
1 

  

                 

 

PRITARTA 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

2022 m. kovo 3 d. sprendimu Nr. T-47 

 

 

 

 

 

 
 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS  

MERO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA        

 

 

 

 

 

 

 
 

Šiauliai 

 

2022 m. kovas 

 



2 

  

TURINYS 

 

ĮŽANGOS ŽODIS ............................................................................................................................... 3 

1. BENDROJI DALIS ...................................................................................................................... 5 

2. VEIKLA TARYBOS  POSĖDŽIUOSE ...................................................................................... 6 

3. BENDROJI MIESTO EKONOMINĖS PADĖTIES APŽVALGA ............................................. 7 

3.1. Miesto ekonominiai rodikliai ................................................................................................ 7 

3.2. Šiaulių miesto savivaldybės biudžetas ................................................................................ 10 

3.3. Didžiausios apimties 2021 metais vykdyti projektai ir lėšos .............................................. 11 

4. VEIKLA REGIONŲ PLĖTROS TARYBOJE IR LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ 

ASOCIACIJOJE ................................................................................................................................ 15 

4.1. Veikla Šiaulių regiono plėtros taryboje .............................................................................. 15 

4.2. Veikla Lietuvos savivaldybių asociacijoje ......................................................................... 16 

5. VEIKLA MERO PIRMININKAUJAMOSE, MERO POTVARKIAIS SUDARYTOSE BEI 

MERO ATSTOVAUJAMOSE KOMISIJOSE BEI DARBO GRUPĖSE ........................................ 17 

5.1. Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo komisija ................................................... 17 

5.2. Strateginės plėtros taryba .................................................................................................... 17 

5.3. Projektų įgyvendinimo priežiūros taryba ............................................................................ 18 

5.4. Projektų idėjų pasiūlymų vertinimo darbo grupė ............................................................... 20 

5.5. Šiaulių miesto verslo taryba ................................................................................................ 21 

6. MIESTO BENDRUOMENĖS ĮTRAUKTIS Į VIETOS REIKALŲ TVARKYMĄ ................. 22 

6.1. Interneto platforma „Tvarkau miestą“ ................................................................................ 22 

6.2. Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų teikimas ... 22 

6.3. Miesto koordinavimo skyriaus veikla ................................................................................. 26 

7. VEIKLOS STATISTINIAI DUOMENYS ................................................................................ 27 

7.1. Gyventojų aptarnavimas, mero potvarkiai ir dokumentų valdymas ................................... 27 

7.2. 2021 metais gautų ir išsiųstų dokumentų valdymas ........................................................... 27 

8. INFORMACIJOS SKLAIDA .................................................................................................... 29 

9. TARPTAUTINIAI RYŠIAI ....................................................................................................... 33 

10. MERO FONDAS IR VIEŠINIMO IŠLAIDOS ..................................................................... 41 

 



3 

  

 

ĮŽANGOS ŽODIS 

 

Brangūs Šiaulių miesto gyventojai, gerbiami Savivaldybės tarybos nariai, administracijos 

darbuotojai.  

2021-ieji – tai jau antrieji įtampos ir didelių iššūkių metai, pažymėti pandemijos ženklu. 

Praėjusius metus pasitikome griežto karantino sąlygomis: negalėjome pasimatyti su artimaisiais, 

darbą, studijas bei mokymąsi organizavome namuose, o apsauginės veido kaukės tapo neatsiejama 

mūsų kasdienybės dalimi. Vis dėlto, visus praėjusius metus mus lydėjo viltis įveikti šį klastingą 

virusą: dar metų pradžioje nuo koronaviruso pradėti skiepyti Lietuvos medikai, savanoriai, 

dalyvaujantys COVID-19 ligos gydyme ir karščiavimo klinikų darbuotojai – žmonės, kovojantys su 

virusu priešakinėse linijose. Paaugus skiepijimo apimtims, praėjusių metų gegužės 31 d. galiausiai 

buvo pradėta masinė gyventojų vakcinacija, o lygiai po mėnesio Vyriausybė pranešė nutraukianti 

aštuonis mėnesius trukusį visuotinį karantiną. Įtemptas ir nežinomybės kupinas praėjusių metų 

karantino laikotarpis šiandien tėra slogus prisiminimas ir, nors klastingo koronaviruso galutinai 

įveikti vis dar nepavyko, šiuo metu galime pasidžiaugti vis spartesniu sugrįžimu į normalų gyvenimą: 

maksimaliai stengiamasi užtikrinti ugdymą kontaktiniu būdu, galime lankytis galerijose, renginiuose 

ir parodose bei, laikantis saugaus elgesio rekomendacijų, susitikti su draugais ir artimaisiais. Puikiai 

suprasdamas tą augantį nuovargį sekinančioje, jau daugiau kaip dvejus metus trunkančioje, kovoje su 

koronavirusu, noriu dar kartą padėkoti visiems šiauliečiams, kurie prisidėjo ir tebeprisideda prie 

pandemijos suvaldymo: nuo medikų, dirbančių COVID-19 skyriuose ir kartais net 

nebeskaičiuojančių darbo valandų bei jiems padedančių savanorių iki kruopščių laboratorijų 

darbuotojų bei paprastų šiauliečių, savo atsakingu elgesiu bei nurodymų ir rekomendacijų paisymu 

saugančių savo bendruomenę – tariu Jums nuoširdų ačiū ir linkiu stiprios sveikatos!  

Vis dėlto būtina paminėti, kad 2021-ieji Šiaulių miesto istorijoje išliks tikrai ne tik kaip 

besitęsiančios kovos su koronavirusu metai, tačiau ir kaip didžiulės sėkmės bei reikšmingų atliktų 

darbų laikotarpis, svariai prisidėsiantis prie tolesnio Saulės miesto progreso. 2021-uosius metus 

Šiauliai užbaigė su istorines aukštumas pasiekusiu biudžetu bei vykdytais net 80 įvairiausių 

infrastruktūros objektų, 60 miesto infrastruktūros objektų buvo užbaigta. Augančių miesto finansinių 

ir investicinių rodiklių dėka praėjusiais metais buvo vykdyta Tarptautinio Šiaulių oro uosto 

infrastruktūros plėtra bei įrengiama geležinkelio atšaka į Šiaulių miesto pramoninę zoną – šie 

projektai turi ypatingą reikšmę ne tik Šiaulių, bet ir visos Šiaurės Lietuvos regiono verslo aplinkos 

gerinimui. Įgyvendintų projektų dėka Saulės miestas praėjusiais metais taip pat tapo patrauklesnis ir 

patogesnis gyventojams: šiauliečiams ir miesto svečiams po rekonstrukcijos atvertas vienas iš miesto 

simbolių – Vilniaus g. bulvaras, sutvarkyta Talkšos ežero pakrantė bei Draugystės kvartalas, 

atidarytas pasikeitęs Šiaulių centrinis parkas bei jubiliejinio miesto gimtadienio proga išbandyta 

naujoji vasaros estrada. Džiaugiuosi, jog pagaliau Šiaulių mieste turime šeimoms pritaikytus parkus, 

žaidimų aikšteles, tvarkomus darželius bei mokyklas, aukščiausio lygio renginius. Tikiu, jog 

investicijos į miestą atsipirks su kaupu, o 2022-aisiais startuojantys darbai dar labiau atskleis mūsų 

miesto potencialą. 

Mane, kaip Šiaulių merą, taip pat ypač džiugina tai, kad 2021-ieji buvo metai, kai miesto 

pasirinkta kryptis bei įgyvendinamos iniciatyvos buvo įvertintos vietos bendruomenės. Būtina 

pabrėžti tai, jog praėjusiais metais Saulės miesto bendruomenė savo aktyviu įsitraukimu į sprendimų 

priėmimų procesus įrodė, jog patys gyventojai, ir niekas kitas, kuria gerovę – 2021-aisiais buvo 

reikšmingai pagerinti visi Dalyvaujamojo biudžeto balsavimo rekordai, prie šios miesto veidą 

keičiančios iniciatyvos prisijungus jau beveik 8 tūkst. miesto gyventojų! Kiekviena pasiūlyta idėja 

miestui ar atiduotas balsas už patikusius pasiūlymus, yra ne tik Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos 

pasisekimo rodiklis, bet ir kiekvieno gyventojo neabejingumo miestui ir jo augimui išraiška. Mano 
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manymu, šis sparčiai augantis gyventojų įsitraukimas į miesto gyvenimą bei bendruomenės 

stiprinimas yra sėkmingos miesto ateities garantija, tad dėkoju aktyviesiems šiauliečiams už puikius 

praėjusius metus.  

Už istorinius praėjusių metų nuopelnus ir meilę miestui taip pat norėčiau atskirai padėkoti mūsų 

verslo atstovams, kurie turi didelę širdį. Šiauliuose vis ryškiau matoma stiprėjanti sporto bei kultūros 

mecenavimo ir rėmimo kultūra, kuri leidžia siekti aukštesnio idėjos ir minties lygmens. Verslo skirta 

parama šiauliečiams suteikė galimybę stebėti aukščiausio lygio čempionatų ir turnyrų kovas, 

renginius, iškilmingas ceremonijas. Savivaldybei surinkus duomenis iš mieste veikiančių 

organizacijų paaiškėjo, kad 2021 metais Šiaulių miesto sportui ir kultūrai verslininkai skyrė beveik 

755 tūkst. eurų paramą, tai išties įspūdinga suma. Verslininkų dėka praėjusiais metais pirmą kartą 

miesto istorijoje, Šiaulių katedroje skambant Lietuvos scenos žvaigždžių atliekamiems kūriniams, 

išties iškilmingai pagerbti mūsų mokytojai. Kaip miesto meras, šiauliečių vardu noriu išreikšti 

milžinišką padėką visai Saulės miesto verslininkų bendruomenei. 

Pasibaigus metams taip pat verta pasidžiaugti ir visam miestui svarbiais įvertinimais – šiemet 

nacionalinio bei tarptautinio pripažinimo sulaukė Šiaulių miesto sporto bei švietimo iniciatyvos. 

Šiauliai praėjusiais metais ir vėl sužibėjo Lietuvos sporto vadybos apdovanojimuose: Metų sporto 

vadybininku pripažintas šiaulietis Irmantas Kukulskis, o Metų sporto iniciatyva tapo Šiaulių sporto 

šimtmečio minėjimas. Saulės miestas ir toliau vienareikšmiškai išlieka sportiškiausių šalies miestų 

elite. Ne mažiau reikšmingas laimėjimas praėjusiais metais buvo pasiektas ir švietimo srityje: 

pagalbos abiturientams iniciatyva „Šiauliai auga“ tapo prestižinių Europos Politikos inovacijų 

apdovanojimų finalininke, o Saulės miesto vardas šiose apdovanojimuose skambėjo pirmąjį kartą. 

Iniciatyva „Šiauliai auga“, suteikusi profesionalią ir nemokamą korepetitorių pagalbą visiems Šiaulių 

regiono abiturientams prieš brandos egzaminų sesiją, buvo įvertinta 1032 komisijos narių iš visos 

Europos kaip vienas iš dešimties inovatyviausių šių metų švietimo projektų žemyne. Konkursui buvo 

pateikti net 413 projektų iš 25 Europos valstybių. Tikiu, jog šie apdovanojimai įkvėps siekti dar 

reikšmingesnių miesto pergalių ir 2022-aisiais metais. 

Ypatingai sėkmingai užbaigę 2021-uosius metus ir padėkoję vieni kitiems už bendrystę, su 

naujomis jėgomis, ambicingais siekiais ir tvirtu ryžtu pasitikime 2022-uosius – linkiu visiems 

šiauliečiams tarpusavio supratimo, tikros laimės bei pasididžiavimo savo miestu!   

 

             Šiaulių miesto savivaldybės meras Artūras Visockas 
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1. BENDROJI DALIS 

 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme (toliau – Vietos savivaldos įstatymas) 

nustatyta, kad meras yra savivaldybės ir savivaldybės tarybos vadovas. Atlikdamas savo pareigas, 

meras vadovaujasi minėto įstatymo nuostatomis, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos 

reglamentu (toliau – Reglamentas), kitais teisės aktais.  

Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 5 punkte nustatytas atskaitingumo savivaldybės 

bendruomenei principas. Įgyvendinant šį principą ir vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 20 

straipsnio 7 dalimi, teikiama ši metinė Šiaulių miesto savivaldybės mero veiklos ataskaita.       

          Šiaulių miesto savivaldybės tarybą (toliau – Taryba) sudaro 31 Tarybos narys. 

 

1 lentelė. Tarybos sudėtis pagal frakcijas 2021 m. gruodžio 31 d. 

