
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 
2021 metų veiklos ataskaita 



Šiaulių miesto savivaldybė apdovanota už kokybiškiausią maistą
ikimokyklinėse įstaigose.

Padėkas už dalyvavimą projekte „Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio
ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimas
ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ gavo 14 Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų

Lietuvos sporto vadybos apdovanojimai Šiauliams.
Lietuvos sporto vadybos apdovanojimuose Metų sporto iniciatyva

pripažintas Šiaulių sporto šimtmetis. Šimtmečio proga pristatyta inovatyvi fotografijų
ekspozicija, sukurta socialinių tinklų paskyra „Sporto miestas Šiauliai“, sukurti 5
trumpametražiai filmai, vyko daugybė sporto renginių, išleistas riboto tiražo proginis
pašto ženklas;

Metų sporto vadybininku pripažintas šiaulietis Irmantas Kukulskis. Užaugęs
su regbiu ir perėjęs per visas Lietuvos regbyje esančias struktūros pakopas, šiandien
I. Kukulskis vadovauja Lietuvos regbio federacijai ir savanoriškai vykdo socialinius
projektus, orientuotus į gatvės vaikus bei senjorus.

Pasiekimai



2021 m. Šiaulių miesto savivaldybės administracija skaitmenizuotų perkančiųjų
organizacijų apdovanojimuose pelnė II vietą ir pasižymėjo itin geru procedūrų
spartos rodikliu;
Šiaulių miestui skirta padėka už paramą automobilių sportui.

Pasiekimai



Personalo valdymas

2021 m. balandžio 1 d. įsigaliojo nauja Savivaldybės administracijos struktūra.

Dėl Savivaldybės administracijos sklandesnio, efektyvesnio ir produktyvesnio darbo, nuspręsta supaprastinti
Savivaldybės struktūros modelį, atsisakant tarpinės valdymo grandies – departamentų.

Direktoriui priskirtos bendrosios valdymo funkcijos: teisės, audito, civilinės saugos, personalo, apskaitos,
viešųjų ryšių sritys.

Siekiant efektyvaus visų administravimo sričių kuravimo aukščiausiu vadovų lygiu, įsteigta antra
administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybė ir jai priskirtos atitinkamos kuravimo sritys.

Vienam direktoriaus pavaduotojui priskirta miesto priežiūra ir vystymas, strateginis planavimas, ekonomika
ir investicijos bei nevyriausybinės organizacijos, kitam – socialinių reikalų, civilinės metrikacijos, švietimo,
kultūros, sporto, jaunimo reikalų, tarpinstitucinio bendradarbiavimo, sveikatos, miesto koordinavimo bei
bendrųjų reikalų.



Personalo valdymas

ATLIKTI SAVIVALDYBĖS STRUKTŪROS PAKEITIMAI:

Ekonomikos ir investicijų skyriaus Turto valdymo poskyris sujungtas su Socialinių išmokų ir kompensacijų
skyriaus Socialinio būsto poskyriu ir įsteigtas Turto valdymo skyrius;

Personalo ir vidaus administravimo poskyris atskirtas nuo Bendrųjų reikalų skyriaus ir įsteigtas Personalo
skyrius;

Viešųjų pirkimų poskyris atskirtas nuo Teisės skyriaus ir įsteigtas Viešųjų pirkimų skyrius;

Bendrųjų reikalų skyriuje įsteigtas Informacinių technologijų poskyris;

Bendrųjų reikalų skyriaus valstybės tarnautojas, atsakingas už viešuosius ryšius ir tarptautinį
bendradarbiavimą, priskirtas tiesioginiam administracijos direktoriaus pavaldumui.



Personalo valdymas

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos karjeros valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, amžiaus vidurkis 2021 m. yra 48
metai, toks amžiaus vidurkis buvo ir 2020 m.

Pareigybių skaičiaus Savivaldybės administracijoje 2020 m. ir 2021 m.
nesikeitė ir yra 265 pareigybės.

2021 metais Savivaldybės administracijoje buvo priimti 33 darbuotojai,
atleisti 17 darbuotojų.
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Darbuotojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 2021 m.2021 metais į biudžetinių įstaigų vadovų
pareigas priimta 31 vadovas, iš biudžetinių
įstaigų vadovų pareigų atleisti 17 vadovų.

2021 m. buvo atlikti dešimt tarnybinio
nusižengimo tyrimų: 6 įstaigų vadovams ir
4 valstybės tarnautojams.

Moterys 
81%

Vyrai 19%

Dirbančiųjų pasiskirstymas
2021 metais, % 



Personalo valdymas
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Personalo valdymas

Per 2021 m. buvo suorganizuoti 69
konkursai ir atrankos.
Konkursus į karjeros valstybės tarnautojų
pareigas pradėjus vykdyti centralizuotai per
Valstybės tarnybos departamentą prie
Vidaus reikalų ministerijos, atrankos
procesas į valstybės tarnybą tapo
efektyvesnis ir trumpesnis.
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Vidutiniškai kiekvienas Savivaldybės administracijos darbuotojas
per 2021 m. dalyvavo daugiau kaip dvejuose mokymuose (2,35).
Įgyvendinant 2019-2034 m. Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir
investicijų pritraukimo strategijos priemonių planą pagal
priemonę „Tobulinti Šiaulių miesto savivaldybės darbuotojų
anglų kalbos žinias“ 2021 m. anglų kalbos mokymus baigė 50
darbuotojų.



Šiaulių miesto savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtintas pajamų planas, lyginant su 
2019 m., didėjo 22,3 proc. ir sudarė 186,4 mln. Eur.

Finansų valdymas

156 566,0 154 074,6

174 442,1
152 356,0

177 489,3
186 382,7

2019 2020 2021

Patvirtinta Patikslinta



2021 metų biudžeto pajamų vykdymas buvo 24 proc. didesnis nei 2019 m.

Finansų valdymas

150 948,7

172 869,6

187 283,8

2019 2020 2021



Finansų valdymas

174 442,1

186 382,7
187 283,8

169 653,1

2021 metų patvirtinti
asignavimai

2021 metų
patikslinti

asignavimai

2021 metų biudžeto
pajamų vykdymas

2021 metų kasinės
išlaidos



Nepanaudotos lėšos

Lėšų likučių pavadinimas Iš viso
Apyvartos lėšų likutis iš viso, tūkst. EUR 17 630,1
Viršplaninės pajamos (GPM ir kt. mokesčiai) 5 470,9
Tikslinės paskirties, tame skaičiuje: 4 474,8

biudžetinių įstaigų pajamų lėšų likučiai 447,8

lėšų likučiai (įplaukos/pervedimas iš VB) už parduotą žemę 838,4

lėšos už parduotus butus 155,2

aplinkos apsaugos programos lėšų likučiai 288,0

sveikatinimo programos lėšų likučiai 45,9

ES lėšų likučiai (įgyvendinamiems projektams) 1 711,3

valstybės lėšos 224,0
lėšos infrastruktūros plėtojimui 764,2

Biudžetinių įstaigų nepanaudotų lėšų likutis 156,7

Administracijos nepanaudotų lėšų likutis su įsipareigojimu 3 180,9

Administracijos nepanaudotų lėšų likutis (sutaupyta, nepanaudota) 4 346,8



Problemos

nebuvo įrengta naujų komunalinių atliekų konteinerių aikštelių. Šiuo metu vyksta teisiniai ginčai dėl
netinkamų, neatitinkančių techninės specifikacijos konteinerių, dėl ko Sutarties vykdymas sustojo.
neįrengta didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelė;
užsitęsė projekto „Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro rekonstrukcija“ rangos darbai;
nebuvo pradėti Dainų tako atnaujinimo darbai;
Laisvojoje ekonominėje zonoje neužbaigta įrengti pėsčiųjų susisiekimo infrastruktūra dešinėje
Aviacijos g. pusėje, nebaigti III etapo šaligatvio ir pėsčiųjų infrastruktūros įrengimo darbai;
strigo švietimo įstaigų patalpų atnaujinimo darbai, pagal projektus nebuvo įsigyta reikiamo turto;
vyko nevisi planuoti renginiai;
nesisekė pakankamai pritraukti aukštos kvalifikacijos specialistų bei gydytojų rezidentų;
neužbaigti triukšmo užtvaros įrengimo Žaliūkių g. darbai;

nebuvo pritaikyti būstai bendruomeninių vaikų globos namų veiklai (Aušros al. 29);
nepavyko nupirkti planuotų socialinių būstų skaičiaus;
vėlavo arba buvo nepradėti koncertinės įstaigos „Saulė“ pastato rekonstrukcijos darbai;
neparengtas atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo planas.



