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I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – Vietos savivaldos įstatymas) 4 

straipsnio 5 punkte nustatytas atskaitingumo savivaldybės bendruomenei principas. Įgyvendinant šį 

principą ir vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybos veiklos reglamento (toliau – Reglamentas) 94, 97 punktais, teikiama metinė 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos ataskaita.       

            

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

 

          Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. T-38 vietoj mero 

pavaduotojo Domo Griškevičiaus, 2020 m. spalio 25 d. išrinkto į Lietuvos Respublikos Seimą, mero 

pavaduotoja paskirta Simona Potelienė.  

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

direktoriaus pavaduotoju, 2021 m. balandžio 1 d.  iš visuomeninio rinkimų komiteto Artūro Visocko 

sąrašo „Dirbame miestui“ iškeltų kandidatų sąrašo į Tarybą išrinktas Virginijus Kinčinaitis. 

Darbo partijos nariui Marijui Veličkai atsisakius Tarybos nario mandato, 2021 m. gegužės 6 d. vietoj 

jo į Tarybą išrinkta Angelė Kavaliauskienė. 

 

Tarybos sudėtis pagal frakcijas 2021-12-31: 

1. 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 

 

II SKYRIUS 

TARYBOS POSĖDŽIAI 

 

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). 
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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. 

 

Veiklą vykdė 5 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 

 

III SKYRIUS 

KOMITETŲ VEIKLA IR POSĖDŽIŲ LANKOMUMAS   

 

1. Tarybos posėdžių lankomumas 

 

Vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 1 punkte nustatyta Tarybos nario pareiga dalyvauti 

Tarybos posėdžiuose. Pasiektas gana aukštas Tarybos ir komitetų posėdžių lankomumas. 

 

2. Komitetų veikla 

 

Iš Tarybos narių sudaromi komitetai, kurių pagrindinės funkcijos yra preliminariai nagrinėti 

Tarybai teikiamus klausimus, teikti dėl jų išvadas ir pasiūlymus, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų 

ir vykdomi Tarybos, mero sprendimai. 

Iš Tarybos narių yra sudaryti 5 Tarybos komitetai: Finansų ir ekonomikos, Švietimo, kultūros ir 

sporto, Miesto ūkio ir plėtros, Sveikatos ir socialinių reikalų bei Kontrolės. 

Informacija apie posėdžių lankomumą skelbiama viešai 

(https://www.siauliai.lt/list/view/taryba-1-1-1). Toliau pateikiamos Tarybos ir komitetų posėdžių 

lankomumo suvestinės. 
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2.1. Finansų ir ekonomikos komiteto veikla 

 
Komiteto sudėtis: Simona Potelienė (pirmininkė), Gintautas Sitnikas (pirmininko 

pavaduotojas); nariai: Jonas Bartkus, Zakiras Medžidovas, Denis Michalenko, Pranas Nainys, Saulius 

Stasiūnas.  

 

Komitetas kuruoja šias Savivaldybės veiklos sritis: finansų, ekonomikos ir turto valdymo; taip 

pat koordinuoja Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto projekto rengimą. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimu nuo 2020 m. kovo 16 d. 

Lietuvoje  įvedus karantiną, visi komiteto  posėdžiai  ir 2021 metais vyko  nuotoliniu  būdu,  

naudojantis  vaizdo konferencinio ryšio platforma „Zoom“. 

Vienas iš pagrindinių komiteto posėdžių klausimų buvo dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2021 

metų biudžeto patvirtinimo. Šį klausimą komitetas svarstė kelis kartus. Klausimai, susiję su 2021 

metų biudžeto tikslinimu ir koregavimu, buvo svarstomi Tarybos posėdžių salėje ir tiesiogiai 

transliuojami „YouTube“ kanalu Tarybos nariams ir Šiaulių miesto gyventojams. Komitetų 

posėdžiuose detaliai buvo pristatomos atskiros programos.  

2021 metais įvyko 25 komiteto posėdžiai, kurių metu buvo apsvarstyta 419 Tarybos sprendimų 

projektų, iš jų nepritarta 3, išreikšta nuomonė balsuojant Tarybos posėdžiuose dėl  20 sprendimų 

projektų.  

