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DĖL PROJEKTO ,,SĄLYGŲ SUKŪRIMAS VERSLO PLĖTRAI IR INVESTICIJŲ 

PRITRAUKIMUI ĮRENGIANT VIEŠĄJĄ SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪRĄ ŠIAULIŲ 

MIESTE“ ĮGYVENDINIMO BEI FINANSAVIMO  

 

 

            Šiaulių miesto savivaldybė siekdama didinti ne tik Šiaulių miesto, bet ir viso Šiaulių regiono 

konkurencingumą įgyvendina įvairius didelės apimties, skatinančius ekonominę plėtrą ir investicijų 

pritraukimą, projektus. Vienas iš tokių projektų yra ,,Sąlygų sukūrimas verslo plėtrai ir investicijų 

pritraukimui įrengiant viešąją susisiekimo infrastruktūrą Šiaulių mieste“ (Nr. 07.1.1-CPVA-V-907-

02-0002) (toliau – Projektas). Projekto tikslas - gerinti investicinę aplinką, siekiant pritraukti 

investuotojus ir sudaryti sąlygas kokybiškų darbo vietų sukūrimui Šiaulių miesto tikslinėje 

teritorijoje. Projektu siekiama prisidėti prie palankių sąlygų sudarymo verslo plėtrai ir kūrimui per 

investavimo sąlygoms svarbių susisiekimo komunikacijų plėtrą - bus įrengta žiedinės sankryža 

Aukštabalio g. ir Baltų g. sankirtoje, įrengta Aukštabalio g. nuo Baltų g. iki Serbentų g. ir Serbentų 

g. nuo Aukštabalio iki esamos Serbentų g, įrengti inžineriniai tinklai.  

             Projektas 2020 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu 

Nr. 1V-420 įtrauktas į valstybės projektų sąrašą.  

             Pažymime, kad 2020 m. sausio 9 d. raštu Nr. 1D-165 ,,Dėl veiksmų, siūlomų įtraukti į 

integruotas teritorijų vystymo programas pagal priemonę ,,Miesto inžinerinės infrastruktūros, 

svarbios verslui atnaujinimas ir plėtra sąrašo“ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija 

informavo, kad Projekto veiksmo įvertinimo balas – 6. Tai buvo ketvirtas geriausiai įvertintas 

projektas po Marijampolės savivaldybės ir kitų dviejų Šiaulių miesto savivaldybės projektų t. y. 

,,Investicinės aplinkos gerinimas Šiaulių laisvojoje ekonominės zonoje“ ir ,,Palankių sąlygų 

sudarymas ir plėtra Šiaulių mieste, kuriant papildomą ekonominės veiklos centrą“. Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijai nepatvirtinus projektų ,,Investicinės aplinkos gerinimas 

Šiaulių laisvojoje ekonominės zonoje“ ir ,,Palankių sąlygų sudarymas ir plėtra Šiaulių mieste, 

kuriant papildomą ekonominės veiklos centrą“ projektinių pasiūlymų, Projektas buvo antrasis pagal 

skirtus balus ir Projekto kuriamą naudą.  

              2020 m. rugsėjo 29 d. sudaryta Projekto finansavimo sutartis, kurioje nustatyta Projekto 

finansavimui skirti 3,03 ml. Eur paramos lėšų (iš jų 2,78 Eur Europos Sąjungos ir 0,245 mln. Eur 

Valstybės biudžeto lėšos). Lėšų poreikis Projekto įgyvendinimui, įvertinus tinkamas finansuoti ir 

netinkamas finansuoti išlaidas, siekia 7 mln. eurų, tai reiškia, jog Šiaulių miesto savivaldybės 

prisidėjimas yra 3,9 mln. Eur. Šiaulių miesto savivaldybės biudžetui tai yra didelė našta ir dėl lėšų 
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trūkumo kyla rizika, kad ne tik šis Projektas, bet ir kiti Europos Sąjungos lėšomis 

bendrafinansuojami projektai gali būti neįgyvendinti.  

             Pažymime, kad vadovaujantis teisės aktais Šiaulių miesto savivaldybės skolinimosi limitai 

yra ribojami. 2020 m. skolinimosi limitas buvo 3,5 mln. eurų.  

             Šiaulių miesto savivaldybė siekdama spartaus ir efektyvaus  Projekto įgyvendinimo bei 

matydama būtinybę eliminuoti bet kokias Projekto neįvykdymo rizikas susijusias su lėšų trūkumu, 

kreipiasi į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją su prašymu skirti papildomą finansavimą 

iš priemonės Nr. Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 lėšų, kurios yra nepanaudojamos Akmenės rajono 

savivaldybės administracijai nesudarius sutarties dėl projekto ,,Akmenės laisvosios ekonominės 

zonos (šiaurinės dalies) infrastruktūros įrengimas“ įgyvendinimo.  

             Šiuo metu Šiaulių miesto savivaldybė yra laikinai sustabdžiusi Projekto įgyvendinimo 

veiklas, vertina finansines galimybes ir ieško papildomų finansavimo šaltinių.  

               Įvertinus įgyvendinamų projektų apimtis, turimus finansinius įsipareigojimus ir 

finansavimo šaltinius, Šiaulių miesto savivaldybė ryžtųsi atnaujinti Projekto įgyvendinimo veiklas, 

jei būtų skirtas 1 mln. eurų, o Šiaulių miesto savivaldybės lėšų poreikis sumažėtų iki 2,9 mln. eurų.  

               Prašome įvertinti Projekto svarbą investicinės aplinkos gerinimui bei siekį eliminuoti 

Projekto įgyvendinamumo rizikas susijusias su  finansavimo trūkumu ir skirti papildomai 1 mln. 

eurų Projekto vykdymui.  

 

 

 

 

  

 

Savivaldybės meras   Artūras Visockas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ieva Džiaugienė, tel. 8 41 383420, i.dziaugiene@siauliai.lt  
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