Pagrindinės priežastys nulėmusios, kad nebuvo įvykdytos
priemonės:

užtrukusios ir vėluojančios viešųjų pirkimų procedūros;
ilgiau, nei planuota, trukęs projektų derinimas su išorės institucijomis ar kitai
subjektais;
projektavimo darbų vėlavimas dėl padidėjusios darbų apimties;
tiekėjų vėlavimas suteikti paslaugas ar atlikti darbus laiku ir kokybiškai;
sustabdyti darbai dėl pastebėtų įgyvendintų rangos darbų defektų;
aplinkos oro sąlygos (lapkričio pabaigoje nebebuvo galimybės vykdyti rangos darbų dėl
šalčio);
vėluojantis finansavimo skyrimas iš valstybės institucijų;
techninio projekto klaidos;
Covid-19 pandeminė situacija, karantinas;
žmogiškųjų išteklių trūkumas.



Pritrauktos Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto 
lėšos 2017–2021 m.

2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Pritrauktos kelių plėtros 

programos ir jos rezervo 

lėšos

2 392 000,00 2 852 000,00 4 650 000,00 9 143 000,00 3 838 000,00

Pritrauktos Valstybės 

biudžeto lėšos Eur
3 500 000,00 1 893 000,00 1 426 400,00 11 026 659,00 5 814 882,49

Pritrauktos Europos 

Sąjungos investicinių fondų 

lėšos naujų projektų 

įgyvendinimui 

20 870 000,00 11 170 000,00 10 400 000,00 6 562 148,00 10 565 725,00 

Sudarytų sutarčių dėl 

dotacijų skyrimo su Viešųjų 

investicijų plėtros agentūra 

vertė (tūkst. Eur)

0 0 0 1 985 934,70 637 966,41

IŠ VISO 26 762 000,00 15 915 000,00 16 476 400,00 28 717 741,70 20 856 573,90



Projektai, kuriems pritrauktos valstybės biudžeto 
lėšos 2021 m.

Rėkyvos progimnazijos rekonstrukcija 666 000,00

Talkšos ežero pakrantės plėtra, atliekant šaligatvio ir stovėjimo aikštelės su

privažiuojamuoju keliu šalia senųjų (Talkšos) kapinių Šiaulių mieste kapitalinį remontą

78 204,09  

Šiaulių laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros įrengimo užbaigimas ir sklypų

pritaikymas investuotojų pritraukimui

3 540 000,00

Viešosios infrastruktūros įrengimas iki investicinio sklypo, kuriame planuojamas

įgyvendinti regioninės svarbos projektas

290 400,00

Susisiekimo infrastruktūros įrengimas iki Šiaulių pramoninio parko teritorijos ir

dviratininkams (pėstiesiems) skirtos susisiekimo infrastruktūros įrengimo užbaigimas

Šiaulių pramonės parko teritorijoje ir Šiaulių laisvosios ekonominės zonos prieigose

1 151 416,00

Techninio projekto: „Šiaulių miesto industrinio parko (teritorijos šalia Dubijos,

Radviliškio ir P. Motiekaičio gatvių) įkūrimas ir plėtra. II etapas. Susisiekimo

komunikacijos ir inžineriniai tinklai“ VI etapas ,,Geležinkelis“ A laidos parengimas

88 862,40

IŠ VISO 5 814 882,49



Projektai, kuriems pritrauktos Europos Sąjungos
investicinių fondų lėšos 2021 m.

Geležinkelių transporto aplinkos apsaugos priemonių (triukšmą slopinančių priemonių) diegimas Šiaulių miesto savivaldybėje 2 555 236,00

Investicinės aplinkos gerinimas Šiaulių laisvojoje ekonominėje zonoje ir jos prieigose 4 649 983,00

Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ (Vilniaus g. 38D, Šiauliai) pastato energinio efektyvumo didinimas (Savivaldybės viešųjų pastatų 

atnaujinimui teikiamų subsidijų panaudojimas)

198,147.60

Šiaulių lopšelio-darželio „Žiburėlis“ (Darbininkų g. 30, Šiauliai) pastato energinio efektyvumo didinimas (Savivaldybės viešųjų pastatų 

atnaujinimui teikiamų subsidijų panaudojimas)

111,724.80

Šiaulių Menų mokyklos pastato (Krymo g. 32-1, Šiauliai) pastato energinio efektyvumo didinimas (Savivaldybės viešųjų pastatų 

atnaujinimui teikiamų subsidijų panaudojimas)

93,781.80

Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“ (Dainų g. 11, Šiauliai) pastato energinio efektyvumo didinimas (Savivaldybės viešųjų pastatų 

atnaujinimui teikiamų subsidijų panaudojimas)

203,441.10

Šiaulių Sporto gimnazijos (Vilniaus g. 297, Šiauliai) mokyklos pastato energinio efektyvumo didinimas (Savivaldybės viešųjų pastatų 

atnaujinimui teikiamų subsidijų panaudojimas)

198,884.40

Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šiaulių mieste 2 554 529.69

Iš viso 10 565 725,00 



2021 m. programų finansavimas iš visų finansavimo 
šaltinių

Nr. Programos pavadinimas
2021 metų 
asignavimai

2021 metų kasinės 
išlaidos

Asignavimų 
likutis 

1 Miesto urbanistinės plėtros programa 1 029,3 607,5 421,8

2 Kultūros plėtros programa 10 051,1 7 656,5 2 394,6

3 Aplinkos apsaugos programa 6 437,2 5 576,7 860,5

4 Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, 
modernizavimo ir plėtros programa 32 190,9 26 701,7 5 489,2

5 Miesto ekonominės plėtros programa 11 397,1 9 003,2 2 393,9

6 Turto valdymo ir privatizavimo programa 144,4 120,9 23,5

7 Sporto plėtros programa 6 876,4 6 570,4 306,0

8 Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo 
programa 78 614,7 74 493,1 4 121,5

9 Bendruomenės sveikatinimo programa 4 304,2 3 831,8 472,5

10 Socialinės paramos įgyvendinimo programa 47 280,8 44 426,2 2 854,6

11 Savivaldybės veiklos programa 20 725,7 19 862,1 863,6

Viso 219 051,8 198 850,1 20 201,7



2021 m. nuosekliai tęsiamas Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų
pritraukimo strategijos priemonių įgyvendinimas.

Ekonomika, investicijos, verslas

Įgyvendinta priemonių:
5

Šiaulių miesto ekonominės plėtros pritraukimo 
strategija

Iš viso 79 priemonės

Svarbiausi darbai:

• Didintas STEAM mokslų patrauklumas;
• Vykdytas pedagogų kompetencijų tobulinimas;
• Skatintas mokinių ir studentų profesinis

orientavimas ir kvalifikacijos įgijimas;
• Atnaujintos viešosios erdvės;
• Įveiklinta Prisikėlimo aikštė;
• Įgyvendinti verslo skatinimo projektai;

• Gerintas gyventojų aptarnavimas, teikiamų
paslaugų kokybė;

• Vykdyta aktyvi komunikacija socialiniuose
tinkluose;

• Organizuoti tarptautiniai sporto renginiai;
• Atnaujintas Šiaulių miesto tinklapis ir kt.



Šiaulių pramoniniame parke įmonės iš
viso:
• investavo daugiau nei 54 mln. Eur;
• sukūrė per 6,5 tūkst. darbo vietų.
2021 m. Pramoniniame parke buvo
išnuomotas paskutinis laisvas sklypas.

2021 metais pasirašytos 4 investicijų
sutartys Šiaulių pramoniniame parke.
Investuotojai įsipareigojo investuoti ne
mažiau kaip 4,25 mln. Eur, sukurti ne
mažiau kaip 37 naujas darbo vietas.

Šiaulių miesto investicinė aplinka ir verslo paramos priemonės pristatytos: 2 
renginiuose, 1 konferencijoje, socialiniuose tinkluose, tarptautiniame leidinyje ir kt. 