 

1. Šiaulių miesto savivaldybės meras – Artūras Visockas, frakcijos „Dirbame miestui“ 

narys 

 Frakcija „Dirbame miestui“  Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcija 

2. Simona Potelienė Seniūnė 19. Aurimas Žvinys Seniūnas 

3. Malik Agamalijev   20. Vytautas Juškus  

4. Irina Barabanova  21. Egidijus Elijošius  

5. Gediminas Beržinis 

Beržinskas 

  Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių 

demokratų frakcija 

6. Eduardas Bivainis  22. Martynas Šiurkus Seniūnas 

7. Petras Nainys  23. Rimundas Domarkas  

8. Rima Juškienė  24. Jonas Bartkus  

9. Irmantas Kukulskis  
 

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio grupė 

10.  Violeta Laugalienė  25. Aurimas Lankas  

11. Gintautas Lukošaitis 26. Giedrė Mendoza Herrera  

12. Nijolė Prascevičienė  
 

Lietuvos socialdemokratų partijos grupė 

13. Antanas Sireika  27. Edvardas Žakaris  

14. Saulius Stasiūnas     

15. Irena Vidžiūnienė   Frakcija „Už Šiaulius“ 

16. Gintautas Sitnikas  28. Denis Michalenko Seniūnas 

 Grupė „Jūsų labui“  29. Juozas Pabrėža  

17. Zakiras Medžidovas  30. Pranciškus Trijonis  

 Darbo partijos 

grupė 

  Frakcijoms ir grupėms nepriklausantys nariai 

18. Danguolė 

Martinkienė 

 31. Angelė Kavaliauskienė 

 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. T-38 Simona Potelienė 

paskirta mero pavaduotoja vietoj Domo Griškevičiaus, išrinkto 2020 m. spalio 25 d. į Lietuvos 

Respublikos Seimą (toliau – Seimas). 

Eduardui Bivainiui tapus Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos 

direktoriaus pavaduotoju, 2021 m. balandžio 1 d. į Tarybą pagal visuomeninio rinkimų komiteto 

Artūro Visocko sąrašo „Dirbame miestui“ iškeltų kandidatų sąrašą išrinktas Virginijus Kinčinaitis. 
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2. VEIKLA TARYBOS  POSĖDŽIUOSE 

 

2021 metais įvyko 12 Tarybos posėdžių (2020 – 14, 2019 – 11, 2018 – 14, 2017 – 16). 

Tarybos ir komitetų posėdžiai vyko nuotoliniu būdu, naudojantis elektroninėmis priemonėmis 

–  vaizdo konferencinio ryšio platforma „Zoom“ (išskyrus 2021-09-02). 

Praėjusiais metais pateikti 606 Tarybos sprendimų projektai. Iš jų buvo pritarta 514, nepritarta 

ar išbraukti iš darbotvarkės 92 sprendimų projektai.  

  

 
1 pav. Pateiktų ir priimtų Tarybos sprendimų palyginimas 

 

Daugiausia Tarybos sprendimų projektų pateikė šie Savivaldybės administracijos skyriai: Turto 

valdymo skyrius – 153, Švietimo – 120, Ekonomikos ir investicijų – 75, Socialinių paslaugų – 31, 

Strateginio planavimo ir finansų  – 31, Tarybos ir mero sekretoriatas – 23, Miesto ūkio ir aplinkos – 

22, Projektų valdymo – 21, Sporto – 18, likusius pateikė kiti skyriai ir Tarybos nariai. 

Visi Tarybos sprendimų projektai ir priimti sprendimai, kaip to reikalauja Reglamento 

nuostatos, buvo skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje (www.siauliai.lt). Tarybos posėdžių 

vaizdo ir garso transliacijas galima stebėti interneto svetainės youtube.com Savivaldybės paskyroje 

ir Savivaldybės interneto svetainėje. Tarybos priimti norminiai teisės aktai registruojami ir skelbiami 

Teisės aktų registre. Jie pasirašomi elektroniniu parašu. 

 

2 lentelė. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos komitetai 

 
Eil. 

Nr. 
Komitetas Komiteto pirmininkas Posėdžių statistika 

Apsvarstyti klausimai Posėdžiai  

1. Finansų ir ekonomikos Simona Potelienė 419 25 

2. Miesto ūkio ir plėtros Rima Juškienė 383 24 

3. Sveikatos ir socialinių reikalų Irina Barabanova 345 22 

4. Švietimo, kultūros ir sporto Malik Agamalijev 306 20 

5. Kontrolės Aurimas Lankas 22 8 

 
  

0 100 200 300 400 500 600 700
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3. BENDROJI MIESTO EKONOMINĖS PADĖTIES APŽVALGA 

 

3.1. Miesto ekonominiai rodikliai 

 

2022 metų pradžioje Šiaulių mieste veikė 4 095 ūkio subjektai. 2021 metų pradžioje jų buvo 

šiek tiek mažiau, t. y. 3 979. Taigi, per 2021 metus veikiančių ūkio subjektų Šiaulių mieste padidėjo 

apie 2,9 proc. Vertinant pagal ekonominės veiklos rūšis, daugiausiai ūkio subjektų veikia didmeninės 

ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto, apdirbamosios 

gamybos, transporto ir saugojimo sektoriuose. (šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 

https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=5169e0e1-e1f2-4167-bd2e-e8116acb2f78). 

 

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

duomenimis, 2021 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių mieste kaip bedarbiai buvo registruota 8,9 proc. darbingo 

amžiaus gyventojų. 2020 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, tokių gyventojų buvo 10,7 proc., 2019 metais 

– 5,6 proc. Tuo pačiu laikotarpiu, t. y. 2021 m. rugsėjo 1 d., Panevėžio mieste nedarbo lygis sudarė 

10,8 proc., o visoje Lietuvoje registruotas nedarbas siekė 11,3 proc. (Klaipėdoje – 11,3 proc., Kaune 

– 12,3 proc., Vilniuje – 10,5  proc.). Didžiausią įtaką nedarbo lygiui turėjo Covid-19 pandemija. 

Jaunų (16-29 m.) bedarbių procentas nuo visų 16-29 m. gyventojų Šiaulių mieste 2021 m. buvo 

7,8 proc., 2020 m. 7,9 proc., o prieš pandemiją –  tik 4,0 proc. Tačiau 2021 m. spalio, lapkričio ir 

gruodžio mėnesių duomenys suteikia optimizmo, nes jaunų bedarbių procentas yra sparčiai 

mažėjantis. Tarp visų didžiųjų šalies miestų (Vilniaus m. – 13,8 proc., Kauno m. 14,7 proc., Klaipėdos 

m. – 12,8 proc., Panevėžio m. – 12,2 proc.), Šiaulių miesto rodiklis yra pats geriausias, taip pat 

nesiekiantis ir visos šalies vidurkio (10,9 proc.). (šaltinis: Užimtumo tarnyba prie Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos https://uzt.lt/darbo-rinka/statistiniai-rodikliai/ ). 

 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2021 metų pradžioje Šiaulių miesto įmonėse 

dirbo 44 747 darbuotojai (Socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos duomenys apie ūkio subjektų ir jų registruotų vietos vienetų apdraustųjų skaičių). Kaip 

matyti iš 2 pav., darbuotojų skaičius Šiaulių miesto įmonėse kasmet didėjo. Nuo 2015 iki 2021 metų 

darbuotojų skaičius įmonėse išaugo 18,4 proc. Sparčiausiai 2021 metais darbuotojų skaičius augo 

įmonėse, kuriose dirba 150–249 darbuotojai (padid. apie 18 proc.), ir įmonėse, kuriose dirba 1 000 ir 

daugiau darbuotojų (padid. apie 39,5 proc.). 

Daugiausiai darbuotojų dirba apdirbamosios gamybos, didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje; 

variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto, transporto ir saugojimo bei švietimo 

sektoriuose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=5169e0e1-e1f2-4167-bd2e-e8116acb2f78
https://uzt.lt/darbo-rinka/statistiniai-rodikliai/%20)
https://uzt.lt/darbo-rinka/statistiniai-rodikliai/%20)
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2 pav. Darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse metų pradžioje (šaltinis: Lietuvos statistikos 

departamentas, https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=f46fa9aa-330b-40c5-ace3-

4378b8dd6185) 
 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, tiesioginės užsienio investicijos (toliau – TUI) 

augo ir 2020 metų pabaigoje Šiaulių mieste siekė 247,91 mln. Eur, kai 2019 metų pabaigoje TUI 

buvo 242,07 mln. Eur (2019 metų duomenys patikslinti pagal Lietuvos statistikos departamento 

pateikiamą informaciją). Analizuojamu laikotarpiu TUI Šiaulių mieste padidėjo 2,4 proc., visoje 

Lietuvoje augo apie 15,7 proc., Panevėžio mieste 12 proc., o Klaipėdoje ir Kaune pastebimas 

nežymus TUI sumažėjimas (pagal išankstinius duomenis), atitinkamai –0,22 proc. ir –0,54 proc. 

Tiesioginės užsienio investicijos vienam Šiaulių miesto gyventojui 2020 metų pabaigoje sudarė 

2 433 Eur, kai 2019 metų pabaigoje siekė 2 385 Eur (patikslinti duomenys; šaltinis: Lietuvos 

statistikos departamentas, https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=b114d1e6-5497-

42dd-ae0f-380f16761435). 

 

 
 

3 pav. Duomenų apie TUI Šiaulių mieste palyginimas (šaltinis: Lietuvos statistikos 

departamentas, https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=e9de459b-b386-

4b60-92c7-a45260571eb6)  
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https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=b114d1e6-5497-42dd-ae0f-380f16761435
https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=e9de459b-b386-4b60-92c7-a45260571eb6
https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=e9de459b-b386-4b60-92c7-a45260571eb6
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Vertinant materialines investicijas Šiaulių mieste nuo 2015 metų, matyti, kad didžiausios buvo 

2018 metais, o nuo tų metų pastebimas mažėjimas. Iš diagramos matyti (žr. 4 pav.), kad analizuojamu 

laikotarpiu, būtent 2020 metais, materialinės investicijos buvo mažiausios ir sudarė 223 755 tūkst. 

Eur (preliminariais duomenimis). 2019 metais jos siekė 267 081 tūkst. Eur (patikslintais 

duomenimis). Pokytis 2020 metais, palyginti su 2015 metais, sudaro apie –1,3 proc.  

Analizuojant pagal ekonominės veiklos rūšis, matyti, kad didžiausios įtakos materialinių 

investicijų rodiklio mažėjimui turėjo šios ekonominės veiklos:  

3.1.1. „Transportas ir saugojimas“ – investicijos sumažėjo 50,3 proc.  

3.1.2. „Elektros, dujų, vandens tiekimas ir atliekų tvarkymas“ – investicijos sumažėjo 42,7 proc.  

3.1.3. „Kasyba ir karjerų eksploatavimas; apdirbamoji gamyba“ – investicijos sumažėjo 19,3 

proc. (šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas, https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-

analize?hash=599d9f4c-a5e8-410b-90dc-925256039bc7) 

 

 
 

4 pav. Materialinės investicijos Šiaulių mieste to meto kainomis (tūkst. Eur) (šaltinis: 

Lietuvos Statistikos departamentas, https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-

analize?hash=5a3a9370-017e-43f4-aca8-3bbd44c58957) 

 

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto; be individualių įmonių): 

 

 2020 m. 

III 

ketvirtis 

2021 m. 

III 

ketvirtis 

Pokytis, 

proc. 

Vieta tarp visų 

savivaldybių 

2020 m. 

Vieta tarp visų 

savivaldybių 

2021 m. 

Pokytis 

Lietuvos 

Respublika 

1 454,8 1 598,1 9,9 - - - 

Šiaulių m. 1 294,3 1 413,5 9,2 16 13 ↑ 

Vilniaus m. 1 652,6 1821,5 10,2 1 1 - 

Kauno m. 1 486,2 1670,6 12,4 3 2 ↑ 

Klaipėdos m. 1 508,0 1611,8 6,9 2 3 ↓ 

Panevėžio m. 1 328,9 1 442,3 8,5 12 11 ↑ 

  (šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-

analize?hash=cb6a3970-7526-4b9b-9f83-8344a3645d7a, https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-

pranesimai?articleId=9474095, https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=8243157) 
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https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=599d9f4c-a5e8-410b-90dc-925256039bc7
https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=5a3a9370-017e-43f4-aca8-3bbd44c58957
https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=5a3a9370-017e-43f4-aca8-3bbd44c58957
https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=cb6a3970-7526-4b9b-9f83-8344a3645d7a
https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=cb6a3970-7526-4b9b-9f83-8344a3645d7a
https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=9474095
https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=9474095
https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=8243157
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Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) 

Šiaulių mieste, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ketvirčiu padidėjo 9,2 proc., t. y. pastebimas 

spartesnis didėjimas nei Klaipėdos ar Panevėžio miestuose, kur vidutinis darbo užmokestis 

atitinkamai didėjo 6,9 proc. ir 8,5 proc.  Šiuo metu Šiaulių miestas tarp 60 Lietuvos savivaldybių yra 

13 vietoje (2020 m. buvo 16 vietoje, 2019 m. – 21 vietoje). Šiaulių miestą lenkia tokios savivaldybės 

kaip: Kėdainių, Mažeikių, Jonavos, Trakų ir kitų rajonų savivaldybės).  

2021 m. III ketvirčio duomenimis, pagal ekonominės veiklos rūšis, didžiausios 

draudžiamosios pajamos Šiaulių mieste buvo fiksuotos veiklose: finansinė ir draudimo – 2 033 Eur 

(2020 m. 1 834 Eur), informacija ir ryšiai – 1776 Eur (1 524 Eur), viešasis valdymas ir gynyba; 

privalomasis socialinis draudimas – 1 771 Eur (2020 m. 1 651 Eur), kasyba ir karjerų eksploatavimas 

– 1 744 Eur (1 635 Eur), žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas – 1 691 Eur (1523 Eur). 

Mažiausios draudžiamosios pajamos veiklose: namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla, namų ūkių 

veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų 

teikimu – 150 Eur (2020 m. 307 Eur), kita aptarnavimo veikla – 328 Eur (2020 m. 318 Eur), 

nekilnojamojo turto operacijos – 813 Eur (2020 m. 655 Eur), apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų 

veikla – 855 Eur (2020 m. 754 Eur), žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė – 872 Eur (2020 m. 