Komitetui svarstyti buvo pateikti trys klausimai:  

• Dėl finansavimo neformaliajam ugdymui ir sportui.  

• Dėl biudžetinių įstaigų finansavimo, jų funkcijų vykdymo užtikrinimo, ugdymo ir sporto 

aplinkos finansavimo užtikrinimo. 

• Dėl centralizuotos buhalterijos veiklos. 

Komiteto nariai aktyviai dalyvavo diskusijose, teikė pastabas ir siūlymus. 

Komiteto nariai išsamiai išnagrinėjo šiuos miesto biudžetui, miesto plėtrai ir gyventojams 

svarbius klausimus: 
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• Dėl Šiaulių miesto savivaldybės finansinės paramos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms 

šeimoms skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

• Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams 

teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

• Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto, žemės ir (ar) valstybinės žemės nuomos mokesčių 

sumažinimo asmenims, kurių veikla nukentėjo dėl karantino režimo Lietuvoje metu taikytų 

apribojimų. 

• Dėl 2021 metų Šiaulių miestą reprezentuojančių švietimo, kultūros ir sporto renginių, sporto 

komandų ir sportininkų, meno kolektyvų ir atlikėjų, menininkų, turinčių meno kūrėjo statusą, ir 

švietimo inovacijų projektų, kuriems gali būti skirta juridinių asmenų parama, sąrašų patvirtinimo. 

• Dėl pritarimo bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektams. 

• Dėl Lėšų, skirtų Šiaulių miesto savivaldybės verslo subjektų mokymo ir jaunimo verslumo 

skatinimo programoms įgyvendinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

• Dėl Kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, kai šie 

nuostoliai mokami iš Šiaulių miesto savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir 

išmokėjimo metodikos patvirtinimo. 

• Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų  finansavimo 

savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo. 

• Dėl Šiaulių miesto savivaldybės pelno nesiekiančių juridinių asmenų projektų ir (ar) programų 

finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo. 

• Dėl pritarimo keisti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijos ribas. 

• Dėl Lėšų, skirtų naujoms mokytojų padėjėjų pareigybėms Šiaulių miesto savivaldybės 

mokyklose įsteigti, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

• Dėl nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo. 

• Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotų bazinių kainų nustatymo. 

• Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų 

aptarnavimo mokesčio nustatymo. 

• Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiaulių miesto viešojo transporto priemonių parko 

atnaujinimas“. 

• Dėl kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada Šiaulių miesto savivaldybės infrastruktūros 

plėtros įmoka nemokama arba mokama dalimis, ir Šiaulių miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros 

įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

• Dėl biudžetinės įstaigos Šiaulių apskaitos centro steigimo ir nuostatų patvirtinimo. 

• Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo Šiaulių miesto gyventojams dydžių 

nustatymo. 

• Dėl Asmenų pripažinimo nukentėjusiais pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos 

įstatymą tvarkos aprašo patvirtinimo. 

• Dėl Žymių žmonių, istorinių datų ir įvykių įamžinimo Šiaulių mieste tvarkos aprašo 

patvirtinimo ir komisijos sudarymo. 

• Dėl pritarimo naujos redakcijos Koncesijos sutarties projektui. 

 

Komitetas išklausė ir pritarė Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų ataskaitoms. 

 

2.2. Švietimo, kultūros ir sporto komiteto veikla 

 

2021 metais komitetą sudarė: Malik Agamalijev (pirmininkas), Juozas Pabrėža (pirmininko 

pavaduotojas), Rimundas Domarkas, Egidijus Elijošius, Irmantas Kukulskis, Aurimas Lankas, 

Violeta Laugalienė, Nijolė Prascevičienė, Edvardas Žakaris. 

Komitetas kuruoja šias Savivaldybės veiklos sritis: švietimo, kultūros ir sporto.  

2021 metais vyko 20 komiteto posėdžių. Vyriausybės nutarimu nuo 2020 m. kovo 16 d.  
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Lietuvoje įvedus karantiną, komiteto posėdžiai vyko nuotoliniu būdu, naudojantis vaizdo 

konferencinio ryšio platforma „Zoom“. 