Toliau vystytos ir pradėtos formuoti potencialios teritorijos verslui,
išskiriant dvi pagrindines zonas, kurios galėtų būti patrauklios
investuotojams – Bačiūnų-Lingailių g. ir Pramonės-Bačiūnų g.
teritorijos.

Ekonomika, investicijos, verslas



Ekonomika, investicijos, verslas

Suteikta 23,1 tūkst. Eur paramos smulkiajam verslui, kuria pasinaudojo 38 pareiškėjai (2020

m. suteikta 42,8 tūkst. Eur 32 pareiškėjams). 0,3 1,5

3,0

6,7

12,4

Suteikta paramos, tūkst. Eur

Steigimosi išlaidų dengimas

Mokymo išlaidų dengimas

Jaunimo verslo projektų
konkursas

45+  verslo projektų konkursas

Įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų
dengimas

2021 m. toliau vykdyta Geriausio metų darbdavio atrankos priemonė.
Siekiant stiprinti teigiamą Šiaulių miesto įvaizdį, išryškinti Šiaulių miesto patrauklumą
investuotojams ir miesto svečiams, 2021 m. pabaigoje patvirtintas Šiaulių miesto įvaizdžio
rinkodaros priemonių planas, kuris leis užtikrinti sklandų įvaizdžio formavimo procesą ir jo
stebėseną.



Ekonomika, investicijos, verslas

Mokesčių lengvatų taikymas 2021-2020 m.

16 juridinių asmenų, vykdančių veiklą Šiaulių pramoniname parke, suteikta valstybinės
žemės nuomos mokesčio lengvatų už 27,21 tūkst. Eur (2020 m. 17 asm. už 20,49 tūkst. Eur).

Asmenys, 
kuriems 
suteikta 

mokesčių 
lengvata

Suteiktų mokesčių lengvatų dydžiai tūkst. Eur / (kiekis) Iš viso suteiktų 
mokesčių 

lengvatų dydis 
tūkst. Eur / 

(kiekis)

Žemės 
mokesčio

Valstybinės 
žemės nuomos 

mokesčio

Nekilnojamojo 
turto mokesčio

Paveldimo 
turto 

mokesčio

2021 m.
Fiziniai 2,24/ (38) 0,01/ (1) 0,46 / (1) - 2,71/ (40)
Juridiniai 2,34/ (6) 58,73/ (27) 164,27/ (38) - 225,34/ (71)

Iš viso: 4,58/ (44) 58,74/ (28) 164,73/ (39) - 228,05/ (111)
2020 m.

Fiziniai 2,35/ (39) 0,05/ (1) 0,32 / (1) 0,22/ (2) 2,94/ (43)
Juridiniai 1,35/ (3) 64,83/ (35) 262,64/ (37) - 328,82/ (75)

Iš viso: 3,70/ (42) 64,88/ (36) 262,96/ (38) 0,22/ (2) 331,76/ (118)



Ekonomika, investicijos, verslas

Įmonių / įstaigų veiklos rezultatai

Įmonės / Įstaigos pavadinimas

2021 m. 2020 m. 2021 m. 2020 m.

Pardavimo pajamos,
tūkst. Eur

Grynasis pelnas (nuostoliai), 
tūkst. Eur

UAB „Saulės dominija“ 529,6 564,5 5,8 51,1

UAB „Busturas“ 5 641,0 5 757,6 5,6 28,6

UAB Pabalių turgus 263,8 249,4 36,5 13,7

AB „Šiaulių energija“ 27 410,6 20 866,6 1 348,7 1 660,4

UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ 1 899,3 1 628,0 72,1 65,8

UAB „Šiaulių vandenys“ 9 769,9 9 491,1 -75,5 600,8

SĮ Šiaulių oro uostas 265,0 257,2 50,4 46,1

VšĮ Šiaulių verslo inkubatorius 215,8 190,3 -22,0 9,67



Ekonomika, investicijos, verslas

AB „Šiaulių energija“ – 2021 m. rekonstravo 7,6 km šilumos perdavimo tinklų už
3,42 mln. Eur., iš kurių 1,39 mln. Eur gauta parama. Iš viso 2021 metais
rekonstruota 9,43 km. šilumos tiekimo tinklų. Metų pabaigoje buvo rekonstruota
147,62 km. arba 57,2 proc. visų eksploatuojamų šilumos tiekimo tinklų;
įgyvendinant sugriežtintus aplinkosauginius oro taršos azoto oksidais
reikalavimus, baigti AB „Šiaulių energija“ Pietinės katilinės vandens šildymo
katilo PTVM-100 Nr. 6 rekonstravimo darbai. Rangos sutarties vertė 2,89 mln.
Eur. Atlikta darbų už daugiau nei 2,74 mln. Eur.
UAB „Šiaulių vandenys“ – įgyvendino nuosavomis lėšomis finansuojamą
projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto Jotvingių,
Žiemgalių, Bartų, Tyravos gatvėse“, kur buvo paklota 6,83 km. vandentiekio ir
nuotekų tinklų, įrengtos 3 požemines nuotekų perpumpavimo siurblinės,
sudaryta galimybė prie vandentiekio ir nuotekų tinklų prisijungti 104 namų
ūkiams. Bendra projekto investicijų vertė 588,4 tūkst. Eur.
Pagrindinėje nuotekų perpumpavimo siurblinėje Pakruojo g., įrengta moderni
kvapų šalinimo sistema, kuri leidžia oro taršą neutralizuoja iki 94 proc. Projekto
investicijų vertė 113 tūkst. Eur, iš jų: 66,3 proc. finansuojama LAAIF, 33,7 proc. –
bendrovės lėšomis.



Ekonomika, investicijos, verslas

UAB „Busturas“. Nuo 2021 m. sausio 4 d. Šiaulių mieste keleiviai už keliones
gali atsiskaityti ne tik e. bilieto kortele, bet ir mobilia programėle
„ŠiauliaiBUS“. „ŠiauliaiBUS“ programėlėje įdiegta kelionių planavimo ir
autobusų eismo sekimo realiu laiku sistema. Miesto keleiviai nuo šiol gali
patogiai planuoti savo keliones naudojant išmaniuosius įrenginius ir taip pat
stebėti autobusų judėjimą.
2021 metais pateikta paraiška dėl projekto Šiaulių miesto viešojo transporto
priemonių parko atnaujinimas. Šio projekto tikslas įsigyti 10 vnt. M3CE klasės
naujų žemagrindžių suspaustomis gamtinėmis dujomis ir elektra varomų
transporto priemonių.
2021 metų lapkričio mėn. pasirašyta sutartis dėl Šiaulių miesto viešojo
transporto maršrutų atnaujinimo studijos parengimo.
UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ vykdė „Šiaulių miesto gatvių apšvietimo
sistemos modernizavimas“ projektą. Projekto įgyvendinamo laikotarpis 2021 –
2022 m. (bendra projekto vertė – 3,2 mln. Eur, ES finansavimas – 50%);
Atnaujino 13 km. apšvietimo linijų, iš kurių 5 km. pagal ES projektą,
modernizavo 13 apšvietimo valdymo spintų, įrengė 445 cinkuotų apšvietimo
atramų, į LED pakeitė 230 gatvių apšvietimo šviestuvų.



2021 m. viešuose aukcionuose buvo parduoti 10 nekilnojamųjų objektų
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2021 m. pasirašytos 3 nuomos sutartys dėl nekilnojamojo turto nuomos

Turto valdymas

Eil. 