671 Eur). (šaltinis: Valstybinė mokesčių inspekcija) 

Darbo užmokesčio pokyčiams įtakos turėjo nuo 2021 m. sausio 1 d. padidinta minimalioji 

mėnesinė alga, padidintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir 

biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis, pasikeitusi neapmokestinamojo pajamų 

dydžio skaičiavimo tvarka ir kitos priežastys. 

 

3.2. Šiaulių miesto savivaldybės biudžetas 

 

Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto (toliau – savivaldybės biudžetas) pajamos nuolat augo ir 

2021 metais sudarė 187 283,8 tūkst. Eur.  

 

 
 

5 pav. 2018–2020 metų savivaldybės biudžeto plano ir faktinių pajamų palyginimas 
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Biudžeto pajamų augimo tendencija išlieka ir 2022 metais. 

 

 
 

6 pav. Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ir pajamų plano palyginimas 

 

3.3. Didžiausios apimties 2021 metais vykdyti projektai ir lėšos 

 

1. Šiaulių oro uosto infrastruktūros (perono, riedėjimo tako, privažiuojamųjų kelių ir 

inžinerinių tinklų) įrengimas ir modernizavimas bei pritaikymas investicijoms pritraukti (2021 metais 

darbų atlikta už 3,31 mln. eurų).  

2. Geležinkelio atšakos įrengimas iki Šiaulių pramoninio parko teritorijos (2021 metais darbų 

atlikta už 2,52 mln. eurų). 

3. Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro rekonstrukcija (2021 metais darbų atlikta už 

2,22 mln. eurų). 

4. Talkšos ežero prieigų sutvarkymo darbai (2021 metais darbų atlikta už 1,84 mln. eurų). 

5. Žemaitės gatvės viaduko rekonstrukcija (2021 metais darbų atlikta už 1,52 mln. eurų). 

6. Viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimas teritorijoje, besiribojančioje su 

Draugystės prospektu, Vytauto gatve, P. Višinskio gatve ir Dubijos gatve (2021 metais darbų atlikta 

už 1,45 mln. eurų). 

7. Rėkyvos progimnazijos pastato rekonstrukcija (2021 metais darbų atlikta už  1,74 mln. eurų).  

 

3 lentelė. Panaudotos Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšos 2017–2021 metais 

 

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

Panaudotos Kelių 

plėtros programos ir jos 

rezervo lėšos 

2 391 

993,06 
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393,65 

4 648 

292,16 

9 138 

 076,76 
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Panaudotos Europos 

Sąjungos lėšos (įskaitant 

ir valstybės biudžeto 

dalį) projektams 

įgyvendinti 

1 775 

926,72 

5 904 

036,99 

12 512 

394,45 

14 792 

849,80 

 
 

11 050 

530,45 

Panaudotos valstybės 

biudžeto lėšos 

projektams įgyvendinti 

2 681 

249,28 

1 892 

760,62 

1 426 

389,99 

4 797 

 321,19 

 

8 464  

440, 53 

Panaudotos dotacijos 

pagal sutartis, sudarytas 

su Viešųjų investicijų 

plėtros agentūra 

0 0 0 
695 

 445,91 

 
 

774  

740,95 

IŠ VISO 
6 849 

169,06 

10 648 

191,26 

18 587 

076,60 

29 423 

693,66 

24 127 

711,24 

 

4 lentelė. Pritrauktos Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšos 2017–2021 metais 

 

 

5 lentelė. Pritrauktos valstybės biudžeto lėšos projektams 2021 metais 

 

  

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 

 
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 investicijų 

fondų lėšos naujiems 

projektams įgyvendinti 

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 
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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 Petro Motiekaičio gatvių) įkūrimas ir plėtra. II 

etapas. Susisiekimo komunikacijos ir inžineriniai tinklai“ VI etapo 

,,Geležinkelis“ A laidos parengimas 

88 862,40 

IŠ VISO 5 814 882,49 

 

6 lentelė. Pritrauktos Europos Sąjungos investicijų fondų lėšos naujiems projektams 2021 

metais 

 

 

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 viešiesiems pastatams  

atnaujinti teikiamų subsidijų panaudojimas) 

 

198,147.60 

Šiaulių lopšelio-darželio „Žiburėlis“ (Darbininkų g. 30, Šiauliai) pastato 

energinio efektyvumo didinimas (Savivaldybės viešiesiems pastatams  

atnaujinti teikiamų subsidijų panaudojimas) 

 

111,724.80 

Šiaulių menų mokyklos pastato (Krymo g. 32-1, Šiauliai) pastato 

energinio efektyvumo didinimas (Savivaldybės viešiesiems pastatams  

atnaujinti teikiamų subsidijų panaudojimas) 

 

93,781.80 

Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“ (Dainų g. 11, Šiauliai) pastato 

energinio efektyvumo didinimas (Savivaldybės viešiesiems pastatams  

atnaujinti teikiamų subsidijų panaudojimas) 

 

203,441.10 

Šiaulių sporto gimnazijos (Vilniaus g. 297, Šiauliai) mokyklos pastato 

energinio efektyvumo didinimas (Savivaldybės viešiesiems pastatams  

atnaujinti teikiamų subsidijų panaudojimas) 

 

198,884.40 

Bendruomeninių apgyvendinimo ir užimtumo paslaugų asmenims su proto 

ir psichikos negalia plėtra Šiaulių mieste 

2 554 529.69 

  

IŠ VISO 10 565 725,00  
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7 lentelė. Kelių plėtros programos lėšos 2021 metais 

 

Objektai KPP 

skaičiuojamosios 

KPP papildomi 

Žemaitės g. viadukas 800 000,00 150 000,00 

Žemaitės g. pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas 499 999,99 
 

Bačiūnų g. 600 000,00  

Dubijos–Serbentų g. sankryža 300 000,00 
 

Žiemgalių g. nauja statyba 124 414,34 
 

Prienų g. kapitalinis remontas 199 999,99 
 

Šakių g. kapitalinis remontas 310 900,00  

 

Ievų g. kapitalinis remontas 75 585,00 
 

Žvyruotų gatvių priežiūra 150 000,00 
 

Kelio ženklai, ženklinimas, kryptinis apšvietimas 

(priežiūra)  

160 100 
 

Plungės g. kapitalinis remontas 
 

45 000,00 

Ganyklų g. kapitalinis remontas  178 699,99 

Rasos g., Tiesos g. kapitalinis remontas  243 400,00 

IŠ VISO 3 220 899,32 617 099,99  
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4. VEIKLA REGIONŲ PLĖTROS TARYBOJE IR LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ 

ASOCIACIJOJE 
 

4.1. Veikla Šiaulių regiono plėtros taryboje 

 

 Šiaulių regiono plėtros tarybos veikla daro didelę įtaką ne tik miesto, bet ir viso regiono plėtrai 

ir vystymuisi, todėl šiai sričiai yra skiriama išskirtinai daug dėmesio. 

 2021 metais didelė veiklos dalis buvo susijusi su įsteigta Šiaulių regiono plėtros taryba (toliau 

– ŠRPT). ŠRPT, kaip savarankiškas juridinis asmuo, įregistruota 2021 metų vasario mėnesį. Meras, 

būdamas šios tarybos valdymo organo – ŠRPT kolegijos pirmininku, dalyvavo visose ŠRPT veiklose. 

Vienas iš svarbiausių naujai įsteigtos ŠRPT darbų – parengti Šiaulių regiono 2021–2027 metų plėtros 

planą. Šiam tikslui buvo sudaryta ŠRPT 2021–2027 metų plėtros plano rengimo darbo grupė. Grupė, 

posėdžiavusi 37 kartus, parengė Šiaulių regiono 2021–2027 metų plėtros plano projekto dalių: 

esamos situacijos analizės, nustatytų regiono plėtros tikslų, uždavinių – pristatymą.   

Kaip ŠRPT kolegijos pirmininkas, meras dalyvavo: 

• 2021-03-24 ŠRPT kolegijos iniciatyva surengtame Seimo VVSK posėdyje, kuriame aptarė 

naujai suformuotų regionų plėtros taryboms aktualius klausimus;  

• 2021-04-14 susitikime su kultūros ministru ir kitais ministerijos atstovais; 

• 2021-04-28 Šiaulių verslo forume apie Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų 

investicijas mūsų regione, 2021–2027 metų ES finansavimo periodo perspektyvas, ES ir Lietuvos 

atsaką COVID-19 pandemijos krizei, iššūkius ir galimybes; 

• 2021-06-08 susitikime su Energijos skirstymo operatoriaus (toliau – ESO) atstovais dėl 

glaudesnio bendradarbiavimo, bendrų sprendimų bei didesnio aiškumo tarp ESO ir savivaldos 

atstovų;   

• 2021-06-08 susitikime su Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių programų 2021 

metais derinimo; 

• 2021-08-19 Panevėžio, Šiaulių, Telšių ir Klaipėdos regionų plėtros tarybų diskusijoje 

„Regioninė lyderystė – Vakarų Lietuvos transporto koridoriaus vystymas“. 

• 2021-08-24 Burbiškėse svarstant Viešojo transporto pertvarkos Šiaulių regione tolimesnių 

veiksmų planą;  

• 2021-09-09 Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje vykusioje X mokslinėje-praktinėje 

konferencijoje „Ekonomika ir verslas: regiono problemos ir galimybės 2021“. ŠRPT pirmą kartą 

visuomenei pristatė rengiamo Šiaulių regiono 2021–2027 metų plėtros plano gaires; 

• 2021-10-18 Vidaus reikalų ministerijos ir Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – 

CPVA) galimybių studijos „Sveikata“ pristatyme;  

• 2021-10-26 ir 2021-12-29 Nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdžiuose; 

• pasitarimuose dėl 2021–2027 metų ES investicijų su: 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (2021-11-11), 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (2021-11-18), 

Sveikatos apsaugos ministerija (2021-12-02),  

Aplinkos ministerija (2021-12-16);  

• susitikime su Sveikatos ministerijos atstovais dėl situacijos Respublikinėje Šiaulių 

ligoninėje;   

• Seimo VVSK posėdžiuose;  

• 2-uose ŠRPT visuotinio dalyvių susirinkimo posėdžiuose; 

• 16-oje ŠRPT kolegijos posėdžių.  

Be to, meras kartu su ŠRPT kolegija ir Savivaldybės administracija: 
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• 2021-12-17 sudarė ŠRPT Strateginę darbo grupę – regionui aktualiems klausimams 

analizuoti ir pasiūlymams Šiaulių regiono plėtros tarybai teikti;  

• priėmė 7 sprendimus dėl siūlomų finansuoti regiono projektų sąrašų pakeitimų patvirtinimo; 

• susipažino su 18 pateiktų derinti teisės aktų siūlymų: 1 regioninės plėtros įstatymo pakeitimo 

projektu, 11 ministerijų įsakymų projektų, susijusių su 2014–2020 metų Veiksmų programos 

priemonių planavimo ir projektų įgyvendinimo reglamentavimu, 6 kitais teisės aktų projektais; 

• pateikė paklausimų, pastabų ir pasiūlymų dėl 5 teisės aktų; 

• leidiniui „Savivaldybių žinios“ pateikė Šiaulių regiono lyderių-kolegijos narių įžvalgas apie 

regiono plėtrą; 

• dalyvavo informacinėse laidose apie Šiaulių regiono aktualijas Šiaulių televizijoje, laidų 

cikle apie Šiaulių regiono aktualijas radijo stotyje RS2.    

 

4.2. Veikla Lietuvos savivaldybių asociacijoje 
 

2021 metais vyko 13 Lietuvos savivaldybių asociacijos LSA (gyvai ir nuotoliniu būdu) 

posėdžių: 

• 8  posėdžiuose dalyvavo meras A. Visockas (2021-01-22, 2021-02-19, 2021-03-19,  2021-

04-30, 2021-06-18,  2021-08-04,  2021-10-06, 2021-12-01);                                   

• 2 posėdžiuose dalyvavo mero pavaduotoja S. Potelienė (2021-06-04, 2021-07-07); 

• 1 posėdyje dalyvavo Savivaldybės administracijos pavaduotojas V. Urbonavičius ir 

Sveikatos skyriaus vedėja Viktorija Palčiauskienė (2021-10-22); 

• 1 posėdyje dalyvavo Švietimo skyriaus vedėja E. Minkuvienė (2021-04-13); 

• 1 posėdyje dalyvavo Savivaldybės mero pavaduotojas E. Elijošius (2021-04-14). 

 

2021 metais vyko 1 LSA suvažiavimas – dalyvavo meras A. Visockas (2021-09-09). 

2021 metais vyko 1 LSA Tarybos posėdis (tiesiogiai Birštone) – dalyvavo meras A. Visockas 

(2021-10-28).  
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5. VEIKLA MERO PIRMININKAUJAMOSE, MERO POTVARKIAIS SUDARYTOSE 

BEI MERO ATSTOVAUJAMOSE KOMISIJOSE BEI DARBO GRUPĖSE 
 

5.1. Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo komisija 

 

Šiaulių miesto meras pirmininkauja Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo komisijai. 

Komisija praėjusiais metais posėdžiavo vieną kartą, rugpjūčio 19 dieną. Posėdžio metu Komisija 

svarstė Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo klausimą. Po antrojo balsavimo turo buvo 

priimtas sprendimas siūlyti Tarybai Šiaulių miesto garbės piliečio vardą 

suteikti Mindaugui Biliui. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. 