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas aktyviai dalyvavo 2021 metų biudžeto projekto 

pristatyme, kuris buvo svarstomas Tarybos posėdžių salėje tiesiogiai ir transliuojamas Šiaulių miesto 

gyventojams. Tiek tiesioginės transliacijos metu, tiek Komiteto posėdyje detaliai buvo pristatomos 

atskiros programos. 

Komitetas apsvarstė 306 klausimus: iš svarstytų 303 Tarybos sprendimo projektų pritarė 295, 

dėl 8 sprendimų projektų nusprendė išreikšti nuomonę balsuojant Tarybos posėdyje; apsvarstė 3 

gyventojams aktualius klausimus. 

Komiteto nariai išsamiai išnagrinėjo šiuos švietimui, kultūros ir sportui svarbius klausimus: 

• Dėl Maitinimo organizavimo švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo.  

• Dėl Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

2022 metų veiksmų plano.  

• Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-198 „Dėl 

Šiaulių miesto savivaldybės premijų Valstybinio Šiaulių dramos teatro kūrybiniams darbuotojams 

skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.  

• Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl 

Šiaulių kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.  

• Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 5 d. sprendimo Nr. T-343 „Dėl 

Biudžetinės įstaigos Šiaulių turizmo informacijos centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo 

patvirtinimo“ pakeitimo. 

• Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl 

Šiaulių miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams konkurso nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo.  

• Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-200 „Dėl 

Šiaulių miesto premijos už geriausią kultūrinės edukacijos projektą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.  

• Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-201 „Dėl 

Šiaulių miesto kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.  

• Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 

metų bendrojo plano patvirtinimo.  

• Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamų teritorijų aprašo 

patvirtinimo.  

• Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 4 d. sprendimo Nr. T-231 „Dėl 

Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų 2020–2024 metų tinklo pertvarkos plano 

patvirtinimo“ pakeitimo. 

• Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-302 „Dėl 

atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose teikiamas ugdymo paslaugas 

dydžio nustatymo“ pakeitimo.  

• Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl 

Šiaulių miesto savivaldybės pelno nesiekiančių juridinių asmenų projektų ir (ar) programų 

finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

• Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro nuostatų patvirtinimo. 

• Dėl Šiaulių menų mokyklos nuostatų patvirtinimo.  

• Dėl Šiaulių jaunųjų technikų centro buveinės adreso pakeitimo, pavadinimo pakeitimo ir 

nuostatų patvirtinimo.  

• Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-253 „Dėl 

Šiaulių miesto švietimo įstaigų ir Pedagoginės psichologinės tarnybos mokamų paslaugų įkainių 

sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.  

• Dėl biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo funkcijos, centralizuotai 

atliekamos Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centre, pavedimo vykdyti biudžetinei įstaigai 

Šiaulių apskaitos centrui.  
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• Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-363 „Dėl 

Didžiausio leistino Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų pareigybių skaičiaus nustatymo“ 

pakeitimo.  

• Dėl Futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programos patvirtinimo.  

• Dėl Krepšinio sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programos patvirtinimo. 

 

2.3. Miesto ūkio ir plėtros komiteto veikla 

 
2021 metais komitetą sudarė: Rima Juškienė (pirmininkė), Gintautas Lukošaitis (pirmininko 

pavaduotojas) ir nariai: (nuo 2021-05-06) Angelė Kavaliauskienė, (nuo 2021-04-01) Virginijus 

Kinčinaitis, Giedrė Mendoza Herrera, Antanas Sireika, Martynas Šiurkus, Pranciškus Trijonis, 

Aurimas Žvinys.  

Komitetas kuruoja šias Savivaldybės veiklos sritis: architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos, 

miesto ūkio ir aplinkos, aplinkosaugos ir miesto tvarkymo,  infrastruktūros, statybos ir renovacijos.  

2021 metais įvyko 24 komiteto posėdžiai. Vyriausybės nutarimu nuo 2020 m. kovo 16 d. 

Lietuvoje įvedus karantiną, komiteto posėdžiai vyko nuotoliniu būdu, naudojantis vaizdo 

konferencinio ryšio platforma „Zoom“. 