Nr.
Sutarties galiojimo laikotarpis Išnuomoto turto pavadinimas, adresas Mėnesio nuomos kaina be 

PVM, Eur

1. 2021.05.17‒2031.05.16

Administracinis pastatas su

priklausiniais, esantis Bačiūnų g. 58F, 

Šiauliuose

250,00 Eur

2. 2021.03.22‒2031.03.22
Negyvenamos patalpos, esančios Dainų

g. 7, Šiauliuose
243,25 Eur

3. 2021.10.01‒2031.09.30

Pastatas garažas, kartingų trasa, kiemo

aikštelė, esančiais Bačiūnų g. 27A, 

Šiauliuose

700,0 Eur

2021 m. pasirašytos 25 (panaudos ir patikėjimo) sutartys dėl negyvenamųjų 
patalpų perdavimo



Būsto fondo valdymas
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Per 2021 metus:
įsigyta 8 socialinių būstų;
parduoti 3 Savivaldybei nuosavybės teise priklausantys būstai;
pripažintos netinkamomis (negalimomis) naudoti 9 gyvenamosios patalpos;
surašyti 173 būstų apžiūros aktai;
70 būstų atlikti remonto darbai



2021 m. pripažintos netinkamomis (negalimomis) naudoti gyvenamosios patalpos

Turto valdymas



Aplinkos apsauga

1 tikslas - Pagerinti aplinkos kokybę mieste, kurti darnaus vystymosi 
principais pagrįstą sveiką ir švarią gyvenamąją aplinką mieste
Skirta 6 422,2 tūkst. Eur                  panaudota 5 563,9 tūkst. Eur

Aplinkos apsauga



Aplinkos apsauga – komunalinės 
atliekos

Taikomos priemonės užtikrina atliekų 
tvarkymo užduočių įgyvendinimą, kasmet 
didėja atskirai surenkamų, išrūšiuotų vietoje 
atliekų kiekiai.

Aplinkos apsauga

Metai

Pakuočių 

atliekos ir kitos 

antrinės žaliavos 

(įskaitant 

užstato 

sistemą), t

Vežėjų surinkti komunalinių atliekų kiekiai pagal rūšis, t Gyventojų 

pristatyta į 

didelių gabaritų 

atliekų surinkimo 

aikšteles, t

Iš viso surinkta 

komunalinių 

atliekų, t

Surinkta rūšiuotų 

atliekų, nuo viso 

kiekio, %
Biologiškai 

skaidžios atliekos

Didelių gabaritų, padangos, 

elektros ir elektroninės 

įrangos, tekstilės atliekos

Mišrios 

komunalinės 

atliekos

Iš viso 

(vežėjų)

2021 4 523,224 7 354,81 668,55 24 802,36 32 825,72 6 536,827 43 885,77 43
2020 4605,50 6 945,24 688,72 25 725,47 33 359,43 5 557,668 43 522,60 41
2019 4202,32 6 037,80 610,28 27 560,82 34 208,90 4 665,591 43 076,81 36
2014 1 618,42 2 725,00 145,41 33 612,48 38 101,31 662,45 40 382,18 17
2010 741,43 130,64 150,87 43 571,40 44 594,34 130,22 45 465,99 4



Aplinkos apsauga – oro kokybė
Kietųjų dalelių koncentracija ore yra kintanti, priklauso nuo aplinkos oro sąlygų,
kūrenimo būstų šildymui intensyvumo, vykdomų rangos darbų ir kt., tačiau bendros
tendencijos - palankios.

Aplinkos apsauga
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Infrastruktūra

1 tikslas - Modernizuoti miesto infrastruktūrą, užtikrinti  komunalinių 
paslaugų teikimą, infrastruktūros objektų  priežiūrą ir remontą
Skirta 20 177,1 tūkst. Eur panaudota 17 023,4 tūkst. Eur

2 tikslas - Užtikrinti subalansuotą miesto susisiekimo sistemos vystymą
Skirta 12 013,8 tūkst. Eur panaudota 9 678,3 tūkst. Eur

Infrastruktūra



Gatvių apie 336 km (valoma danga, barstoma
slidumą mažinančiomis medžiagomis,
užtaisomos duobės ir kt.);

Žalieji plotai mieste apie 250 ha (pjaunama žolė,
tvarkomi želdiniai), iš jų :

12 parkų (apie 100 ha);
žaliosios gatvių juostos;
apie 7780 m² gėlynų ir daugiamečių
dekoratyviųjų augalų;
kitos bendro naudojimo teritorijos.

16 kapinių (iš jų 14 – neveikiančių).

1 tikslo įgyvendinimui
Prižiūrimos miesto teritorijos

Miesto priežiūra



„Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro rekonstrukcija“;
„Talkšos ežero pakrantės plėtra“
„Viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimas teritorijoje,
besiribojančioje su Draugystės prospektu, Vytauto gatve, P. Višinskio gatve
ir Dubijos gatve„
„P. Višinskio gatvės viešųjų erdvių pritaikymas jaunimo poreikiams“
„Šiaulių miesto centrinio ir Didždvario parkų bei jų prieigų sutvarkymas“
„Aušros alėjos (nuo Žemaitės g. iki Varpo g.) viešųjų pastatų ir viešųjų
erdvių prieigų rekonstrukcija„
Dainų parko pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra;
Kaštonų alėja su prieigomis;

1 tikslo įgyvendinimui
Viešųjų erdvių sutvarkymo projektai:

Infrastruktūriniai darbai



Infrastruktūriniai objektai

Sėkmingai įgyvendintas Pasaulio teisuolių įamžinimo Pasaulio teisuolių 
skvere Ežero g. 18 projektas



Žemaitės g. viduko remontas ir tako įrengimas (baigta);
Aukštabalio g. aplinkkelio įrengimas (tęsiama 2022 m.);
Rasos, Tiesos gatvių remontas (tęsiama 2022 m.);
Takų įrengimas Spindulio g., Radviliškio g. (tęsiama
2022 m.);
Takų atnaujinimas Ežero, Vilniaus, Vytauto, Žalgirio,
Dainų, Talkšos (tęsiama 2022 m.);
Dubijos-Serbentų g. rekonstrukcija (tęsiama 2022 m.);
Įrengta Motiekaičio g. miesto ribose (2022 m. planuoja
tęsti LAKD);
Ir kt.....

2 tikslo įgyvendinimui
infrastruktūriniai projektai:

Infrastruktūriniai darbai



Infrastruktūriniai projektai

Takų įrengimas, atnaujinimas
Radviliškio g. šaligatvio 
įrengimas

Pročiūnų g. tako 
įrengimas

Spindulio g. 
tako įrengimas

Ežero g. šaligatvio 
atnaujinimas



Infrastruktūriniai projektai

Asfaltuoti žvyrkeliai 2,1 km :

Šakių g., Prienų g., Beržų g., Žagarės g., Ievų g., Plungės
g., Ganyklų g.– išasfaltuota;
Nidos g., Vingių g. – įrengti pagrindai (asfaltavimas -
2022 m.)



Viešųjų erdvių ir infrastruktūriniuose projektuose 
pasiekti rodikliai

Aplinkos kokybės gerinimas, atlikta darbų:
Matavi

mo 

vienetas

VISO          

(2020-2021):

2020 

metai

2021 

metai
Asfaltuoti žvyrkeliai km 5,6 3,5 2,1

km 15,5 8,9 6,6
m2 83 355,0 83 355,0

Atnaujintos esamos takų (šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių) dangos km 23,2 12,3 10,9
Įrengti nauji pėsčiųjų-dviračių takai (kai plotis ne mažesnis nei 2,5 m) km 10,0 3,1 7,0
Įrengti nauji šaligatviai, pėsčiųjų takai (kai plotis mažesnis nei 2,5 m) km 2,5 2,5
Atnaujintas apšvietimo tinklas km 22,0 7,9 14,1
Naujai įrengtas apšvietimas km 9,0 1,8 7,2
Nutiesta naujų tinklų km 8,9 8,9
Naujai įrengtos gatvės, jų atkarpos km 1,7 0,3 1,4
Įrengtas kryptinis apšvietimas vnt 52,0 23,0 29,0
Rekonstruotos sankryžos, įdiegiant saugumo priemones vnt 6,0 3,0 3,0
Suremontuota automobilių stovėjimo aikštelių m2 3 953,1 3 953,1
Įrengta naujų automobilių atovėjimo aikštelių m2 420,0
Atnaujintos kitos viešų erdvių dangos m2 18 853,5 18 853,5

Atnaujintos asfalto važiuojamosios gatvių dalies dangos



Ekonomika (infrastruktūriniai darbai)

Tikslas - skatinti miesto ekonominę plėtrą
sudarant palankias sąlygas verslo vystymuisi

Nutiesta 1,476 km geležinkelio iki
Pramoninio parko;
Atlikta 90% darbų pritaikant 21,268 ha ploto
sklypus būsimiems investuotojams Laisvojoje
ekonominėje zonoje;
Įrengta 2,8379 km ilgio vandentiekio ir
nuotekų tinklo iki investicinio sklypo.