T-348 garbės piliečio vardas suteiktas Mindaugui Biliui. Mindaugas Bilius yra įvertintas ir Lietuvos 

Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės – apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio 

kryžiumi ir ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu. 

Šiuo metu paralimpietis Mindaugas Bilius yra Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas – 

2021 metais jis išrinktas antrai 4 metų kadencijai. Eidamas šias atsakingas ir svarbias neįgaliųjų 

sporto bendruomenei pareigas, jis stengiasi keisti visuomenės požiūrį į neįgaliųjų sportą, padėti 

žmonėms, turintiems negalią, integruotis per sportinę veiklą ir pagerinti neįgaliųjų sportininkų 

pasirengimo sportinėms varžyboms sąlygas. Taip pat savo asmeniniu pavyzdžiu jis siekia paskatinti 

kuo daugiau asmenų dalyvauti fizinio aktyvumo ir sporto veiklose. 

 

 
7 pav. Šiaulių miesto garbės pilietis Mindaugas Bilius. Lino Grybės portretas 

 

5.2. Strateginės plėtros taryba 
 

Šiaulių meras pirmininkauja Strateginės plėtros tarybai. Taryba praėjusiais metais posėdžiavo 

vieną kartą, sausio 27 dieną. Posėdis vyko nuotoliniu būdu, naudojantis konferencinio ryšio platforma 



18 

  

„Zoom.us“. Posėdžio metu svarstytas pritarimo Šiaulių miesto savivaldybės 2021-2023 m. strateginio 

veiklos plano projektui klausimas. Savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos 

departamento direktorė pristatė 2021-2023 m. Šiaulių miesto savivaldybės strateginio veiklos plano 

(toliau – SVP) projektą ir priminė, kad 2021-2023 m. SVP projektas yra skirtas įgyvendinti ilgalaikės 

trukmės planavimo dokumentui, t.y. 2015-2024 m. Šiaulių miesto strateginiam plėtros planui (toliau-

ŠSPP).  

Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento direktorei baigus pranešimą, vyko Tarybos 

narių diskusijos. Savivaldybės administracijos departamentų direktoriai bei struktūrinių padalinių 

vedėjai atsakė į klausimus dėl planuojamų rodiklių ir jų reikšmių, dėl planuojamų vykdyti priemonių 

veiklų, jų finansavimo šaltinių bei įgyvendinimo terminų. Diskusijai pasibaigus, Taryba pritarė 2021-

2023 m. strateginio veiklos plano projektui (balsavimo rezultatai: už – 7 , prieš – 0, susilaikė – 2).   
 

5.3. Projektų įgyvendinimo priežiūros taryba 
 

Šiaulių miesto mero potvarkiu sudaryta Projektų įgyvendinimo priežiūros taryba. Taryba 

praėjusiais metais posėdžiavo tris kartus: balandžio 28 d., rugpjūčio 5 d. ir spalio 27 d.  

Balandžio 28 d. posėdžiui pirmininkavo Šiaulių miesto meras Artūras Visockas. Pranešėjai: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius, Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ 

vadovas, Šiaulių kultūros centro direktorė. Posėdžio metu vyko Tarybos narių diskusija apie šiuos 

projektus: 

1. Projektas „Sąlygų sukūrimas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui, įrengiant viešąją 

susisiekimo infrastruktūrą Šiaulių mieste“. 2. Projektų „Investicinės aplinkos gerinimas Šiaulių 

laisvojoje ekonominėje zonoje ir jos prieigose“ ir „Geležinkelio atšakos į Šiaulių miesto pramoninę 

zoną įrengimas“ veiklų suderinimas ir įgyvendinimas. 3. Projektas „Rėkyvos progimnazijos 

rekonstrukcija ir aplinkos gerinimas“. 4. Projektas „Šiaulių miesto savivaldybės BĮ koncertinės 

įstaigos „Saulė“ infrastruktūros modernizavimas ir išplėtimas, pritaikant ją visuomeniniams 

poreikiams“. 5. Projektas „Šiaulių centrinio parko estrados modernizavimas ir pritaikymas 

visuomenės poreikiams. 

 

 
8 pav. Šiaulių centrinio parko estrada. 2021 m. liepa. Vitalio Lebedžio nuotrauka 

 

Rugpjūčio 5 d. posėdžiui pirmininkavo Šiaulių miesto meras Artūras Visockas. Pranešėjas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius. Posėdžio metu vyko Tarybos narių diskusija 

apie šiuos projektus: 
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1. Projektas „Sąlygų sukūrimas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui, įrengiant viešąją 

susisiekimo infrastruktūrą Šiaulių mieste“. 2. Geležinkelio atšakos į Šiaulių miesto pramoninę zoną 

įrengimas. 3. Projektas „Rėkyvos progimnazijos rekonstrukcija ir aplinkos gerinimas“. 4. Projektas 

„Šiaulių miesto savivaldybės BĮ koncertinės įstaigos „Saulė“ infrastruktūros modernizavimas ir 

išplėtimas, pritaikant ją visuomeniniams poreikiams“. 5. Projektas „Šiaulių centrinio parko estrados 

modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams. 

 

 
9 pav. Rėkyvos progimnazijos rekonstrukcija. Vitalio Lebedžio nuotrauka 

 

Spalio 27 d. Projektų įgyvendinimo priežiūros tarybos posėdžiui pirmininkavo Artūras 

Visockas. Pranešėjas: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius. Posėdžio metu vyko 

Tarybos narių diskusija apie šiuos projektus: 

1. Projektas „Sąlygų sukūrimas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui, įrengiant viešąją 

susisiekimo infrastruktūrą Šiaulių mieste“. 2. Projektų „Investicinės aplinkos gerinimas Šiaulių 

laisvojoje ekonominėje zonoje ir jos prieigose“ ir „Geležinkelio atšakos į Šiaulių miesto pramoninę 

zoną įrengimas“ veiklų suderinimas ir įgyvendinimas. 3. Projektas „Šiaulių miesto savivaldybės BĮ 

koncertinės įstaigos „Saulė“ infrastruktūros modernizavimas ir išplėtimas, pritaikant ją 

visuomeniniams poreikiams“. 4. Investicinės aplinkos gerinimo projektai, finansuojami Lietuvos 

Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2021 m. 

 

 
10 pav. Geležinkelio atšakos į Šiaulių miesto pramoninę zoną įrengimas. Vitalio Lebedžio 

nuotrauka 
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5.4. Projektų idėjų pasiūlymų vertinimo darbo grupė 
 

Šiaulių miesto mero potvarkiu sudaryta Projektų idėjų pasiūlymų vertinimo darbo grupė. Grupė 

praėjusiais metais posėdžiavo keturis kartus: vasario 5 d., kovo 15 d., rugsėjo 3 d. ir lapkričio 24 d. 

Vasario 5 d. posėdžiui pirmininkavo Šiaulių miesto mero patarėjas Justinas Švėgžda. Posėdžio 

metu nutarta teikti tvirtinti Savivaldybės tarybai daugiausia šiauliečių balsų balsavimo metu 

surinkusius projektus: 1. Mažos apimties projektą „Poilsio gatvės kraštovaizdžio sutvarkymas“. 2. 

Didelės apimties projektą „Dviračių ir riedučių trasos („Pump track“) įrengimas Dainų parke“.  

 

 
11 pav. Projektų-laimėtojų autoriams įteiktos simbolinės padėkos dovanėlės. Vitalio Lebedžio 

nuotraukos 

Kovo 15 d. posėdžiui pirmininkavo Šiaulių miesto mero patarėjas Justinas Švėgžda. Posėdžio 

metu svarstyti nevyriausybinės organizacijos „Šiaurės Lietuvos kolegija“ pasiūlyti pakeitimai 

Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo 

tvarkos apraše (toliau-Aprašas). Daliai pasiūlytų pataisų darbo grupės nariai pritarė. Taip pat buvo 

nuspręsta, kad Darbo grupė priima sprendimą dėl II-ą vietą laimėjusios projektinės idėjos, jei 

susiklosto aplinkybės, kad negalima įgyvendinti I-ą vietą laimėjusios projektinės idėjos. 

Rugsėjo 3 d. posėdžiui pirmininkavo mero patarėjas Justinas Švėgžda. Posėdžio metu nutarta 

pritarti 2021 m. teikiamų bendruomenės iniciatyvų projektų ir jų vertinimo grafikui. 

Lapkričio 24 d. posėdžiui pirmininkavo mero patarėjas Justinas Švėgžda. Posėdžio metu nutarta 

pritarti, jog 2021 m. balsuojant bus renkami du projektai-laimėtojai iš didelės apimties projektų 

sąrašo. Taip pat nutarta pritarti ir teikti balsavimui Šiaulių miesto gyventojams mažos ir didelės 

apimties pasiūlytas projektines idėjas, leidžiant idėjų autoriams pateikti alternatyvas savo 

pasiūlytoms, tačiau negalimoms įgyvendinti idėjoms. 
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5.5. Šiaulių miesto verslo taryba 

 

Šiaulių miesto meras taip pat yra Šiaulių miesto Verslo tarybos, kurią sudaro Šiaulių miesto 

savivaldybės, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Šiaulių pramonininkų asociacijos bei 

Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos Šiaulių skyriaus atstovai, narys. Taryba 

praėjusiais metais posėdžiavo tris kartus: sausio 14 d., kovo 18 d. ir gruodžio 12 d. 

 

Sausio 14 d. posėdžio darbotvarkės klausimai: 

 

• Dėl Šiaulių miesto verslo tarybos pirmininko rinkimo. Pranešėjas – Šiaulių prekybos, 

pramonės ir amatų rūmų prezidentas Vytis Lembutis. 

• Dėl Šiaulių miesto verslo tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimo. 

• Dėl Šiaulių miesto verslo tarybos sekretoriaus paskyrimo. 

• Dėl COVID situacijos ir jos valdymo Šiaulių mieste. Pranešėja – Šiaulių miesto savivaldybės 

Sveikatos skyriaus vedėja Viktorija Palčiauskienė. 

• Dėl 2021 metų Šiaulių miesto biudžeto projekto pristatymo. Pranešėjai – Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis, Šiaulių miesto savivaldybės 

Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento direktorė Vaida Kalasevičienė. 

 

Kovo 18 d. posėdžio darbotvarkės klausimai: 

 

• Infrastruktūros mokesčio įvedimas ir tarifų nustatymas Šiaulių mieste. Pranešėjas – Šiaulių 

miesto savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis. 

• Šiaulių miesto savivaldybės mokesčių lengvatų juridiniams asmenimis, numatytų Šiaulių 

miesto ekonomikos ir investicijų pritraukimo strategijoje,  taikymas. Pranešėjas – Šiaulių 

miesto savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis. 

• ŠPPAR švietimo komiteto vykdomo kompetencijų tyrimo ataskaitos pristatymas ir rezultatų 

aptarimas. Pranešėjas – ŠPPAR šveitimo komiteto pirmininkas Raimundas Vaišvilas. 

• Kiti klausimai. 

 

Gruodžio 22 d. posėdžio darbotvarkės klausimai: 

 

• Inžinerinių kompetencijų plėtros Šiaulių mieste pristatymas. Pranešėjas – Vytis Lembutis 

ŠPPAR prezidentas 

• Verslo investicijų Šiaulių mieste ir teritorijų verslui užpildymo apžvalga. Pranešėjai – Šiaulių 

miesto savivaldybės atstovai. 

• Dėl mokestinių lengvatų verslui taikymo. Pranešėja – Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja Aistė Petkuvienė. 

• Dėl Šiaulių miesto 2022 metų biudžeto pristatymo. Pranešėja – Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja Vaida Kalasevičienė. 

• Kiti klausimai. 
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6. MIESTO BENDRUOMENĖS ĮTRAUKTIS Į VIETOS REIKALŲ TVARKYMĄ 

 

6.1. Interneto platforma „Tvarkau miestą“ 

 

Vietos savivaldos įstatymas įpareigoja merą rūpintis, kad būtų sudarytos tinkamos prielaidos 

ir galimybės gyvenamųjų vietovių bendruomenės narius įtraukti į vietos reikalų tvarkymą.  

2021 metais bendruomenių dalyvavimo tvarkant vietos reikalus prielaidos ir galimybės buvo 

sudarytos tęsiant programą „Tvarkau miestą“, kuri leidžia Šiaulių miesto gyventojams itin paprastai 

pateikti informaciją apie pastebėtas miesto problemas. 2021 metais buvo užregistruoti 1652 

pranešimai (2020 metais šis skaičius siekė 1851, o 2019 metais buvo užregistruoti 1097 pranešimai). 

2021-aisiais buvo pastebimas unikalių programos „Tvarkau miestą“ vartotojų skaičiaus augimas: 

2018 metais programa naudojosi 37 unikalūs vartotojai, 2019 metais jų skaičius paaugo iki 160, 

2020-aisiais dar daugiau nei padvigubėjo ir metų pabaigoje siekė 344, o 2021 programa „Tvarkau 

miestą“ Šiauliuose turėjo jau 495 unikalius vartotojus. Praėjusiais metais šiek tiek pailgėjo vidutinė 

sprendimo trukmė (palyginti su 2020 metais), taip pat nežymiai sumažėjo ir laiku išspręstų 

pranešimų dalis. Kaip ir praėjusiais metais, didžioji dalis 2021 metais užregistruotų pranešimų buvo 

susiję su aplinkos tvarkymu (607 pranešimai), gatvių priežiūra ir tvarkymu (398 pranešimai) ir eismo 

organizavimu (206 pranešimai). 

