METŲ VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS PROJEKTO
Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė), atsakydama į Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – Ministerija) raštą, teikia informaciją
apie šiuos tęstinius investicinius projektus ir lėšų poreikį jų įgyvendinimui 2022-2024 metais:
1. ,,Šiaulių Rėkyvos progimnazijos pastato rekonstrukcija ir priestato statyba“.
Projektui finansavimas skirtas:
a) 2019 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 222 2019 metais
skirta 50,0 tūkst. eurų. 2019 metais atlikti visi reikiami projektavimo darbai;
b) 2020 m. kovo 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 243 skirti 139,00
tūkst. eurų. 2020 m. gegužės 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 458
skirta 180,00 tūkst. eurų. Įvertinus Šiaulių miesto savivaldybės skirtus 25,00 tūkst. eurų
2020 metais atliktų darbų vertė siekia 344,00 tūkst. eurų.
c) 2021 m. numatoma atlikti darbų už 1599,00 tūkst. eurų. Iš šios sumos Šiaulių miesto
savivaldybės lėšos sudaro net 933,6 tūkst. eurų. Šiemet jau atliktų darbų vertė viršija
200,00 tūkst. eurų.
2018 m. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pateiktame
projekto ,,Šiaulių Rėkyvos progimnazijos pastato Šiauliuose, Poilsio g. 1, rekonstravimas ir
priestato statyba“ (toliau – Projektas) investiciniame projekte numatyta investicijų vertė buvo
beveik 2,5 mln. eurų. Prašomas finansavimas iš Valstybės investicijų programos siekė 2,08 mln.
eurų, o numatomas Šiaulių miesto savivaldybės prisidėjimas 0,37 mln. eurų t. y. 15 proc. nuo
bendro lėšų poreikio.
Atlikus techninio projekto tikslinimo darbus ir įvykdžius rangos darbų viešojo pirkimo
konkursą paaiškėjo, kad lėšų poreikis siekia 3,78 mln. eurų.
Projektas ,,Šiaulių Rėkyvos progimnazijos pastato rekonstrukcija ir priestato statyba“ yra
įtrauktas į Valstybės investicijų programą, tačiau Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo
18 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Valstybės investicijų 2020–2022 metų programoje numatytų valstybės
kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų
projektų įgyvendinimo programas)“ patvirtintoje programoje Projekto įgyvendinimas numatomas
iki 2025 metų. Tai reiškia, jog projekto vykdymas tęsis net 6 metus.
Šiaulių miesto savivaldybė mano, kad toks ilgas projektų įgyvendinimo terminas
neužtikrina efektyvaus viešųjų išteklių panaudojimo bei nepatenkina gyventojų poreikių gauti
kokybiškas paslaugas. Projekto įgyvendinimo metu atliekama pilna pastato rekonstrukcija bei
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statomas priestatas. Projekte suplanuotos veiklos sunkiai suderinamos su ugdymo procesu. Dėl šios
priežasties Rėkyvos seniūnijos, kuri nuo miesto centro yra nutolusi 10 kilometrų, moksleiviai
šešerius metus turės vykti į kitas miesto mokyklas. Pažymime, kad Rėkyvos progimnazija yra
vienintelė mokykla šiame gyventojų skaičiumi augančiame mikrorajone. Artimiausios miesto
mokyklos: Ragainės progimnazija (už 10 km), Salduvės progimnazija (už 10 km), Zoknių
progimnazija (už 8 km), tačiau su pastarosiomis dviem Rėkyvos gyventojams susisiekimas yra itin
sudėtingas. Rėkyvos progimnaziją lanko 93 proc. Rėkyvos mikrorajono vaikų ir 7 proc. Šiaulių
rajono mokinių.
Pažymime,
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rekomendacijomis, siekiant efektyvaus lėšų panaudojimo ir spartaus darbų atlikimo, Projektą bei jo
veiklas reikalinga įgyvendinti per kuo trumpesnį terminą.
Įvertinus išaugusią Projekto vertę bei siekį efektyviai įgyvendinti investicijų projektą, taip
užtikrinant tinkamą viešųjų išteklių panaudojimą, Šiaulių miesto savivaldybės prisiima atsakomybę
įgyvendinti projektą prisidedant 30 proc. reikiamų lėšų t. y. skiriant 1,13 mln. eurų, ir prašo
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2022-2023 metų laikotarpiu skirti 1,6
mln. eurų (2022 m. – 1,26 mln. eurų; 2023 m. – 0,35 mln. eurų). Atsiradus finansinėms galimybėms
prašome Ministerijos 0,3 mln. eurų perkelti iš 2022 metų į 2021 metus, nes rangos darbai vykdomi
sparčiai ir jų apimtis 2021 m. galėtų siekti 1,9 mln. eurų.
Aukščiau pateiktų prašymų įgyvendinimas sudarytų galimybę Šiaulių miesto ir Šiaulių
rajono moksleiviams pilna apimtimi 2023 metų rugsėjo 1-ąją pasitikti jau atnaujintame ir
moderniame Rėkyvos progimnazijos pastate.
2. Projekto ,,Sporto komplekso (regbio, futbolo maniežo) įrengimas“ investicijų projektas
Ministerijai pateiktas 2019 metais (Nr. S-1737).
2020 m. kovo 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 243 patvirtintoje 20222022 metų Valstybės investicijų programoje numatytas finansavimas ,,Nustatytų matmenų dengtų
futbolo, regbio ir kitų sporto šakų pritaikomų maniežų įrengimas“. Informuojame, kad šiuo metu
vykdomi objekto projektavimo darbai, kurių finansavimui numatytas Šiaulių miesto savivaldybės
finansavimas siekiantis beveik 0,3 mln. eurų. 2022 metais planuojama pradėti objekto statybas,
kurio vertė sieks 10 mln. eurų. Ministerijos prašoma skirti 50 proc. reikiamų lėšų t. y. 5 mln. eurų
(2022 m. – 1 mln. eurų; 2023 m. – 2 mln. eurų; 2024 m. – 1 mln. eurų).
Pažymime, kad šio projekto įgyvendinimas turi ypatingą reikšmę visoms septynioms Šiaulių
regiono savivaldybėms, kurių vadovai 2021 m. kovo 16 d. raštu Nr. S-995 ,,Dėl regioninio sporto
infrastruktūros projekto įgyvendinimo“ į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrę
Jurgitą Šiugždinienę su prašymu palaikyti regioninę iniciatyvą ir skirti reikiamą finansavimą.
PRIDEDAMA:
1. Strateginio planavimo metodikos 1 priedas ir Investicijų projektų rengimo reikalavimų aprašo
1 priedas;
2. Šiaulių regiono savivaldybių raštas Nr. S-995 ,,Dėl regioninio sporto infrastruktūros projekto
įgyvendinimo“.
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