Miesto problemų koordinavimas

Miesto problemų koordinavimas

Per 2021 m. Miesto koordinavimo skyrius
užregistravo 17 098 vnt. pranešimų ir
galimai padarytų nusižengimų, iš kurių:

8 315 vnt. (49 proc.) buvo gauta iš fizinių ir
juridinių asmenų;
8 783 vnt. (51 proc.) nustatyta MKS specialistų
savarankiškai kamerų ar fizinių patikrų metu:

3 376 vnt. (20 proc.) užfiksuota vaizdo stebėjimo
kameromis ir kt. davikliais;

5 209 vnt. (30 proc.) MKS specialistų fizinių
patikrinimų metu;

198 vnt. (1 proc.) perduota kitų MKS specialistų kitais
būdais.

49%

20%

30%

1%

2021 m. MKS priimtų pranešimų ir savarankiškai MKS 
specialistų užfiksuotų galimai padarytų nusižengimų 

skaičius proc. ir vnt. (iš viso 17 098 vnt.)

Iš interesantų gauti paklausimai ir
pranešimai (8315 vnt.)

Vaizdo stebėjimo kameromis ir davikliais
nustatyti galimai padaryti nusižengimai
(3376 vnt.)

MKS specialistų fizinio tikrinimo metu
nustatyti galimai padaryti nusižengimai
(5209 vnt.)

Kitų MKS specialistų perduoti pranešimai
(198 vnt.)



Miesto problemų koordinavimas
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Automobilių stovėjimo pažeidimai (iš viso 7646 vnt.)

Skaičius vnt.

Pranešimų, paklausimų ir galimai padarytų pažeidimų skaičius (17 098 

vnt.) pagal miesto savivaldybės administracijos 

koordinuojamas/administruojamas sritis 2021 m. 
. 



Per 2021 m. MKS specialistų stebimų vaizdo kamerų skaičius
padidėjo nuo 60 vnt. iki 92 vnt. (2021 gruodžio 31-ai d.).

2021 m. vaizdo stebėjimo kameros įrengtos Vytauto g.,
Centriniame parke, Kaštonų alėjoje, Dainų parke, Pasaulio
teisuolių skvere.

Visų Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vaizdo stebėjimo
sistemos kamerų išdėstymo vietos ir matomumo laukas yra
atvirai prieinamas Vaizdo stebėjimo kamerų išdėstymo
žemėlapyje.

2021 m. II pusmetyje vaizdo stebėjimo kamerų pagalba
užfiksuotų galimai padarytų pažeidimų skaičius, palyginus su
2020 m. II pusmečio duomenimis, išaugo daugiau nei dvigubai
(nuo 1250 vnt. iki 2654 vnt.).

Miesto problemų koordinavimas
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Šiaulių miesto savivaldybės vaizdo stebėjimo sistemos plėtra

https://maps.siauliai.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=cba05e9cd58e4e5aa9020f47b3ae5cb8


Plėtojant elektronines paslaugas, gyventojams sudaryta galimybė per manosiauliai.lt
portalą pateikti:

„Prieštaravimą dėl rūkymo daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose“;
Pranešimą „Dėl informacijos apie planuojamus statybos, remonto, montavimo
darbus“;
Pranešimą „Dėl draudimo rūkyti daugiabučių namų balkonuose, terasose ir
lodžijose pažeidimo“.

Sukurtas atvirai prieinamas Nerūkymo zonų žemėlapis;
Optimizuotas administracinių nusižengimų pagal atskirus str. fiksavimo procesas,
automatizavus ir patobulinus Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūrinių
padalinių naudojamą Administracinių nusižengimų informacinę sistemą.

Miesto problemų koordinavimas

Miesto koordinavimo skyriaus teikiamų administracinių paslaugų ir 
vykdomų procesų modernizavimas

https://maps.siauliai.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=db776701266d491ab908bd797e412276


Miesto problemų koordinavimas

COVID-19 plitimo valdymo kontrolė Šiaulių mieste
MKS, vykdydamas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 

sprendimus „Dėl karantino sąlygų laikymosi kontrolės ir informacijos teikimo“ ir kt. 
teisės aktus:

organizavo ir vykdė izoliacijoje esančių fizinių asmenų patikrinimus:

2021 m. vidutiniškai per mėnesį atlikta kartu su kitų skyrių ir įstaigų specialistais 1301
fizinio asmens patikrinimus.

organizavo ir vykdė juridinių asmenų karantino sąlygų laikymosi kontrolę:

2021 m. kartu su kitų skyrių specialistais įvykdytos 292 juridinių asmenų
patikrinimai.

2021 m. pavėžėjimo į Mobilų punktą ir Karščiavimo kliniką paslauga iš viso suteikta
768 Šiaulių m. gyventojams.



Administracinių nusižengimų teisenos
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Surašyta administracinių
nusižengimų protokolų

Priimta nutarimų

Atliktų administracinių nusižengimų teisenų dinamika 2019–2021 m.

2021 m. pradėta 7 757 administracinių
nusižengimų teisenos (~2,5 karto daugiau nei
2020 m.).

Administracinių nusižengimų protokolų buvo
surašyta ~2,8 karto daugiau, priimta 57 proc.
Daugiau nutarimų nei 2020 m.

Tirtų pažeidimų skaičiaus augimą lėmė
karantino apribojimų naikinimas, taip pat
aktyvus Kelių eismo taisyklių pažeidimų
fiksavimas ir nagrinėjimas.
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Patikrinti išorinės reklamos įrenginiai Teikti pranešimai panaikinti galimus išorinės
reklamos įrengimo pažeidimus

2019 m. 2020 m. 2021 m.

Civilinės sauga ir teisėtvarka

Išorinės reklamos įrenginių kontrolė 2019–2021 m.

2021 m. buvo patikrinta 1 880 išorinės
reklamos įrenginių, t. y. 9 proc.
daugiau nei 2020 m.

Didėjantis išorinės reklamos skleidėjų
sąmoningumas lėmė tai, kad 2021 m.
buvo teikta 9 proc. mažiau nei 2020
m. pranešimų panaikinti galimus
išorės reklamos įrengimo pažeidimus.

2021 m. CSTS atliko 13 pažeidimo
nagrinėjimo procedūrų dėl LR
Reklamos įstatymo nurodytų
reikalavimų nesilaikymo.



Civilinės sauga ir teisėtvarka
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Nustatytas preliminarus nenaudojamų žemės
sklypų Šiaulių mieste skaičius

Galutinis nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių
mieste skaičius

2019 m. 2020 m. 2021 m.

Nenaudojamų žemės sklypų kontrolė 2019–2021 m.

2021 m. Šiauliuose buvo nustatyti
307 nenaudojami žemės sklypai
(19 proc. daugiau nei 2020 m.).

Nustatytų nenaudojamų žemės
sklypų savininkams, nuomininkams
2021 m. taikytas Šiaulių miesto
savivaldybės tarybos sprendimu
padidintas 4 proc. žemės mokesčio
ir nuomos mokesčio už valstybinę
žemę tarifas.



Civilinės sauga ir teisėtvarka

Ekstremalieji įvykiai ir ekstremaliosios situacijos

Įgyvendinant 2021 m. Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos programos veiklos plano
priemones buvo suorganizuoti 905 renginiai, akcijos, individualios konsultacijos ir užimtumo projektai
(2020 m. – 517). Įvairiomis informacinės sklaidos priemonėmis pasiektų žmonių skaičius – 27 434 (2020
m. – 19 171). Atlikti 43 reidai ir patikrinimai (2020 m. – 86). Įsigyta ir išdalinta 996 priešgaisrinės saugos
priemonės (dūmų detektoriai, milteliniai gesintuvai ir kt., 2020 m. – 393). Programos įgyvendinimo
ataskaitos skelbiamos Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje.

2021 m. Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje buvo fiksuoti 5 ekstremalieji įvykiai: 3 dėl rastų sprogmenų
vykdant kasimo darbus miesto teritorijoje; 1 – dėl cheminės taršos, 1 – dėl pastato griūties. Tęsėsi
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. visoje šalyje paskelbta valstybės lygio
ekstremalioji situacija dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės.