Komiteto posėdžių metu buvo apsvarstyti 383 klausimai: iš svarstytų 378 Tarybos sprendimų 

projektų pritarta 363, dėl 15 sprendimų projektų nuspręsta išreikšti nuomonę balsuojant Tarybos 

posėdžio metu; apsvarstyti 5 gyventojams aktualūs klausimai: dėl Eglyno gatvės gyventojų valdomų 

sklypų, dėl UAB „Šiaulių vandenys“ lietaus nuotekų surinkimo, dėl galimybės prisijungti prie 

geriamojo vandens ir nuotekų infrastruktūros, kuomet gyventojai prie plėtros prisideda savo lėšomis, 

dėl Bačiūnų kartodromo tolimesnės veiklos apribojimo ir darbo vietų poreikio analizė. Komitetas 

pateikė 1 siūlymą Savivaldybės administracijai bei jos skyriams ir 1 prašymą.  

Miesto ūkio ir plėtros reikalų komitetas aktyviai dalyvavo pristatant 2021 metų biudžeto 

projektą, kuris buvo svarstomas Tarybos posėdžių salėje ir tiesiogiai transliuojamas Šiaulių miesto 

gyventojams. Tiek tiesioginės transliacijos metu, tiek Komiteto posėdyje detaliai buvo pristatomos 

atskiros programos. 

Komiteto nariai išsamiai išnagrinėjo šiuos miesto ūkiui, plėtrai ir gyventojams svarbius 

klausimus: 

• Dėl pritarimo  projekto „Investicinės aplinkos gerinimas Šiaulių laisvojoje ekonominėje 

zonoje ir jos prieigose“ jungtinės veiklos sutarčiai.  

• Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo.  

• Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-22 „Dėl 

Šiaulių miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir 

komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.  

• Dėl Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį arba neprižiūrimų statinių ir patalpų 2021 

metų sąrašo patvirtinimo.  

• Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T-436 „Dėl 

draudimo rūkyti Šiaulių miesto viešose vietose“ pakeitimo.  

• Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-443 „Dėl 

Šiaulių miesto laikinosios prekybos ir paslaugų teikimo įrangos (laikinųjų kioskų ir paviljonų) vietų 

sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. 

• Dėl pritarimo rengti energijos naudojimo auditus ir investicijų projektus.  

• Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „AEI panaudojimas Šiaulių Juliaus Janonio 

gimnazijoje, plaukimo centre „Delfinas“ ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje“.  

• Dėl Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir 

reglamento koregavimo. 

• Šiaulių miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), 

rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių (gatvių) inventorizavimo 
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2021–2023 metų programos, finansuojamos iš Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo 

lėšų, objektų sąrašo patvirtinimo.  

• Dėl detaliųjų planų panaikinimo.   

• Dėl Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančių statinių, kurie neturi savininkų (ar 

kurių savininkai nežinomi), nustatymo, įtraukimo į apskaitą, dokumentų dėl statinių pripažinimo 

bešeimininkiais pateikimo ir statinių perėmimo Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn tvarkos 

aprašo patvirtinimo.  

• Dėl pritarimo įgyvendinti projektus. 

• Dėl Kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada Šiaulių miesto savivaldybės infrastruktūros 

plėtros įmoka nemokama arba mokama dalimis, ir Šiaulių miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros 

įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

• Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-244 „Dėl 

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis 

automobiliams statyti nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. 

 

2.4. Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto veikla 

 

Komiteto sudėtis: Irina Barabanova (pirmininkė), Vytautas Juškus (pirmininko pavaduotojas); 

nariai: Gediminas Beržinis Beržinskas, Danguolė Martinkienė, Irena Vidžiūnienė.  

Komitetas kuruoja šias Savivaldybės veiklos sritis: viešosios tvarkos, sveikatos priežiūros, 

socialinės paramos. 

Vyriausybės nutarimu nuo 2020 m. kovo 16 d. Lietuvoje  įvedus  karantiną, visi komiteto  

posėdžiai  ir 2021 metais vyko  nuotoliniu  būdu,  naudojantis  vaizdo konferencinio ryšio platforma 

„Zoom“. 

2021 metais vyko 22 komiteto posėdžiai. Komitetas apsvarstė 345 Tarybos sprendimų 

projektus, iš jų dėl 3 nusprendė apsispręsti Tarybos posėdžių salėje. 