Išplėstinę statistiką galima rasti atidarius šią nuorodą ir viršutiniame dešiniajame kampe 

pasirinkus Šiaulių miestą: https://tvarkaumiesta.lt/statistics.  

 

 
12 pav. Interneto platformos „Tvarkau miestą“ unikalių vartotojų skaičiaus augimas 

 

  

6.2. Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų 

teikimas 

 

Taryba 2019 metų lapkričio mėnesį patvirtino vadinamojo dalyvaujamojo biudžeto tvarkos 

aprašą, siekdama skatinti piliečių iniciatyvą mieste, suburti gyventojų bendruomenes, kurios gyvintų 

ir gerintų kultūrinę, socialinę, gyvenamąją aplinką, dalyvautų atnaujinant teritorijas, ir inicijuoti 
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diskusijas miesto plėtros tema. 2021-aisiais Šiaulių miesto dalyvaujamasis biudžetas skaičiavo savo 

antruosius metus, miestiečiai galėjo džiaugtis augančiu įgyvendinamų gyventojų pasiūlytų projektų 

miestui skaičiumi.  

2021 metų kovą Šiaulių miesto savivaldybės taryba patvirtino daugiausia gyventojų balsų 

gavusius projektus mažos (Poilsio gatvės kraštovaizdžio sutvarkymo projektas) ir didelės („Pump 

track“ dviračių ir riedučių kalnelių trasos įrengimo Dainų parke projektas) vertės kategorijose. 

Praėjusiais metais pradėtas įgyvendinti mažos vertės  projektas-laimėtojas. Pagrindinis šio projekto 

tikslas – sutvarkyti kraštovaizdį šalia tvarkomos Poilsio gatvės ir Rėkyvos ežero, išnaikinant 

krūmynus ir išvalant šalia esančius tvenkinius. Preliminari pateiktos idėjos įgyvendinimo sąmata – 

50 tūkst. eurų. 2021-aisiais Poilsio gatvėje buvo atlikti šie darbai: išvalytas vandens telkinys, pašalinta 

augalija, pagilintas dugnas, sulėkštintas krantas, kad būtų galima jį prižiūrėti (pjauti žolę, palaikyti 

tvarką). Dalis grunto išlyginta pačioje teritorijoje, perteklinis gruntas išvežtas. Nukirsti seni, nudžiūvę 

7 medžiai, nugenėta 20 medžių. Bendruomenės pastangomis taip pat iškirsti krūmynai, kurie buvo 

išvežti, taip pat surinktos ir išvežtos atliekos. Teritorija išfrezuota, išlyginti nelygumai. 2022 m. darbai 

bus tęsiami: planuojama pasėti veją, dalyje teritorijos numatyta įveisti žydinčią pievą, pastatyti 

suoliukus ir kt. 2022 m. bus užbaigti visi darbai, kuriuos dalyvaujamojo biudžeto projektu pasiūlė 

šios idėjos miestui autorius.    

 

 
13 pav. Poilsio gatvės kraštovaizdžio sutvarkymo projektas. Vitalio Lebedžio nuotrauka 

 

  2021 m. taip pat buvo reikšmingi siekiant įgyvendinti pirmąjį didelės apimties dalyvaujamojo 

biudžeto projektą Šiaulių mieste – „Pump track“ dviračių ir riedučių kalnelių trasą Dainų parke. 2021 

m. spalio mėnesį pasirašyta statybos darbų sutartis, šia sutartimi rangovas įsipareigoja įrengti „Pump 

track“ dviračių ir riedučių kalnelių trasą Dainų parke iki 2022 m. liepos 1 d. Trasos įrengimo darbų 

kaina: 149 435,00 Eur. Aktuali informacija apie Dainų parko „Pump track“ dviračių ir riedučių 

kalnelių trasą:  

• numatomas pagrindinė trasos ilgis apie 160 m; vaikams ir pradedantiesiems skirtos 

trasos ilgis – beveik 50 m; 

• trasos elementai bus parinkti ir išdėstyti taip, jog trasą būtų galima įveikti abiem 

kryptimis; 

• vaikų ir pradedančiųjų trasą sudarys ne mažiau kaip 2 posūkiai ir ne mažiau kaip 8 

kalneliai, o pagrindinę trasą sudarys ne mažiau kaip 7 posūkiai ir ne mažiau kaip 28 

kalneliai; 
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• trasą bus galima sklandžiai įveikti skirtingais būdais (pervažiuojant arba peršokant), 

skirtingais greičiais ir skirtingomis priemonėmis (daugelio tipų dviračiais, 

riedlentėmis, riedučiais, paspirtukais ir pan.); 

• trasas sudarančių elementų aukštis: vaikų trasoje – 0,1-1,0 m, o pagrindinėje trasoje – 

0,1-1,5 m; 

• trasos viduje ir aplink ją esančios žaliosios zonos bus sutvarkytos, joms suteikiant 

estetišką vaizdą apsėjant veja; 

• prie trasos bus suprojektuoti informaciniai ženklai, kuriuose nurodomos pagrindinės 

saugaus trasos naudojimo taisyklės ir kita naudinga informacija; 

• numatytos eismo saugumo ir reguliavimo inžinerinės priemonės – atitvarai tarp 

pėsčiųjų/dviračių tako ir trasos. 

 

 
14 pav. Supaprastintas statybos projektas. „We Build Parks LT“ vizualizacija 

 

Svarbu pažymėti ir tai, kad 2021 m. rudenį buvo organizuojamas jau trečiasis idėjų Šiauliams 

teikimas, sulaukęs išskirtinio gyventojų aktyvumo. Praėjusiais metais šiauliečiai galėjo rinktis iš 12 

projektų: 6 mažos (iki 50 tūkst. eurų) ir 6 didelės (iki 150 tūkst. eurų) vertės. Taip pat 2021 m. 

gyventojams buvo pristatyta svarbi naujovė: buvo renkami net du didelės vertės projektai-laimėtojai 

ir vienas mažos vertės projektas. Toks sprendimas buvo priimtas po to, kai nepavyko įgyvendinti 

pirmaisiais metais didžiausio gyventojų palaikymo sulaukusio didelės vertės projekto.  

2022 m. pradžioje pasibaigus balsavimui už idėjas Šiauliams ir suskaičiavus balsus, paaiškėjo, 

kad trečiasis dalyvaujamasis biudžetas sulaukė rekordinio susidomėjimo: už Saulės miestui 

pasiūlytus projektus savo balsus atidavė net 7844 miesto gyventojai (palyginimui, 2021 m. pradžioje 

už idėjas Šiauliams balsavo 3012 šiauliečių, o 2020 m. pradžioje – 2780). 
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15 pav. Už idėjas Šiauliams balsavusių gyventojų skaičiaus pokytis 

 

Didelės vertės projektų kategorijoje, iš 6 pasiūlytų projektų, daugiausiai palaikymo (surinkęs 

net 2357 balsus) sulaukė projektas „Stasio Šalkauskio gatvės sutvarkymas bei pritaikymas 

visuomenės reikmėms, modernus Stasio Šalkauskio atminimo bei idėjų įprasminimas“. Šiuo projektu 

S. Šalkauskio gatvėje bus įrengti interaktyvūs informaciniai stendai, atspindintys keturias prof. Stasio 

Šalkauskio įvardijamas visuminio ugdymo sritis. Taip pat prie Stasio Šalkauskio gimnazijos 

planuojama įrenti interaktyvų šviečiantį atminimo cilindrą su Stasio Šalkauskio mintimis, tezėmis bei 

istoriniame Šalkauskių šeimos sode pasodinti simbolinę obelį. Šiuo projektu numatoma ir daugiau 

priemonių, kurios padėtų įprasminti prof. Stasio Šalkauskio atminimą. Preliminari pateiktos projekto 

idėjos įgyvendinimo sąmata – 150 tūkst. eurų. Antruoju nugalėtoju didelės vertės projektų 

kategorijoje tapo projektas „Specializuoto riedučių, paspirtukų, riedlenčių ir BMX dviračių parko 

įrengimas Lieporių parke.“ Šiuo projektu Lieporių parke bus įrengtos pusrampės ir rampos, kurios 

leis rengti varžybas ir taps ekstremalaus sporto entuziastų traukos centru. Šios idėjos Šiauliams 

autorius tikisi, jog projekto įgyvendinimas prisidės prie riedučių, paspirtukų, riedlenčių ir BMX 

dviračių sporto populiarumo augimo Šiaulių mieste bei apskrityje. Numatomi įrenginiai bus mediniai, 

tad bus paprasta juos įrengti bei prižiūrėti. Preliminari pateiktos projekto idėjos įgyvendinimo sąmata 

– 150 tūkst. eurų. Mažos vertės projektų kategorijoje, iš 6 pasiūlytų projektų, daugiausiai palaikymo 

(surinkęs net 2672 balsus) sulaukė projektas „Medelyno progimnazijos „Kiss&Ride“ automobilių 

stovėjimo aikštelė“. Įgyvendinus šį projektą, bus įrengta 70 m ilgio automobilių stovėjimo aikštelė 

Marijampolės g. ties Medelyno progimnazija. Aikštelėje vienu metu galėtų „talpinti“ iki 28 

automobilių, stovėjimo laikas – iki 15 min. Aikštelės įrengimas užtikrintų saugesnį Medelyno 

progimnazijos moksleivių atvykimą į mokyklą bei pašalintų susidarančias spūstis Marijampolės g. 

Verta paminėti, jog Šiaulių miestas 2021 m. taip pat išliko sėkmės pavyzdžiu kitoms Lietuvos 

savivaldybėms dalyvaujamojo biudžeto klausimais. 2021 metų spalio mėnesį nepolitinės 

organizacijos „Transparency International“ Lietuvos skyrius, kurio pagrindinis tikslas yra skatinti 

pilietines antikorupcines iniciatyvas ir jų organizavimą Lietuvoje, organizavo jau ketvirtąjį 

Dalyvaujamojo biudžeto forumą. 2021 m. renginio organizatoriai pakvietė Dainų parko „Pump track“ 

dviračių ir riedučių kalnelių trasos autorių pasidalinti savo patirtimi bei sėkmės paslaptimis su kitų 

Lietuvos savivaldybių bei Vidaus reikalų ministerijos atstovais. 
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6.3. Miesto koordinavimo skyriaus veikla 

 

Savivaldybė, siekdama tobulinti teikiamų paslaugų kokybę ir didinti gyventojų įtrauktį 

sprendžiant aktualias problemas, įgyvendina įvairius projektus ir diegia inovatyvius sprendimus. 

2019 metais įgyvendinant projektą „Civilinės saugos sistemos gerinimas Šiaulių ir Jelgavos 

miestuose“, atsirado galimybė įkurti miesto informacijos ir operatyvaus valdymo centrą Šiauliuose. 

Nuo 2020 metų Savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyrius (toliau – MKS) rūpinasi 

miesto viešųjų erdvių ir gatvių vaizdo stebėjimu, civiline sauga ir viešąja tvarka, teritorijų valymu ir 

priežiūra, avarinių situacijų valdymu, viešųjų pastatų energetinio efektyvumo priežiūra, kontroliuoja 

teikiamų komunalinių paslaugų kokybę. Šiauliečiai informaciją apie įvairiausias problemas MKS 

gali pateikti interneto platformoje „Tvarkau miestą“, el. paštu 1863@siauliai.lt arba nemokamu 

trumpuoju numeriu 1863. Visą parą ir septynias dienas per savaitę dirbantys skyriaus specialistai, 

įvertinę informaciją, užtikrina operatyvų reagavimą. 

 

 
16 pav. Miesto koordinavimo skyrius. Vitalio Lebedžio nuotrauka 

 

2021 metais bendras MKS visais komunikacijos kanalais gautų ir užfiksuotų pranešimų, 

paklausimų ir galimai padarytų pažeidimų skaičius siekė net 17098 vnt., iš jų 49 proc. (8311 vnt.) 

pranešimų buvo gauta iš gyventojų ir 20 proc. (3372 vnt.) galimai padarytų pažeidimų užfiksuota 

viešųjų vietų vaizdo stebėjimo kameromis. Aktyviausiai gyventojai pranešimus MKS teikė el. paštu 

1863@siauliai.lt (gauta 2274 vnt.) ir trumpuoju telefonu 1863 (gauta 2258 vnt. skambučių). 

Paminėtina, kad 2021 m. trumpuoju numeriu 1863 gyventojai kreipėsi ir su COVID-19 susijusiais 

klausimais (skiepijimo, Galimybių paso gavimo, registracijos PGR testui, pavėžėjimo į Mobilųjį 

punktą ir Karščiavimo kliniką klausimais). Gyventojai aktyviai naudojosi ir platforma „Tvarkau 

miestą“ (tokiu būdu pateikta 18 proc. visų gyventojų pateiktų pranešimų). 2021 m. gyventojams 

aktualiausi klausimai, kuriuos administravo MKS specialistai, buvo susiję su COVID-19, 

informacijos pateikimu dėl užfiksuotų draudimo sustoti ir stovėti nesilaikant kelio ženklų ir 

ženklinimo reikalavimų pažeidimų, miesto aplinkos (gatvių, šaligatvių, žaliųjų plotų) priežiūros 

kokybe ir miesto infrastruktūros priežiūra. Gyventojai taip pat pateikė 765 vnt. pranešimų apie 

planuojamų statybos, remonto ir montavimo darbus, intensyviai teikė paklausimus dėl savivaldybės 

administracinių ir kitų paslaugų (441 vnt.).   