Nusikaltimų prevencijos programos rezultatai



Bendrojo ugdymo 

mokyklos

32

Ikimokyklinio 

ugdymo 

įstaigos

28

Neformaliojo vaikų 

švietimo mokyklos

8

Neformaliojo vaikų

švietimo teikėjai

42

Valstybinės ir nevalstybinės 

švietimo įstaigos

7

. .

Švietimo teikėjų tinklas

Pagalbos vaikui, tėvams, 

mokyklai įstaigos

2



Mokinių skaičiaus dinamika 
Savivaldybės švietimo įstaigose

3 775

4 752

13 345

4 453

4 721

13 538

4 377

4 738

13 712

Neformaliojo vaikų švietimo
mokyklose

Ikimokyklinio ugdymo
įstaigose

Bendrojo ugdymo mokyklose

2021 m.

2020 m.

2019 m.
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Patyriminis vizitas

Pažintiniai vizitai

15 331
veiklos

1 142
veiklos

Socialinių kompetencijų ugdymo (SKU) modelio įgyvendinimas

Mokinių profesinis veiklinimas
Neformalus švietimas

Profesinis 
veiklinimas

114
veiklos

Plečiasi SKU modelio partnerių tinklas – 129 partneriai

Neformaliojo vaikų 
švietimo plėtra:

62 programos
42 teikėjai

3 000 mokinių

72 proc. mokinių lanko 
būrelius bendrojo 

ugdymo mokyklose

Profesinio veiklinimo
renginiai:

MAKEATHON
ŠIAULIAI VIP

EDSTART
NORIU BŪTI

ŠIAULIAI SMART
HUB



STEAM, STEAM JUNIOR, INOSTART, ,,STEAM darželis“, OPA
programos;
Tarptautinė STEAM konferencija, Švietimo forumas;
Galimybių festivalis „Tavo PIN kodas“;
Skaitmeninis ugdymo turinys, el. biblioteka;
„Kokybės krepšelis“, „Kultūros krepšelis“, „Pirmoko krepšelis“;
Visos dienos mokyklos modelio plėtra;
Savivaldybės premija „Šiaulių metų mokytojas“ skirta 10
mokytojų;
Savivaldybės premija „Šiaulių metų abiturientas“ skirta 81
abiturientui;
Vaikų vasaros užimtumo programų įgyvendinimas;
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklo pertvarkos plano
įgyvendinimas;
Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarka 2021-2025 m.

Šiaulių miesto švietimo iniciatyvos 



Modernizuota 
13 švietimo įstaigų:

2 sutvarkyta kiemų danga, 
6 atnaujintos virtuvės,

1 įrengta sporto aikštelė,
2 edukacinės aplinkos, 

renovuotas l/d „Kregždutė“,
įpusėta Rėkyvos progimnazijos

renovacija. 

98,9 proc. ankstyvojo
ikimokyklinio amžiaus

vaikų ugdoma Savivaldybės 
pavaldumo ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose.  

Neformaliojo vaikų švietimo
mokyklų ugdytiniai

respublikinėse ir
tarptautinėse varžybose,

konkursuose laimėjo
302 pirmąsias,
306 antrąsias ir

201 trečiąsias vietas.

Pasiekimai ir laimėjimai 
švietimo srityje

Užsienio (rusų, prancūzų) 
kalbų valstybiniai brandos 

egzaminai (VBE) išlaikyti 100 
proc.;

gauti 110 šimto balų 
įvertinimai;

chemijos, anglų k., IT, fizikos, 
istorijos VBE išlaikymo 

vidurkis aukštesnis už šalies 
vidurkį. 



Kultūra

2021 m. baigtas vykdyti 1,6 mln. Eur vertės projektas „Šiaulių miesto centrinio parko estrados
modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“;
Bendras estrados komplekso plotas – 11 tūkst. kv. m. Jame iškilo erdvi scena su balno formos stogu,
įrengti persirengimo, grimo, poilsio kambariai su baldais, techninės, pagalbinės ir sanitarinės
patalpos, sumontuotas keltuvas žmonėms su negalia, amfiteatre įrengta virš 5000 sėdimų vietų.

(Rolando Parafinavičiaus, Andriaus Lamausko, Deimantės Bačiulės nuotr.)



Kultūra

2021 m. reprezentaciniams Šiaulių miesto festivaliams iš dalies finansuoti skirta 220,0 tūkst.
Eur, įvyko 6 festivaliai. Festivalis „Saulės žiedas“ vyksta kas antri metai, 2021 m. neįvyko dėl
COVID-19 pandemijos. Festivalis „Ant rubežiaus“ vyksta kas antri metai.
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IŠ VISO

2020 0 50,3 26 30 37 20 25,7 31 220

2021 0 50 27 38 45,3 0 26,7 33 220

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS REPREZENTACINIAMS ŠIAULIŲ MIESTO FESTIVALIAMS IŠ 
DALIES FINANSUOTI 2020-2021 M. (tūkst. Eur)



Kultūra

PARODOS VIEŠOSIOSE ERDVĖSE:
Šiaulių dailės galerija Prisikėlimo aikštės
stiklinėje sienos dalyje per visus tris
aukštus surengė 3 meną ir techologijas
sintezuojančios, kinetines ir šviečiančias
instaliacijas CARDIO, TECHNOTEOLOGIJA ir
MULTIDIMESIJA, šiuolaikinės fotografijos
parodą HOMO ABSENTIA;
Šiaulių kultūros centras Prisikėlimo
aikštėje, jos sienoje ir skvere prie
savivaldybės surengė 3 parodas:
profesionalių šiauliečių menininkų
skulptūrų, 1918–1940 m. kalėdinių ir
naujamečių atvirukų ir jų fragmentų
fotografijų iš kolekcininko Petro Kaminsko
kolekcijos, parodą „Šiaulių sportui – 100“

(šaltinis https://www.mmlaboratorija.lt/ Šiaulių dailės galerijos, V. Kinčinaičio, R. 
Parafinavičiaus nuotr.)

https://www.mmlaboratorija.lt/


2021 m. savivaldybės biudžetinės kultūros įstaigos Lietuvos kultūros tarybos, LR kultūros ministerijos
skelbtuose projektų finansavimo konkursuose laimėjo 131,8 tūkst. Eur projektams įgyvendinti, t. y. 31
proc. daugiau nei 2020 m. (100,6 tūkst. Eur). Šiaulių dailės galerija Aušros alėjoje ir Vilniaus g. (pėsčiųjų
bulvare) įgyvendino kamerinių gatvės kūrinių projektą SLAPUKŲ GIDAS - 9 meno kūriniai grindinyje, juos
lydinčios tekstinės ir garsinės istorijos, išleistas spausdintas paslaugos gidas;
Turizmo informacijos centro 2021 m. vykdomas projektas „Baltų kultūros pažinimo skatinimas ir
žinomumo apie tarptautinį kultūros kelią „Baltų kelias“ didinimas“ buvo atrinktas tarp kandidatų laimėti
nominacijoje „Sėkmingiausias turizmo projektas Lietuvoje 2021 m“. (Šiaulių dailės galerijos, TIC nuotr.)

Kultūra



Kultūra

LANKYTOJAI. 2021 m. Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinės kultūros įstaigos ieškojo naujų veiklos
formų, surengė daugiau kultūrinių renginių ir edukacijų virtualiai ir viešosiose erdvėse, labiau įgalino
socialinius tinklus, todėl lankytojų (apsilankiusių gyvai ir virtualiai) skaičius išaugo 98,6 proc.
TURISTAI. Dėl pasaulinės COVID-19 pandemijos ir judėjimo apribojimų Šiaulių turizmo informacijos
centro ir „Baltų centro“ lankytojų ir turistų sumažėjo, tačiau turistų, lankytojų aktyvumas turizmo
portaluose ir socialiniuose tinkluose ir ekskursijų dalyvių skaičius 2021 m. buvo augantis.