Komitetas apsvarstė ir pateikė rekomendacijas Savivaldybės administracijos direktoriui ir 

skyriams. 

Irina Barabanova kėlė klausimą dėl šunų vedžiojimo aikštelių ir komiteto vardu prašė 

išanalizuoti šį klausimą, nes Šiaulių mieste laikoma vis daugiau šunų, prašė pateikti siūlymų, kaip 

galima spręsti šį klausimą. Komiteto pirmininkė kėlė klausimą dėl beglobių gyvūnų priežiūros, siūlė 

klausimą spręsti kompleksiškai. 

Komiteto nariams buvo pristatytas projektas „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių 

paslaugų plėtra“. Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Ramutė Pilypienė trumpai supažindino su 

projektu ir vykdomomis veiklomis: keturių rūšių naujomis paslaugomis proto ir psichikos negalią 

turintiems darbingo amžiaus neįgaliesiems: 

• socialinių dirbtuvių paslauga; 

• apsaugoto būsto paslauga; 

• įdarbinimo su pagalba paslauga; 

• pagalbos priimant sprendimus paslauga. 

Projektas įgyvendinamas 6 Lietuvos regionuose, tarp jų – ir Šiaulių regione. Naujos 

bendruomeninės paslaugos teikiamos Šiaulių miesto, Joniškio, Radviliškio ir Pakruojo rajonų 

savivaldybėse. Paslaugas pagal šį projektą gauna ne tik minėtų savivaldybių, bet ir Šiaulių rajono bei 

Kelmės rajono gyventojai. Šiaulių regione plėtojamos trijų rūšių naujos paslaugos negalią turintiems 

darbingo amžiaus žmonėms: apsaugoto būsto, socialinių dirbtuvių bei pagalbos priimant kasdienius 

sprendimus. Projekto partneriai (veiklose numatytų naujo tipo socialinių paslaugų teikėjai) Šiaulių 

mieste yra: 

• Šiaulių miesto savivaldybės globos namai (apsaugoto būsto ir socialinių dirbtuvių 

paslaugos); 

• VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ (socialinių dirbtuvių paslauga); 

• VšĮ Socialinių inovacijų centras (socialinių dirbtuvių paslauga); 
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• VšĮ Žmogiškųjų išteklių ir stebėsenos biuras (pagalbos priimant kasdienius sprendimus 

paslauga). 

Rugsėjo 24 d. Komiteto posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl galimo užkrato plitimo VšĮ 

Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centre. Inga Tamosinaitė, VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir 

geriatrijos centro direktorė, trumpai pristatė spaudoje paviešintą situaciją dėl galimo niežų užkrato 

plitimo, tačiau pabrėžė, kad situacija yra valdoma. Taip pat buvo sudaryta darbo grupė įvykiui ištirti, 

kad būtų išvengta tokių klaidų ateityje.  

Sveikatos skyriaus vedėja Viktorija Palčiauskienė trumpai pristatė komiteto nariams gydymo 

įstaigų tinklo pertvarkos planą.  

Komiteto posėdžio metu buvo svarstomas klausimas dėl Trūkstamų gydytojų specialistų 

(rezidentų) skatinimo dirbti Šiaulių miesto savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose finansavimo 

teikimo tvarkos aprašo ir komisijos, į kurią komiteto nariai pasiūlė Vytauto Juškaus kandidatūrą ir jai 

pritarė. 

2021 metais komitetas, spręsdamas miesto bendruomenės sveikatos priežiūros ir socialines 

problemas, apsvarstė tokius svarbesnius klausimus: 

• Dėl Šiaulių miesto savivaldybės finansinės paramos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms 

šeimoms skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.  

• Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šiaulių miesto savivaldybės 

gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

• Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.   

• Dėl kompleksinių paslaugų namų „Alka“ teikiamos socialinės globos pertvarkos 2021–

2023 metų priemonių plano patvirtinimo. 

• Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo. 

• Dėl pastato Kauno g. 6, Šiauliuose, perdavimo biudžetinei įstaigai Šiaulių miesto 

savivaldybės socialinių paslaugų centrui. 

• Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 3 d. sprendimo  Nr. T-154 „Dėl 

Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų perkamos (parduodamos) ar finansuojamos socialinės 

globos, socialinės priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų kainų ir sąrašo nustatymo“ pakeitimo. 

• Dėl Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo savivaldybės ir nevalstybinėse 

mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo. 

• Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-467 „Dėl 

Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo. 

• Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-475 „Dėl 

Finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Šiaulių miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros 

įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

• Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo Šiaulių miesto gyventojams dydžių 

nustatymo. 

• Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būstų nuomos iš fizinių ar juridinių asmenų ir jų 

subnuomos asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą, tvarkos aprašo 

patvirtinimo. 

• Dėl draudimo rūkyti  Šiaulių miesto viešose vietose. 

• Dėl Asmenų pripažinimo nukentėjusiais pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos 

įstatymą tvarkos aprašo patvirtinimo. 

Komitetas išklausė Savivaldybei pavaldžių įstaigų ataskaitas ir joms pritarė. 

 

2.5. Kontrolės komiteto veikla 

 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas, savo veikloje vadovaudamasis teisės 

aktais ir Reglamentu, dirbo pagal Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimu 
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Nr. T-36 patvirtintą 2021–2022 metų veiklos programą.    

Kontrolės komiteto veiklos tikslai: Tarybos sprendimų vykdymo kokybė, efektyvus ir teisėtas 

Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto ir turto naudojimas, kontrolės rezultatų įgyvendinimo 

efektyvumas. Visose srityse kontrolė padeda sėkmingai funkcionuoti, išvengti klaidų ir jų nebekartoti 

ateityje. Be tinkamos kontrolės sistemos sunku kryptingai siekti užsibrėžto tikslo ir jį sėkmingai 

įgyvendinti. Kontrolė turi apimti veiklos sritis visais lygiais, t. y. nuo struktūros iki funkcijų. 

Nuo 2020 m. balandžio 2 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-94  Kontrolės 

komitetą sudarė: Aurimas Lankas (pirmininkas), Gintautas Lukošaitis (pirmininko pavaduotojas), 

Denis Michalenko, Aurimas Žvinys.  

2021 metais įvyko 8 Kontrolės komiteto posėdžiai. Vyriausybės nutarimu nuo 2020 m. kovo 16 

d. Lietuvoje įvedus karantiną, komiteto posėdžiai vyko nuotoliniu būdu, naudojantis vaizdo 

konferencinio ryšio platforma „Zoom“. Kontrolės komitetas apsvarstė 22 klausimus. Komitetas 

Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai (toliau – Kontrolės ir audito tarnyba) pateikė 

kreipimąsi ir prašymą dėl audito atlikimo, o Tarybai pateikė išvadą dėl Kontrolės ir audito tarnybos  

ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingų asignavimų.  

Kontrolės komiteto darbas yra kolegialus, tad posėdžiuose dalyvavo ir svarstomais klausimais 

nuomonę išreiškė ne tik Kontrolės komiteto nariai, bet ir Kontrolės ir audito tarnybos, Savivaldybės 

administracijos darbuotojai, Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovai, atstovai.  

Kontrolės komitetas svarstė šiuos klausimus:  

• Dėl UAB „Busturas“ operatoriaus sutarties išlaidų.  

• Dėl Tiesos g. 3 darbų atlikimo sąmatų.  

• Dėl Kontrolės komiteto kreipimosi.  

• Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021–2022 metų veiklos 

programos patvirtinimo.  

• Dėl pritarimo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020 metų veiklos 

ataskaitai.  

• Dėl  Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitos.  

• Dėl Šiaulių miesto savivaldybės kontrolierės Ingos Šimkūnaitės kasmetinio tarnybinės 

veiklos vertinimo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo.  

• Dėl reprezentacinių miesto renginių finansavimo tvarkos.  

• Gyventojų kreipimasis dėl Šiaulių miesto bendruomenių organizacijų pareiškimo Šiaulių 

miesto tarybai.  

• Dėl Kontrolės komiteto gauto skundo.  

• Dėl Koncesijos sutarties su Šiaulių arena.  