Pažymėtina, kad 2021 m. vykdant Šiaulių miesto vaizdo stebėjimo sistemos plėtrą viešųjų 

vietų vaizdo stebėjimo kamerų skaičius padidėjo nuo 60 vnt. metų pradžioje iki 92 vnt. metų 

pabaigoje.

mailto:1863@siauliai.lt
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7. VEIKLOS STATISTINIAI DUOMENYS 

 

7.1. Gyventojų aptarnavimas, mero potvarkiai ir dokumentų valdymas 

 

Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos duomenimis, Šiaulių mieste 

gyvenamąją  vietą deklaravusių  gyventojų skaičius pastaraisiais metais išlieka stabilus. 

 

8 lentelė. Gyventojų skaičiaus Šiaulių mieste palyginimas 

 
Data Gyventojų skaičius tūkst. 

2016-01-01 105 755 

2017-01-01 106 568 

2018-01-01 107 086 

2019-01-01 108 211 

2020-01-01 109 932 

2021-01-01 110 700 

2022-01-01 109 981 

 

2021 metais buvo gauti 195 merui adresuoti gyventojų prašymai, pasiūlymai ar skundai 

(registras GP). Tiesiogiai į merą kreipėsi 1 gyventojas, į mero pavaduotoją S. Potelienę gyventojų 

nesikreipė, į mero pavaduotoją E. Elijošių kreipėsi 3 gyventojai. Buvo vykdomos nuotolinės 

gyventojų konsultacijos ir teikiami atsakymai į elektronines užklausas. 

  

2021 metais išleisti 553 mero potvarkiai. Iš jų: 

• veiklos organizavimo klausimais – 58; 

• personalo klausimais – 441; 

• atostogų, komandiruočių klausimais – 54. 

 

 
17 pav. Mero potvarkių palyginimas 

7.2. 2021 metais gautų ir išsiųstų dokumentų valdymas 

 

Siekiant suteikti ir užtikrinti prieigą prie informacinių išteklių, darnų administracinės naštos 

mažinimo procesą, orientuotą į valstybės ir Savivaldybės interesus, ir į viešųjų bei administracinių 

paslaugų ūkio subjektams, visuomenei, miesto gyventojams kokybišką teikimą, buvo plėtojamos, 

tobulinamos ir plečiamos informacinės technologijos, suteikiančios kompleksinę galimybę naudotis 

administruojamomis paslaugomis.  
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18 pav. Duomenys apie 2021 metais gautus ir išsiųstus dokumentus 
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8. INFORMACIJOS SKLAIDA 
 

Vis didesnį dėmesį Savivaldybė skiria savo veiklai viešinti, visuomenei informuoti. 2021 

metais siekiant pagerinti teikiamas paslaugas ir informavimą gyventojams, buvo atnaujinta Šiaulių 

miesto reprezentacinė interneto svetainė (www.siauliai.lt).  

 

 
19 pav. Atnaujintos miesto interneto svetainės pradinis puslapis 

 

         Atnaujinus svetainę buvo iškelta keletas tikslų: pateikti tikslią ir suprantamą informaciją, 

suteikti prieigą prie skirtingų informacijos šaltinių ir kanalų, parengti esančių galimybių apžvalgą 

visomis gyventojams rūpimomis temomis, užtikrinti, kad gyventojai žinotų apie jiems teikiamas 

paslaugas ir suprastų, kaip gali jomis pasinaudoti, siūlyti skirtingus komunikacijos ir bendravimo 

kanalus. Šiam tikslui 2021 metais buvo naudojamasi tiek socialinių tinklų „Facebook“ (toliau – 

feisbukas), tiek „YouTube“ (toliau – jutubas) kanalais. Jau keletą metų iš eilės Tarybos posėdžiai ir 

visuomenei aktualūs klausimai tiesiogiai transliuojami internetu. 2021 metais jutubo kanalo 

tiesioginiu srautu transliuotas 61 renginys (2019 metais – 40, 2020 metais – 81 Tarybos posėdis ir 

renginys). 2021 metais jutubo kanalu buvo transliuoti 85 Tarybos komitetų posėdžiai, 31 spaudos 

konferencija. 2021 metais jutubo kanalo prenumeratorių skaičius išaugo iki  468.  

 

 

 
 

20 pav. Savivaldybės paskyros jutube peržiūrų skaičius 
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2019–2021 metais vykdant posėdžių transliaciją, atlikta analizė pagal peržiūroms naudojamų 

įrenginių tipą rodo, kaip kinta ir kaip pasiskirsto vartotojų poreikiai. 

 

10 lentelė. Savivaldybės paskyros jutube peržiūros pagal naudojamus įrenginius 

 

Įrenginio tipas 

Žiūrėjimo 

laikas  

2019 m. (h) 

Peržiūrų 

skaičius 

2019 m.  

Žiūrėjimo 

laikas 

2020 m. (h) 

Peržiūrų 

skaičius 

2020 m. 

Žiūrėjimo 

laikas 

2021 m. (h) 

Peržiūrų 

skaičius 

2021 m. 

Iš viso 3482,2 17797 5714,9 36075 4078 22564 

Kompiuteris 2334,7 8927 3299,1 14016 2 721,9 10739 

Mobilusis 

telefonas 

954,1 7599 1804,2 17313 1 009,8 10015 

TV 121,8 624 108,3 488 168,1 956 

Planšetinis 

kompiuteris 

120,2 674 311,3 3187 178,3 815 

Kiti įrenginiai 2,2 50 192 1071 2 20 

 

2021 metais komunikacija ir bendravimas su visuomene tapo ypač aktualus dėl COVID-19 

pandemijos, nes svarbią informaciją reikėjo pateikti greitai, aiškiai ir pasiekti kuo didesnę auditoriją. 

Savivaldybės interneto svetainėje tam buvo sukurta speciali skiltis, o visos aktualijos kiekvieną 

savaitę skelbiamos socialiniuose tinkluose. 

2021 metais toliau nuosekliai augo gyventojų dėmesys interneto kanaluose pateikiamai 

Savivaldybės informacijai.  

2021 metų balandžio mėn. visuomenei buvo pristatyta visiškai nauja Šiaulių miesto 

savivaldybės interneto svetainė. Keletą mėnesių, kol vartotojams buvo sudaryta galimybė susipažinti 

su naująja svetaine ir pareikšti savo pastebėjimus dėl jos funkcionalumo, veikė ir senasis, ir naujasis 

portalai, informaciją skelbiantys darbuotojai ją dubliuodavo gyventojų patogumui. Senąją 

Savivaldybės svetainę naujoji visiškai pakeitė 2021 metų birželio pradžioje. Naujo modernaus 

dizaino ir funkcionali svetainė gyventojams sudaro galimybes patogiai ir greitai surasti ieškomus 

duomenis. Svarbiausia ir aktualiausia informacija skelbiama puslapio viršutinėje dalyje, žemiau 

pozicionuojamos miesto naujienos, visuomenei aktualūs skelbimai, Savivaldybės dokumentų 

paieška, informacija apie renginius. Svetainės dizaino sprendiniams naudotas neseniai atnaujintas 

ženklas „Šiauliai – Saulės miestas“, dominuoja patvirtintos miesto spalvos juoda ir geltona. Naujoje 

svetainėje pateikiamą informaciją vartotojams daug patogiau pasiekti naudojantis mobiliaisiais 

įrenginiais.     

Lankytojų skaičius per 2021 metus paaugo beveik 10 procentų, svetainėje siauliai.lt įvairios 

informacijos ieškojo ketvirtis milijono interneto vartotojų.  

 

Šiauliečiai ir toliau aktyviai naudojosi socialiniais tinklais, kaip galimybe tiesiogiai 

komunikuoti su Savivaldybės atstovais. Daugiausia gyventojų susidomėjimo sulaukia Savivaldybės 

paskyra feisbuke. 2020 metais buvo fiksuotas bene sparčiausias šios paskyros auditorijos augimas, 

tačiau ir 2021 metais pamėgusių ir sekančių miesto paskyrą nuosekliai daugėjo. 2021-12-31 buvo 

fiksuoti 14 063 Savivaldybės paskyrą feisbuke pamėgę interneto vartotojai ir 14 993 sekėjai (žr. 11 

lentelę).  

Kaip patikimą ir aktualios informacijos kanalą Savivaldybės paskyrą feisbuke šiauliečiai 

įvertino dar tik įsibėgėjant koronaviruso pandemijai ir viso karantino laikotarpiu. Operatyviai ir 

aiškiai pateikiamos naujienos leido gyventojams lengviau orientuotis nuolat besikeičiančioje 

situacijoje, susipažinti su naujausiais šalies ir miesto pandemijos valdymo sprendimais.  

Savivaldybės paskyros feisbuke auditorijos augimą, manoma, lėmė nuoseklus darbas atrenkant 

ir atsakingai pateikiant informacinį-vaizdinį turinį. Svarbu pažymėti, kad tolimesnis augimas 
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pasiektas naudojant mažiau žmogiškųjų resursų, ankstesniu pandemijos laikotarpiu Savivaldybės 

komunikacijos komandai papildomai talkino savanoriai.  

Aktualiausia miesto bendruomenei ar atskiroms visuomenės grupėms informacija papildomai 

buvo skelbiama tūkstančius šiauliečių ar krašto gyventojų jungiančiose feisbuko grupėse. Itin didelį 

pasiekiamumą turėjo su susisiekimo infrastruktūros pakeitimais, eismo naujovėmis susiję pranešimai.  

2021 metais išliko tendencija su Savivaldybės atstovais kontaktuoti Savivaldybės paskyros 

tiesioginių žinučių platformoje. Gyventojai, tarsi taikydami vieno langelio principą, asmeninėmis 

žinutėmis siekė sužinoti įvairiausią jiems tuo metu aktualią informaciją, teikė savo nuomonę apie 

mieste vykstančius procesus, reagavo į pasikeitimus ir naujoves. Atsakymai į klausimus ar patarimai, 

kaip toliau spręsti susiklosčiusias situacijas, gyventojams teikiami itin operatyviai, taip pat ir ne darbo 

metu.  

2021 metais feisbuko Savivaldybės paskyros tiesioginių žinučių platformoje į Savivaldybės 

atstovus kreipėsi per 300 šiauliečių, kuriems buvo nedelsiant suteikta jiems svarbi informacija.  

 

11 lentelė. Vartotojų skaičiaus feisbuko Savivaldybės paskyroje palyginimas 

 

Savivaldybės paskyrą feisbuke pamėgusių  

interneto vartotojų pokyčiai 

2017 m. sausio 1 d. 2 718 

2018 m. sausio 1 d. 3 443 (dar per 3,5 tūkst. sekėjų) 

2019 m. sausio 1 d. 4 089 (4 148 sekėjai) 

2020 m. sausio 1 d. 5 224 (5 338 sekėjai) 

2021 m. sausio 1 d. 11 395 (11 861 sekėjas) 

2022 m. sausio 1 d. 14 063 (14 993 sekėjai) 

 

Augant auditorijai, ir Savivaldybės  paskyroje skelbiamos informacijos pasiekiamumas žymiai 

išaugo. Nesinaudojant mokama užsakoma reklama 2021 metais paskelbti populiariausi įrašai 

pasiekdavo daugiau nei 50 tūkstančių feisbuko vartotojų.  
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21 pav. Savivaldybės įrašų pasiekiamumas 

 

 2021 metais sėkmingai įsibėgėjo Savivaldybės paskyra socialiniame tinkle „Instagram“ (toliau 

– instagramas), taip pat Savivaldybės „LinkedIn“ paskyra. Instagramo paskyra, pasibaigus 2021 

metams, turėjo 1 134 sekėjus, joje buvo paskelbti 42 pranešimai. „LinkedIn“ platformoje buvo 

publikuoti 24 įrašai, ši paskyra turi 261 sekėją. 

 

22 pav. Savivaldybės paskyros instagrame titulinis puslapis 
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9. TARPTAUTINIAI RYŠIAI 

 

 Nors 2021 metais dėl karantino renginiai ir vizitai buvo planuojami itin apgalvotai, tačiau 

bendradarbiavimas su užsienio ambasadomis ir užsienio miestais partneriais kultūros, sporto ir 

socialinės paramos srityse išliko intensyvus. 

 
 

 

 
VOKIETIJA 

 

        2021 m. gegužės 5 d. Šiaulių LEZ atidaryta vienos didžiausių Europoje automobilių krovinių 

liftų gamintojos „Bär Cargolift“ gamykla. Tai pirmasis Vokietijos įmonės gamybinis filialas 

užsienio šalyje, kuriame per artimiausius metus planuojama įdarbinti iki 100 darbuotojų. 

Skaičiuojama, kad metinė apyvarta 2022 metų pabaigoje sieks 7 mln. eurų, o 2025 metais – iki 20 

mln. eurų. Ši Vokietijos investicija Šiauliuose gražiai sutapo su šiais metais minimomis 30-osiomis 

Vokietijos ir Lietuvos dvišalių diplomatinių santykių atkūrimo metinėmis. Virtualioje gamyklos 

atidarymo ceremonijoje dalyvavo daug garbingų svečių. Sveikinimo žodį tarė Lietuvos ekonomikos 

ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė, Vokietijos ambasadorius Lietuvoje Matthiasas Sonnas, 

Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, „Investuok Lietuvoje“ generalinis direktorius Gediminas 

Koryzna. 