2020 M. 2021 M.

Bendras kultūros įstaigų lankytojų, žiūrovų, dalyvių/žiūrovų
(apsilankiusių gyvai ir virtualiai) skaičius

311 506 618 466

Turizmo informacijos centro, „Baltų centro“ lankytojų (turistų, 
interneto svetainių ir Facebook vartotojų, ekskursijų dalyvių) 

skaičius 
147 583 142 668

IŠ VISO 459 089 761 134



Sportas

1 041,7

15%

5 107,5

73%

421,2

6%

459,0

6%

2021 M. SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMAS, TŪKST. EUR

Projektų finansavimas Sporto įstaigų veikla Investiciniai projektai Rėmėjų indėlis



Sportas

2021 m. Šiaulių sporto įstaigose buvo rengiami
3 927 sportininkai (iš jų 70 sportininkų su
negalia), Šiaulių sporto gimnazijoje sportavo
221 sportininkas (iš jų pirmoji sportininkė su
negalia).
2021 m. 21 sportininkas buvo olimpinės ir
paralimpinės rinktinės kandidatas, 22 atletai
įtraukti į olimpinės ir paralimpinės pamainos
kandidatų sąrašus.
Mieste surengtos 367 sporto varžybos (11 152
dalyviai) ir 287 fizinio aktyvumo renginiai
(31555 dalyviai).
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Sportas

Andrius Skuja Tokijo paralimpinėse žaidynėse užėmė 7, 9
vietas, Europos neįgaliųjų lengvosios atletikos
čempionate tapo čempionu ir vicečempionu.
Jonas Spudis Europos neįgaliųjų lengvosios atletikos
čempionate užėmė 2 vietą.
Pirmą kartą Lietuvos istorijoje Lietuvos vyrų regbio-7
rinktinė Europos čempionate laimėjo 4 vietą. Rinktinės
pagrindą sudarė Šiaulių sportininkai: Žygimantas Radžius,
Matas Meižys, Arnas Prielaidas, Donatas Vilimavičius,
Armandas Kalinauskas, Jonas Mikalčius, Vytaras
Bloškys, Ignas Jankaitis, Martynas Lianzbergas, Kęstutis
Karbauskas ir Tomas Zibolis.
Vilius Gaubas Europos teniso jaunimo čempionate
užėmė 3 vietą.



Sportas

2021 m. įvyko šie reprezentaciniai renginiai:
Lietuvos krepšinio lyga ir Karaliaus Mindaugo Taurė;
Tarptautinės sportinių šokių varžybos „Sun City Cup“;
UEFA moterų čempionų lyga ir Moterų futbolo Baltijos lyga;
Tarptautinės teniso federacijos II kategorijos jaunių turnyras;
Šiaulių dviračių diena;
Europos motokroso čempionato etapas;
Europos regbio čempionatai.

Šiauliuose vyko daug tarptautinių sporto renginių, tarp kurių
tarptautinis regbio turnyras „Šiauliai 7s“ bei Europos teniso
asociacijos turnyrai „Šiauliai U16” ir „Šiauliai U14“.



Baigtas rekonstruoti centrinis miesto stadionas;
Pakeista plaukimo centro „Delfinas” vandens

priežiūros įranga (filtrai, vamzdynas);
Salduvės parke įrengta slidinėjimo trasa;
Centriniame parke įrengtas Diskgolfo aikštynas;
Nupirkti sporto komplekso (futbolo ir regbio

maniežo) projektavimo darbai.

Infrastruktūriniai projektai



Socialinės paramos įgyvendinimo programa
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Socialinės paslaugos

Savivaldybės biudžetinės įstaigos (5 įstaigos)

Valstybinės, viešosios ir kitos įstaigos (45 įstaigos)

Nevyriausybinės organizacijos (25 organizacijos)

Socialines paslaugas teikia



Socialinės paslaugos

Laikino atokvėpio paslauga slaugomų arba nuolatinės priežiūros reikalaujančių vaikų bei

suaugusių žmonių su negalia artimiesiems

Socialinių dirbtuvių paslauga asmenims turintiems psichikos ir/ar proto negalią

Apsaugoto būsto paslauga suaugusiems asmenims turintiems psichikos ir/ar proto
negalią

Asmeninės pagalbos teikimas (asmeninis asistentas) asmenims, kurių funkcijos, veikla,

dalyvavimas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti

Projektas ,,Vaikų socialinės integracijos skatinimas Jelgavos ir Šiaulių miestuose“ (teisinės ir
psichologinės konsultacijos, informacinė kampanija, darbas su jaunimu gatvėje ir VDC plėtra)

Projektas „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“

Inicijuotos ir pradėtos teikti naujos socialinės paslaugos / 
projektai



Socialinės paslaugos

Ilgalaikė, trumpalaikė socialinė globa institucijoje (412 asmenų)

Socialinė globa institucijoje (laikinas atokvėpis, dienos socialinė 
globa) (157 asmenys)

Dienos socialinė globa asmens namuose (integrali pagalba, socialinė 
globa, laikinas atokvėpis) ( 317 asmenų)

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose (45 asmenys)

Miesto gyventojams teikiamos socialinės globos paslaugos



Socialinės paslaugos

Dienos socialinė priežiūra (Vaikų dienos centrai) (267 vaikai)

Pagalba į namus  (343 asmenys)

Kompleksinės paslaugos šeimai (1 721 asmeniui)

Kompleksinės pagalbos paslaugos asmenims (šeimoms),
atsidūrusiems krizinėje situacijoje (13 šeimų)

Miesto gyventojams teikiamos socialinės priežiūros paslaugos



Socialinės paslaugos

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas (šeimos) namuose (431 šeimos)

Neįgaliųjų socialinė reabilitacija (747 asmenys ir 105 šeimos nariai)

Maitinimo, transporto, aprūpinimas įvairiomis priemonėmis ir priežiūros
paslaugos (5 285 asmenys)

Asmeninė pagalba (asmeninis asistentas) (46 asmenys)

Apgyvendinimas nakvynės namuose ir laikinas apnakvindinimas (287 asmenys)

Miesto gyventojams teikiamos socialinės priežiūros paslaugos



Socialinės paslaugos

Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymus baigė (29 asmenys)

Socialinė globa institucijoje, krizių centre, bendruomeniniuose
vaikų globos namuose (79 vaikai)

Globa (rūpyba) šeimoje, šeimynoje (162 globėjų šeimos ir 3
šeimynos, 227 vaikai)

Budinčių globotojų šeimoje (8 budinčių globotojų, 27 vaikai)

Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimas ir likusių be tėvų globos 
vaikų globa (rūpyba)



Socialinės išmokos ir kompensacijos

priimti 27 083 prašymai socialinėms išmokoms ir piniginei socialinei paramai, iš jų 6 492

pateikti elektroniniu būdu;

priimti 4 600 prašymai socialinei paramai mokiniams, iš jų 722 prašymai pateikti

elektroniniu būdu;

priimti 433 prašymai dėl pažymų dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti

(modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą apmokėti;

išduota 1 351 pažymos apie gaunamas pajamas;

suteikta informacija 20 779 asmenims;

2021m. užregistruota 7 336 asmuo išankstinės registracijos sistemoje (paskelbto karantino

metu išankstinė registracija nebuvo vykdoma).



Vienas pagrindinių piniginės socialinės paramos tikslų – skirti piniginę socialinę paramą nepasiturintiems 
gyventojams, mažinti socialinę atskirtį. 2021 m. buvo priimta 15 864 sprendimų (skirta 15 262, neskirta 602 )
dėl piniginės socialinės paramos skyrimo (neskyrimo).
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Socialinės išmokos ir kompensacijos
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Bendruomenės sveikatinimo programai finansuoti 2021 m. skirta 4,3 mln. Eur. (28 proc.
daugiau negu 2020 m.)

Sveikatos sritis
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Sveikatos sritis

Pradėtas įgyvendinti iš savivaldybės biudžeto lėšų projektas „VšĮ Šiaulių ilgalaikio
gydymo ir geriatrijos centro pastatų rekonstravimas, aktyvios ventiliacijos įrengimas,
kiemo gerbūvio sutvarkymas ir maisto gamybos skyriaus modernizavimas“, kurio
metu pastato senajame korpuse įrengta aktyvi ventiliacija;
Tęsiami iš ES struktūrinių fondų finansuojami projektai:

„Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių
mieste“.
,,Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir
prieinamumo gerinimas Šiaulių mieste“.
,,Paramos priemonių tuberkulioze sergantiems asmenims įgyvendinimas Šiaulių
mieste“ vykdymas;
„Sveikos gyvensenos skatinimas Šiaulių mieste“.