• Informacija apie Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. veiklos plano 

vykdymą. 

• Situacija dėl Šiaulių mieste vykdomų projektų.  

• Dėl išaugusios fontano sąmatos.  

• Dėl Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimo ir 

panaikinimo tvarkos aprašo.  

• Dėl 2022 metų Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano projekto.  

• Dėl 2022 metų Kontrolės ir audito tarnybos programos sąmatos. 

• Dėl centralizuotos buhalterinės apskaitos Savivaldybei pavaldžiose įstaigose.  

• Dėl VšĮ krepšinio klubo „Šiauliai“ veiklos.  

• Dėl informacijos apie Kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. veiklos plano vykdymą.  

• Dėl netinkamai prižiūrimo pastato Ežero g. 15, Šiauliuose.  

 

Kontrolės komitetas, sausio mėnesį posėdyje apsvarstęs klausimą dėl Tiesos g. 3 darbų atlikimo 

sąmatos, kreipėsi į Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą su prašymu įvertinti ir atlikti auditą, ar 

2020 m. lapkričio 5 d. Savivaldybės administracijos direktorius, pasirašydamas su UAB „Daistatus“ 

Mokslo paskirties pastatų (Tiesos g. 3) kapitalinio remonto darbų (Nakvynės namų) sutartį 
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Nr. SŽ- 1379, kurioje numatyta rangos darbų vertė yra 1 965 257 Eur, o tai beveik 2 kartus viršijo 

Šiaulių miesto savivaldybės biudžete ir Strateginiame plane numatytą lėšų sumą, nepažeidė Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo. Komitetas apsvarstė ir pritarė Kontrolės ir audito tarnybos 

2020 metų veiklos ataskaitai. Parengė ir pateikė Tarybai tvirtinti Kontrolės komiteto 2021–2022 metų 

veiklos programą. Pritarė Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitai. 

Kovo mėnesį Kontrolės komitetas pritarė Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos 

ataskaitai. Apsvarstė ir pritarė Tarybos sprendimo projektui „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 

kontrolierės Ingos Šimkūnaitės kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo motyvuoto siūlymo 

įgyvendinimo“. Komiteto nariams buvo pristatyta Reprezentacinių miesto renginių finansavimo 

tvarka. Taip pat išsamiai išnagrinėtas gyventojų kreipimasis dėl Šiaulių miesto bendruomenių 

organizacijų pareiškimo Šiaulių miesto tarybai.  

Kontrolės komitetas birželio mėnesį apsvarstė gautą I. J. skundą dėl darbo organizavimo Šiaulių 

reabilitacijos centre, skunde išdėstytus argumentus. Komitetas išklausė Šiaulių reabilitacijos centro 

direktorės pateiktą informaciją dėl susidariusios situacijos. Taip pat svarstė klausimą dėl Koncesijos 

sutarties su Šiaulių arena, naujos koncesijos sutarties sudarymo galimybes, viešas konsultacijas su 

galimais koncesininkais. Apsvarstė Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos planą ir jam 

pritarė. 

Rugsėjo mėnesį Kontrolės komitetas aptarė situaciją dėl Šiaulių mieste vykdomų projektų, dėl 

išaugusios fontano sąmatos, dėl Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto viešosiose vietose 

išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo.  

Lapkričio mėnesį Kontrolės komitetas apsvarstė ir pritarė 2022 metų Kontrolės ir audito 

tarnybos veiklos plano projektui ir 2022 metų Kontrolės ir audito tarnybos programos sąmatai. Aptarė 

klausimus, susijusius su centralizuota buhalterine apskaita Savivaldybei pavaldžiose įstaigose, taip 

pat apskaitos kokybės ir paslaugos gerinimo, ekonominės naudos, įstaigų vertinimo klausimus. 

Apsvarstė informaciją apie VšĮ krepšinio klubo „Šiauliai“ veiklą, aptarė klubo kitų metų veiklos 

planą, siekius. 

Gruodžio mėnesį Kontrolės komitetas apsvarstė informaciją apie Kontrolės ir audito tarnybos 

2021 metų veiklos plano vykdymą, išnagrinėjo I. N. Kontrolės komitetui pateiktą prašymą dėl 

netinkamai prižiūrimo pastato Ežero g. 