       Birželio 15 d. Vokietijos gynybos atašė atvyko į Antrojo pasaulinio karo metu nužudytų ir 

dabartinės Aviacijos bazės teritorijoje užkastų į nelaisvę patekusių įvairių tautybių karių ir civilių 

gyventojų palaikų perlaidojimo pagerbimo ceremoniją. 

       Šiaulių miesto savivaldybė dažnai sulaukia Plaueno miesto atstovų vizitų. 

       Liepos 1 d., vos tik nustojus galioti karantino ribojimams, „M&S Umweltprojekt GmbH“ 

direktorius prof. dr. Berndas Martneris atvyko į Šiaulius apžiūrėti ir įvertinti vykdomų projektų 

pažangą ir susitiko su miesto meru. Prof. dr. Berndas Martneris Šiaulių miesto merui taip pat perdavė 

nuoširdžiausius ilgamečio Šiaulių miesto partnerio Plaueno miesto mero Ralfo Oberdorferio ir 

didžiausios miesto tarybos frakcijos (CDU) vadovo Jurgo Schmidto linkėjimus. Aptartas Plaueno 

miesto tarybos išreikštas noras siekti glaudesnio abiejų miestų tarybos narių bendradarbiavimo, 

apsilankymo vienų pas kitus ir dalijimosi gerąja patirtimi. 

       Gruodžio 8 d. svečius iš Vokietijos miesto partnerio priėmė Šiaulių miesto meras Artūras 

Visockas. Su Plaueno miesto atstovais prof. dr. Berndu Martneriu ir Kajumi Loffleriu buvo aptarti 

Šiauliuose baigti ir dar vykdomi infrastruktūros projektai, planuojamas Plaueno miesto delegacijos 

vizitas, taip pat merui perduotas naujojo Plaueno mero Steffano Zennerio kvietimas dalyvauti kitų 

metų vasaros pradžioje vyksiančio 900-ojo Plaueno miesto gimtadienio renginiuose. B. Martneris 

taip pat informavo, kad, plėtojant miestų partnerystę sporto srityje, ateinančiais metais kaip tik bus 

galima suorganizuoti Šiaulių rankinio komandos vizitą į Plaueną. Šio Vokietijos miesto jaunimo 

rankinio komanda 2022 metais minės savo šimtąjį gimtadienį. Ta proga numatoma surengti 

draugišką turnyrą. Šiaulių meras pasidžiaugė šiltais santykiais su Vokietijos ambasada Lietuvoje ir 

pasiūlė, kad ši institucija taip pat galėtų prisidėti plėtojant Plaueno ir Šiaulių bendradarbiavimo 

projektus. 

       Spalio 22 d. Šiauliuose vykusiame ypatingo istorinės atminties objekto – Pasaulio tautų teisuolių 

skvero atidaryme ir simboliniame sakurų sodo sodinimo renginyje dalyvavo Vokietijos 

ambasadorius Matthiasas Peteris Sonnas. Bendraudamas su ambasadoriumi, Šiaulių meras Artūras 

Visockas pristatė miesto ekonominį potencialą, situaciją švietimo, kultūros ir sporto srityse. 

Naudodamasis proga, A. Visockas įteikė kvietimus į spalio 30 d. planuotas Europos čempionato 

„Trophy“ diviziono kovų Lietuvos ir Vokietijos komandų varžybas. Vokietijos diplomatas tą pačią 
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savaitę ne tik apsilankė neseniai atidarytoje vokiško kapitalo gamykloje „Bär Cargolift“, tačiau kartu 

su savo kolegomis iš ambasados atvyko palaikyti savo šalies regbio komandą.  
 

 
ITALIJA 

 

2021 m. sausio 18 d. Šiaulių miesto meras susitiko su krašto apsaugos ministru Arvydu 

Anušausku, kuris lankėsi Lietuvos kariuomenės Aviacijos bazėje Šiauliuose ir aplankė NATO oro 

policijos misiją Baltijos šalyse vykdančius Italijos kontingento karius, pradėjusius patruliavimą dar 

2020 metų rugsėjį. Po susitikimo Aviacijos bazėje ministras apsilankė Savivaldybėje. 

Vasario 8 d. Italijos NATO oro policijos misiją Šiaulių oro uoste atliekančio Italijos karinių 

oro pajėgų kontingento vadas Daniele Donati susitiko su meru, pasidalijo informacija apie paramą 

globos įstaigose gyvenantiems ar dienos centrus lankantiems vaikams. Misijos metu Italijos karinių 

oro pajėgų kariai parėmė dienos namus „Tik tu“, „Motinos Teresės šeimų namus“, Šiaulių 

pagyvenusių žmonių asociaciją.  

Kovo 11 d. Italijos NATO oro policijos misiją Šiaulių oro uoste atliekantys Italijos karinių 

oro pajėgų kontingento kariai dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo renginiuose ir 

prisijungė prie Šiaulių kultūros centro organizuotos simbolinės vėjo malūnėlių akcijos, skirtos 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 31-osioms metinėms. 

 

 
 

23 pav. Italijos kariai dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo renginiuose. 

Daniele Donati nuotrauka  
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JAV 

 

2021 m. gegužės 17 d. Šiaulių miesto meras pasveikino Omahos miesto merę Jean Stothert, 

Omahos miestą ir Omahos lietuvių bendruomenę su Omahos ir Šiaulių miestų partnerystės 25-

mečiu. Nuo bendradarbiavimo tarp Omahos (JAV) ir Šiaulių miestų sutarties pasirašymo praėjo jau 

ketvirtis amžiaus. Šis bendradarbiavimas buvo visokeriopai naudingas ir ypač sustiprino ryšius tarp 

mūsų miestų ir bendruomenių.  

2021 metais toliau buvo tęsiamas glaudus bendradarbiavimas su JAV ambasada. 

Liepos 15 d. vykusioje „Atminties kelio“ akcijoje miesto mero pavaduotoja Simona Potelienė 

ir Šiaulių miesto žydų bendruomenių atstovai susitiko su Izraelio ambasadoriumi Yossefu Levy ir 

JAV ambasadoriumi Robertu Gichristu. 

Rugsėjo 9 d. JAV ambasados kvietimu Šiaulių miesto meras dalyvavo parodos „Sumner 

Welles deklaracijai – 80“ atidaryme Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje. 

Parodą inicijavo Užsienio reikalų ministerija ir JAV ambasada Vilniuje, minint deklaracijos 

paskelbimo 80-ųjų metinių jubiliejų bei JAV ir Lietuvos diplomatinių santykių atkūrimo 30-metį. 

Susitikimo metu su JAV kultūros atašė Caitlin Nettleton meras perdavė kvietimą į Pasaulio teisuolių 

skvero atidarymą JAV ambasadoriui Robertui Gichristui. 

Spalio 22 d. Šiauliuose vykusiame ypatingo istorinės atminties objekto – Pasaulio tautų 

teisuolių skvero atidaryme ir simboliniame sakurų sodo sodinimo renginyje dalyvavo JAV 

ambasadorius Robertas Gilchristas. Po skvero atidarymo renginio dalyviai pakviesti vykti į Dainų 

parką, kur, sodinant simbolines sakuras, buvo atiduota pagarba dar vienam garsiam žydų gelbėtojui. 

Pernai, tik pradedant kurti sakurų sodą Šiauliuose, medelių sodinimo akcija buvo dedikuota 

žinomiausiam Lietuvoje japonui Čijunei Sugiharai ir jo nuopelnams žmogiškumui atminti. Pernai 

sakurų sodinimą inicijavusios Šiauliuose įsikūrusios bendrovės „Ltintus“ kolektyvas, šiemet 

padedamas garbių renginio svečių, parką papildė dar 30 medelių. Pasaulio tautų teisuoliams skirtus 

renginius užbaigė Šiaulių „Aušros“ muziejaus Venclauskių namuose vykusi Vilniaus Gaono žydų 

istorijos muziejaus atstovų paskaita. 

 

 
24 pav. „Atminties kelio“ akcija. Vitos Kušleikienės nuotrauka 
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LENKIJA 

 

2021 m. lapkričio 30 d. Šiaulių miesto meras dalyvavo Lietuvos karinių oro pajėgų Aviacijos 

bazėje Šiauliuose NATO oro policijos misiją Baltijos valstybėse vykdančių karinių vienetų 

pasikeitimo ceremonijoje. Lenkija perėmė vadovavimą NATO oro policijos misijai ir pakeitė joje 

Baltijos oro erdvę saugojusius Danijos ir Portugalijos karinių oro pajėgų junginius.  

Itin aktyviai prie regiono saugumo ir atgrasymo užtikrinimo prisidedantys Lenkijos karinių 

oro pajėgų kariai NATO oro policijoje Baltijos valstybėse dalyvauja jau dešimtą kartą. Naujojoje 

Lenkijos karinių oro pajėgų rotacijoje – keturi naikintuvai „F-16“, apie 150 karių.  

Susitikimo su Lenkijos Respublikos ambasados Lietuvoje pirmuoju patarėju Andrzeju 

Dudzinski metu meras aptarė kitais metais planuojamą parodos atidarymą Šiauliuose. Paroda 

„Lenkija ir Lietuva – kartu vardan laisvės“ skirta įvairių Lenkijos ir Lietuvos opozicijos bei 

nepriklausomybės atkūrimo bendruomenių, visų pirma didžiausių laisvės siekusių judėjimų 

„Solidarumo“ („Solidarność“) ir Sąjūdžio bendradarbiavimui. Be to, parodomas ryšių tarp Lenkijos 

ir Lietuvos atkūrimas valstybiniu lygiu po SSRS žlugimo bei tarpusavio santykių plėtojimas Vakarų 

politinėse struktūrose: NATO ir Europos Sąjungoje. 

 
 

 
JAPONIJA 

 

2021 metų balandžio mėn. minint draugiškų santykių tarp Japonijos ir Lietuvos 30 metų 

sukaktį, šiauliečiai prisijungė prie Japonijos ambasadoriaus Shiro Yamasaki kvietimo dalyvauti 

sakurų nuotraukų konkurse „Sakuros Lietuvoje“.  

Spalio 22 d. Šiauliuose vykusiame Pasaulio tautų teisuolių skvero atidaryme ir simboliniame 

sakurų sodo sodinimo renginyje dalyvavo ir naujai paskirtas Japonijos ambasadorius Tetsu Ozakis.  

 

 
25 pav. Sakurų sodinimas. Vitalio Lebedžio nuotrauka 



 
 

37 
 

 
UKRAINA 

 

2021 m. birželio 15 d. Ukrainos ambasadorius Lietuvoje Volodymyras Jacenkivskis taip pat 

atvyko į  Antrojo pasaulinio karo metu nužudytų ir dabartinės Aviacijos bazės teritorijoje užkastų į 

nelaisvę patekusių įvairių tautybių karių ir civilių gyventojų palaikų perlaidojimo pragerbimo 

ceremoniją. Iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo ir Diplomatinio korpuso Lietuvoje vadovas, 

Šventojo Sosto misijos vadovas J. E. arkivyskupas Petaris Rajičius, Krašto apsaugos ir Užsienio 

reikalų ministerijų, Latvijos ir Vokietijos ambasadų, religinių bendruomenių atstovai.  

Rugsėjo 23–26 d. Chmelnyckio miesto savivaldybės kvietimu 590-ojo gimtadienio 

šventiniuose renginiuose lankėsi Šiaulių miesto delegacija: mero pavaduotojas Egidijus Elijošius ir 

Tarybos narys Juozas Pabrėža. Partneriai buvo pakviesti dalyvauti Šiaulių miesto organizuojamuose 

renginiuose ir festivaliuose. 

Spalio 14 d. atvykęs Ukrainos ambasadorius Lietuvoje Volodymyras Jacenkivskis apsilankė 

Kryžių kalne. Pagerbdamas už laisvę žuvusius Ukrainos karius, ambasadorius vėliavos spalvų 

kaspinais perrišo ukrainiečių pastatytus kryžius. Ceremonijoje dalyvavo mero patarėjas Justinas 

Švėgžda. Ši data pasirinkta neatsitiktinai – spalio 14-ąją Ukrainoje minima Ukrainos gynėjo diena. 
 

 
LATVIJA 

 

2021 metais buvo toliau tęsiamas bendradarbiavimas su Jelgavos savivaldybe, ilgamete 

Šiaulių miesto partnere, vykdant bendrus LATLIT projektus, viešinant savivaldybių organizuojamus 

renginius ir juose dalyvaujant, tiesa, dažniau virtualiai.  

2021 m. gegužės 24 d. mero pavaduotojas Egidijus Elijošius dalyvavo virtualioje 

konferencijoje su Jelgavos miestu ir jo užsienio partneriais. Renginio metu buvo pasidalyta gerąja 

patirtimi, diskutuota dėl galimybių plėtoti bendradarbiavimą verslo, investicijų, sporto ir kultūros 

srityse. 

Lapkričio 23 d. Šiaulių miesto savivaldybėje pasveikinta garbingą Baltų apdovanojimą 

pelniusi šiaulietė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos ir Latvijos universiteto Latvių kalbos 

instituto mokslo darbuotoja humanitarinių (filologijos)  mokslų daktarė Regina Kvašytė. Ketvirtasis 

Baltų apdovanojimas R. Kvašytei įteiktas už puikius laimėjimus tyrinėjant, puoselėjant ir stiprinant 

baltų paveldą. Lietuvos ir Latvijos užsienio reikalų ministerijos nuo 2018-ųjų metų teikiamu Baltų 

apdovanojimu pagerbiami Lietuvos arba Latvijos fiziniai arba juridiniai asmenys už indėlį ir 

pasiekimus verčiant lietuvių literatūrą į latvių kalbą arba latvių literatūrą į lietuvių kalbą, mokant 

lietuvių kalbos Latvijoje arba latvių kalbos Lietuvoje, atliekant Lietuvos arba Latvijos materialaus 

ir nematerialaus kultūros ir istorijos paveldo mokslinius tyrimus, tiriamąją žurnalistiką apie Lietuvos 

ir Latvijos istoriją, kultūrą ir turizmą.   
 