Sveikatos sritis

Vykdyta trūkstamų gydytojų specialistų (rezidentų) pritraukimo programa –
finansuotos 3 rezidentų studijos (iš viso 7), prirauktas 1 gydytojas specialistas;
Organizuoti 4 sveikatinimo projekto konkursai, koordinuotas 14 sveikatinimo
projektų įgyvendinimas;
Koordinuotas visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimas 68 švietimo
įstaigose, visuomenėje;
Vykdyta maudyklų vandens kokybės stebėsena;
Organizuotas 3 apleistų gyvenamųjų patalpų valymas;
Peržiūrėta 240 neveiksnių asmenų tam tikroje srityje sveikatos būklė;
Pateikta 111 išvadų apie asmens gebėjimą pasirūpinti savimi;
Pavaldžių 6 sveikatos priežiūros įstaigų kuravimas.



Sveikatos sritis

COVID-19 (koronaviruso infekcijos) ligos valdymo priemonių įgyvendinimas:
tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos organizavimas Šiaulių miesto
mobiliame punkte – paimti 108 714 ėminiai;
įkurtas ir koordinuotas darbas vakcinavimo centre 2021 m. kovo - spalio mėn.,
nuo 2021 m. lapkričio mėn. koordinuotas skiepijimo procesas 16 asmens
sveikatos priežiūros įstaigose, organizuotos mobilios skiepijimo komandos
prekybos centruose, skiepobusuose – iš viso paskiepyti 67,5 proc. Šiaulių miesto
gyventojų;
ES skaitmeninių Covid-19 skiepijimo pažymėjimų išdavimo organizavimas;
sąlytį su Covid-19 liga turėjusių asmenų apgyvendinimas savivaldybės patalpose;
Covid-19 liga sergančių pacientų pervežimo koordinavimas;
mokinių testavimo greitaisiais antigeno testais švietimo įstaigose koordinavimas;
konsultavimas vakcinacijos, saviizoliacijos, testavimo, ES skaitmeninio Covid-19
pažymėjimų, galimybių paso išdavimo ir kt. klausimais.



Viešieji pirkimai

Vykdant viešuosius pirkimus būtina užtikrinti
lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio
pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų
laikymąsi;
Pagrįstų/iš dalies pagrįstų pretenzijų skaičiaus
palyginimas su visu vykdytų pirkimų skaičiumi,
parodo, kaip perkančiajai organizacijai sekėsi
laikytis nustatytų principų;
Lyginant su praėjusiais metais, pirkimų skaičius
padidėjo, o gautų pretenzijų skaičius sumažėjo,
tenkintų/iš dalies tenkintų pretenzijų procentas
2021 m. – 1,67 proc. 2020 m. -2 proc.

2021 m. vyko 1 teisminis ginčas.
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Viešieji pirkimai

Pirkimų iš „vieno tiekėjo“ rodiklis parodo viešųjų pirkimų dalį, kai konkurse dalyvavęs vienintelis tiekėjas neturėjo 

konkurencijos. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2021 m. pasiektų rodiklių palyginimas su Lietuvos rodikliais. 

Vieno tiekėjo pirkimų skaičiaus dalis:

Lietuvoje sudaro 57,7 proc. (2020 m. - 55,8 proc.), Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje – 47,5 proc. (2020 m. - 42 

proc.)

Vieno tiekėjo pirkimų (su atmestais pasiūlymais) skaičiaus dalis proc.:

Lietuvoje – 40,6 proc. (2020 m. – 40,4 proc.), Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje – 42,4 proc. (2020 m -30,9 proc.)

Vieno tiekėjo pirkimų vertės dalis proc.:

Lietuvoje – 15,7 proc, (2020 m. – 10,4 proc.) Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje – 48,1 proc. (2020 m. – 8,8 proc.)

Vidutinis pasiūlymų skaičius (su atmestais pasiūlymais) pirkimo daliai, vnt.:

Lietuvoje – 2,4 vnt. (2020 m. - 2,4 vnt.), Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje – 2,8 vnt. (2020 m.- 2,8 vnt.)

Atmestų pasiūlymų dalis proc. nuo visų gautų pasiūlymų skaičiaus

Lietuvoje – 21,8 proc. (2020 m. – 20,8 proc.), Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje – 5,6 proc. (2020 m. – 13 proc.)



2021 metais įgyvendinti projektai:

- sukurta nauja interneto svetainė 
www.siauliai.lt . Ji šiuolaikiškesnė, saugesnė, 
labiau pritaikyta neįgaliesiems.

- miesto gyventojų savitarnos portalas
https://mano.siauliai.lt/ - tai Šiaulių miesto 
gyventojų savitarnos portalas, leidžiantis 
užsisakyti savivaldybės teikiamas paslaugas 
elektroniniu būdu bei peržiūrėti teikiamas 
nuolaidas.

Asmenų aptarnavimas

http://www.siauliai.lt/
https://mano.siauliai.lt/


Portalas https://atviri.siauliai.lt įvertintas kaip inovatyvus ir 
institucijos atvirumo koncepciją išpildantis sprendinys, jis 
pristatytas STT organizuotame webinar‘e apie atvirų duomenų 
naudą.
Naudotojų skaičius išaugo iki 11 tūkst., 
populiariausių puslapių rodinių skaičius:

Puslapis Peržiūrų skaičius

Laisvos vietos lopšeliuose, darželiuose 7 269

Miesto žemėlapiai ir GIS duomenys 2 303

Miesto renginiai 1 734

Gatvių priežiūra 654

Asmenų aptarnavimas

https://atviri.siauliai.lt/


Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro rekonstrukcija;

Talkšos ežero pakrantės plėtra; 

Centrinio ir Didždvario parkų bei jų prieigų sutvarkymas;

Darnaus judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste;

Daušiškių kapinių statyba ir infrastruktūros įrengimas;

Viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimas teritorijoje, besiribojančioje su 
Draugystės prospektu  Vytauto gatve, P. Višinskio gatve ir Dubijos gatve;

Žvyruotų gatvių rekonstrukcija, daugiabučių namų kiemų dangos remontas

2022 metų prioritetai

Tęstinių infrastruktūros
projektų įgyvendinimas,
20 891 tūkst. eurų



2022 metų prioritetai

Šiaulių miesto koncertinės įstaigos "Saulė“ pastato modernizavimas;

Komunalinių atliekų infrastruktūros plėtra

Šiaulių laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros vystymas;

Viešojo susisiekimo infrastruktūros, siekiant pagerinti sąlygas verslo 
plėtrai, įrengimas

Rėkyvos progimnazijos pastato rekonstrukcija;

Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje;

Dainų pėsčiųjų tako įrengimas 



86

2022 metų prioritetai

„Laiptų galerija“ senojo pastato tvarkomieji statybos darbai, Šiaulių dailės 

galerijos pastato modernizavimas ir Šiaulių kultūros centro Rėkyvos kultūros 

namų fasado ir vidaus patalpų remontas

Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir 
psichikos negalia plėtra.

Kultūros įstaigų patalpų 

modernizavimas – 1 265,3 

tūkst. Eur

Socialinių paslaugų 

prieinamumo didinimas -
1 868,9tūkst. Eur
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2022 metų prioritetai

STEAM ir STEAM JUNIOR, STEAM darželis, INOSTART programos, 
skaitmeninis turinys

Pradedamas įgyvendinti švietimo įstaigų pertvarkos planas

Švietimo įstaigų valdymo 

efektyvumas ir racionalus 

biudžeto lėšų panaudojimas

Švietimo inovacijų skatinimas 

- 390,0  tūkst. Eur
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2022 metų prioritetai

Sporto komplekso (futbolo ir regbio maniežo) techninio projekto parengimas, futbolo 
aikštės (Kviečių g. 7) iri mokyklų sporto aikštynų rekonstrukcija bei mokyklų sporto 

salių atnaujinimas

Lopšelių – darželių „Salduvė“ ir „Žiburėlis“ pastatų atnaujinimas, hibridinių klasių, 
liftų, kondicionavimo sistemos įrengimas, virtuvių, elektros instaliacijos remontas, 

saulės elektrinių ant pastatų stogų įrengimas 

Švietimo įstaigų modernizavimas -
3 280 tūkst. Eur

Miesto viešųjų erdvių pritaikymas 
fiziniam aktyvumui ir laisvalaikiui – 1 

269 tūkst. Eur