 
PORTUGALIJA 

Nuo 2021 m. rugpjūčio 31 d. Portugalijos Respublikos kariai penktą kartą vykdė oro erdvės 

apsaugą kartu su Danijos karalystės kariais. Misijos metu jie dalyvavo reprezentaciniuose miesto 

renginiuose: Šiaulių miesto garbės piliečio inauguracijoje, Pasaulio teisuolių skvero ceremonijoje ir 

sakurų parko sodinimo akcijoje. Kariai, kiek buvo leidžiama pagal COVID-19 apribojimus, 
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bendravo ir su Šiaulių miesto visuomene. Portugalijos Respublikos kariai oro erdvės apsaugą vykdė 

su keturiais „F-16 Fighting Falcon“ naikintuvais. Misijoje dalyvavo maždaug 80 karių. Oro policijos 

misiją vykdantys kontingentai treniruočių metu ne tik atliko „T-Scramble“, bet ir treniravosi kartu 

su Lietuvos kariuomenės karinių vienetų kariais, vykdančiais JTAC funkcijas virš Lietuvos 

kariuomenei priklausančių poligonų.  
 

 
DANIJA 

 

2021 m. birželio 17 d. Šiaulių miesto meras dalyvavo NATO Pajėgų integravimo vieneto 

Lietuvoje vadų pasikeitimo ceremonijoje Vilniuje. Nuo 2015 metų Lietuvoje vadovaujantį NATO 

Pajėgų integravimo vieneto vadą plk. Jakobą Sogardą Larseną pakeitė plk. Peteris Nielsenas. 

Rugpjūčio 31 d. Šiaulių miesto meras dalyvavo Lietuvos karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje 

Šiauliuose NATO oro policijos misiją Baltijos valstybėse vykdančių karinių vienetų pasikeitimo 

ceremonijoje. Keturis mėnesius Baltijos erdvę saugojusius Ispanijos karalystės karius pakeitė 

Danijos karalystės kariai, o jų misiją sustiprino Portugalijos Respublikos kariai. 

Danijos karinių oro pajėgų kariai NATO oro policijos misijoje Baltijos valstybėse dalyvauja 

jau septintą kartą. Jie oro erdvės apsaugą vykdė su keturiais „F-16 Fighting Falcon“ naikintuvais. 

Misijoje dalyvavo maždaug 70 karių. Susitikimo metu meras perdavė kvietimą į Pasaulio teisuolių 

skvero atidarymą NATO integravimo pajėgų Lietuvoje vadui plk. Peterui Nielsenui ir Danijos 

karalystės ambasadoriui J. E. Hansui Braskui. 

Misijos metu Danijos karalystės kariai taip pat dalyvavo reprezentaciniuose miesto 

renginiuose: Šiaulių miesto garbės piliečio inauguracijoje, Pasaulio teisuolių skvero ceremonijoje ir 

sakurų parko sodinimo akcijoje, kiek buvo leidžiama, atsižvelgiant į COVID-19 apribojimus, 

bendravo su Šiaulių miesto visuomene. Oro policijos misiją vykdantys kontingentai treniruočių metu 

taip pat atliko „T-Scramble“, treniravosi kartu su Lietuvos kariuomenės karinių vienetų kariais. 

Spalio 1 d. Danijos karalystės ambasadoriaus J. E. Hanso Brasko kvietimu Šiaulių miesto 

meras dalyvavo ambasados organizuotoje konferencijoje Vilniaus universitete minint Danijos ir 

Lietuvos diplomatinių santykių atkūrimo 30-metį.  
 

 
ISPANIJA 

 

2021 m. balandžio 29 d. įvyko oficiali kontingentų pasikeitimo ceremonija. Ispanijos 

naikintuvai pakeitė dar nuo rugsėjo patruliuojančias Italijos pajėgas.  

Ispanijos karalystės kariai oro erdvės apsaugą vykdė keturis mėnesius su aštuoniais 

„Eurofighter Typhoon“ naikintuvais.  Misijoje dalyvavo maždaug 150 karių. Tai buvo aštuntoji 

Ispanijos karių oro policijos misija Baltijos šalyse. Ispanijos karalystės kariai taip pat bendravo su 

Šiaulių miesto visuomene, skyrė labdaros Šiaulių kompleksinių paslaugų namams „Alka“ ir 

„Motinos Teresės šeimų namams“, parėmė Parapijos vaikų dienos centrą, priiminėjo moksleivių ir 

studentų ekskursijas. Rugsėjo 26 d. Ispanijos karalystės kariai, baigdami misiją, apsilankė Kryžių 

kalne. 
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IZRAELIS 

 

2021 m. sausio 27 d. Šiauliuose paminėta Tarptautinė holokausto aukų atminimo diena prie 

geto vartus simbolizuojančio paminklinio akmens Trakų ir Ežero gatvių sankirtoje. Atminties 

akcijoje miesto vadovai dalyvavo kartu su žydų bendruomenių atstovais. 

Liepos 15 d. vykusioje „Atminties kelio“ akcijoje miesto mero pavaduotoja Simona 

Potelienė ir Šiaulių miesto žydų bendruomenių atstovai susitiko su Izraelio ambasadoriumi Yossefu 

Levy ir JAV ambasadoriumi Robertu Gichristu. 

Rugsėjo 23 d. Pročiūnų žudynių įamžinimo vietoje, prie paminklo „Žymė 732“  meras kartu 

su Šiaulių miesto žydų bendruomenių atstovais dalyvavo pagerbiant karo aukų Lietuvoje atminimą 

ir minint 80-ąsias Holokausto metines. 

Spalio 22 d. Šiaulių miesto meras dalyvavo iškilmingoje Pasaulio tautų teisuolių skvero 

atidarymo ceremonijoje, į kurią atvyko Pasaulio tautų teisuoliai ir jų artimieji,  Seimo pirmininkė 

Viktorija Čmilytė-Nielsen, Izraelio ambasadorius Yossefas Levy, Vokietijos ambasadorius 

Matthiasas Peteris Sonnas, JAV ambasadorius Robertas Gilchristas, Japonijos ambasadorius Tetsu 

Ozakis, Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky ir Šiaulių žydų bendruomenių 

nariai, Lietuvos kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys ir NATO integravimo pajėgų Lietuvoje 

vadas Peteris Nielsenas, Seimo nariai. Po skvero atidarymo renginio dalyviai taip pat vyko į Dainų 

parką, kur buvo sodinamos sakuros ir taip atiduota pagarba garsiam žydų gelbėtojui japonui Čijunei 

Sugiharai.  

 

 
 

26 pav. Pasaulio tautų teisuolių skvero atidarymo ceremonija. Vitalio Lebedžio nuotrauka 
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ČEKIJA 
 

 

2021 m. gegužės 15 d. Saulės miesto Šiaulių regbio stadione vyko tarptautinis vyrų regbio 

septynetų turnyras „Šiauliai 7‘s“, skirtas Šiaulių regbio klubo „BaltRex“ 30-mečiui, Lietuvos regbio 

60-mečiui ir Šiaulių organizuoto sporto 100-mečiui paminėti. 

Šiaulių miesto mero Artūro Visocko, regbio turnyro „Šiauliai 7s“ globėjo, kvietimu 

renginyje dalyvavo Čekijos ambasadorius Lietuvoje Vitas Korseltas. Po varžybų ambasadorius 

aplankė miesto turistinius objektus bei Kryžių kalną. 

 
 

 
VENGRIJA 

 

 

2021 m. birželio 29 d. meras susitiko su Vengrijos ambasadoriumi Gaboru Diczhazi ir kartu 

su juo Šiaulių „Aušros“ muziejaus Chaimo Frenkelio viloje atidarė parodą „Stebuklingas Zsolnay 

porceliano pasaulis“. Zsolnay porceliano manufaktūros secesijos stiliaus indai Lietuvoje buvo 

eksponuojami pirmą kartą. 

 
 

BALTARUSIJA 

2021 m. vasario 7 d., kovo 25 d., gegužės 28 d., lapkričio 27 d. ir gruodžio 10 d. Šiaulių 

miestas prisijungė prie solidarumo su Baltarusijos žmonėmis akcijų, išreikšdamas palaikymą jų 

kovoje už demokratiją ir laisvę. Buvo iškelta tautinė baltarusių vėliava, visuomeniniai pastatai 

apšviesti Baltarusijos tautinėmis (balta, raudona, balta) spalvomis. 

 

 

27 pav. Šiaulių miestas prisijungė prie solidarumo akcijos. Justino Švėgždos nuotrauka 
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10. MERO FONDAS IR VIEŠINIMO IŠLAIDOS 

 

Mero fondo lėšos naudojamos Savivaldybės reprezentacinėms išlaidoms – atstovauti 

Savivaldybei Lietuvoje ir užsienyje. Joms priskiriama: 

• užsienio valstybių asmenų, delegacijų, svečių ir juos lydinčių asmenų priėmimo išlaidos; 

• Lietuvoje arba užsienyje rengiamų oficialių priėmimų išlaidos; 

• darbo susitikimų išlaidos; 

• išlaidos atminimo dovanoms, suvenyrams, gėlėms, sveikinimo raštams, atvirukams ir kt.; 

• išlaidos vizitinėms kortelėms, reprezentaciniams suvenyrams, lipdukams ir leidiniams; 

• išlaidos, susijusios su dalyvavimu labdaros, kultūros, sporto ir kituose visuomeniniuose 

renginiuose; 

• oficialiam vizitui raštiškai pakviesto Lietuvos Respublikos oficialaus asmens sutuoktinio ar 

kito lydinčio šeimos nario, vizito metu atliekančio atitinkamas valstybinio ir diplomatinio protokolo 

nustatytas funkcijas, vykimo į vizito vietą ir atgal visų rūšių transporto priemonėmis išlaidos. 

 

12 lentelė. Mero fondo lėšų panaudojimo suvestinė 

 
 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Paskirtas biudžetas 14 500,00 Eur 14 500,00 Eur 14 500,00 Eur 

Išleista 11 221,66 Eur 12 122,39 Eur 13112,58 Eur 

 

Savivaldybės informacijos sklaidai pasitelktos ir žiniasklaidos priemonės. Išlaidos pateikiamos 

nurodant žiniasklaidos priemonę. 

 

13 lentelė. Viešinimo išlaidų žiniasklaidos priemonėse suvestinė 

     
2018 2019 2020 2021 

 

 

Žiniasklaidos priemonės pavadinimas 

  

Suma 

eurais 

Suma 

eurais 

Suma 

eurais 
Suma eurais 

UAB „Šiaulių naujienos“ 13 449,89 10 285,60 2 453,02 961,34 

UAB „Šiaulių kraštas“ 7 067,14 6 873,89 8 486,09 5013,64 

UAB „Lietuvos rytas“ 135,52 21,05 115,34 111,66 

UAB „Šiaulių apskrities televizija“ 5 343,36 3 304,00 6 367,72 6 747,29 

VšĮ „Šiauliai plius“ 9 152,96 5 782,26 7 912,26 4 770,57 

Lauko reklamos stendai ir ekranai   2 324,67  

VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir 

televizija“ 
 5517,60   

BNS naujienų agentūra 363,00 459,79 459,79 459,79 

Iš viso 35 552,53 32 249,59 28 118,89 18 064,29 

Suplanuota suma metų pradžioje 58 000 47 000 43 500 38 500 

 

2021 metais, kol šalies teritorijoje dar galiojo karantinas, daug dėmesio buvo skiriama 

informavimui apie COVID-19 situaciją. Savivaldybė gyventojams teikė informaciją apie naujausius 

Vyriausybės ir Sveikatos apsaugos ministerijos priimtus sprendimus, apie galiojančias ir aktualias 

pandemijos valdymo priemones. Taip pat operatyviai buvo skelbiami Savivaldybės ekstremalių 
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situacijų komisijos sprendimai, įvairių gyventojus aptarnaujančių įstaigų ir komunalinių paslaugų 

bendrovių informacija. Pagal gautus pranešimus nuolat buvo rengiamos ir skelbiamos vizualios 

atmintinės, taip pat organizuota prevencinių garso klipų gamyba. Bendradarbiaujant su bendrove 

„Lietuvos paštas“, šiauliečių pašto dėžutes nemokamai pasiekė specialus lankstinukas apie tuo metu 

aktualias prevencines pandemijos valdymo priemones. 

 

Svarbu pažymėti tai, jog išsamūs duomenys apie visos Savivaldybės nuveiktus darbus 2020 

metais bus pateikti Savivaldybės administracijos ir jos direktoriaus ataskaitose. Pasibaigus 2021 

metams, noriu dar kartą padėkoti visiems už kartu nudirbtus darbus. Dėkoju administracijai, Tarybos 

nariams ir visiems miesto gyventojams už prabėgusius darbo metus ir linkiu sėkmės tęsiant pradėtus 

darbus. 

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės meras    Artūras Visockas 

 

 