Kontrolės komitetas dirbo principingai ir atsakingai, komiteto nariai dalyvavo svarstymuose, 

reiškė savo nuomonę ir teikė prašymus bei pasiūlymus. 

 

IV SKYRIUS 

   TARYBOS SUDARYTŲ KOMISIJŲ VEIKLA  

 

2021 metų laikotarpiu veiklą vykdė 11 komisijų, patvirtintų Tarybos sprendimais. Komisijos 

buvo sudarytos iš Tarybos narių, Savivaldybės administracijos darbuotojų, seniūnijų, Savivaldybei 

pavaldžių institucijų atstovų ir socialinių partnerių, visuomenės atstovų.  

 

1. Šiaulių miesto savivaldybės etikos komisija 

 

2021 metais vyko 1 komisijos posėdis, kurio metu svarstytas klausimas, ar pradėti tyrimą dėl 

pareiškėjo rašte pateiktos informacijos. Komisija nusprendė tyrimo nepradėti.  

2021 metais komisija tyrimų neatliko, sprendimų nepriėmė. 

 

2. Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo komisija 

 
Šios komisijos pirmininkas yra Šiaulių miesto meras. 

Komisija praėjusiais metais sušaukė 1 posėdį (rugpjūčio 19 d.). 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. 

http://www.siauliai.lt/lit/iauliu-miesto-garbes-piliecio-vardo-suteikimo-komisija/1889
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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. 

 

3. Aukštabalio multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo sutarties 

vykdymo priežiūros komisija 

 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 6 d. Nr. T-187 sprendimu Nr. T-187 „Dėl 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos  2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-329 ,,Dėl Aukštabalio 

multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo sutarties vykdymo priežiūros 

komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeista šios komisijos 

sudėtis.  

2021 metais komisija organizavo 6 posėdžius, kurių metu buvo svarstyti klausimai dėl atliktų 

darbų ir investicijų per 2020 metus, buvo nagrinėjamos 2021 metų ketvirtinės veiklos, renginių 

ataskaitos ir kt. Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis Koncesijos sutarties nuostatomis, buvo 

nustatytas naujas bazinis koncesijos mokestis, kuris siekia 165,15 tūkst. Eur.  

2021 m. gegužės 14 d. buvo pasirašyta Aukštabalio multifunkcinio komplekso ir jo inžinerinių 

sistemų, įrenginių, inžinerinės ir sportinės įrangos būklės vertinimo paslaugos pirkimo sutartis. Jos 

vykdymo metu buvo parengta pastato techninio įvertinimo ataskaita, kurioje buvo išskirti 3 lygių 

trūkumai: aukšto, vidutinio ir žemo. Komisija buvo nustačiusi trūkumų pašalinimo konkrečius 

terminus ir posėdžiuose svarstė jų pašalinimo eigą. 

 

4. Šiaulių miesto savivaldybės narkotikų kontrolės komisija 

Komisija 2021 metais organizavo 3 posėdžius (du posėdžiai nuotoliniu būdu, vienas – 

kontaktinis).  

Pirmo posėdžio metu buvo aptartas ir patvirtintas 2021 metų veiklos planas. Posėdyje aptartos 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento rekomendacijos savivaldybių narkotikų 

kontrolės komisijų veiklai stiprinti.  

Antro posėdžio, kuris buvo išvažiuojamasis ir vyko Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro 

Jaunimo centre,  metu vyko apskritojo stalo diskusija žalingų priklausomybių prevencijos tema su 

Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų taryba ir Šiaulių jaunimo centru. Posėdžio metu 

nuspręsta siūlyti Savivaldybės administracijai į Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios programos sveikatinimo projektų finansavimo konkurso prioritetus 2022 metais 

įtraukti projektus, skirtus psichoatyviųjų medžiagų vartojimo prevencijai. Šis siūlymas komisijos 

2021 m. rugsėjo 21 d. raštu buvo pateiktas Savivaldybės administracijai.  

Trečio posėdžio metu komisijos nariams buvo pristatytos Ankstyvosios intervencijos 

programos vykdymo aktualijos Šiaulių mieste. Susirinkimo metu buvo aptarta 2021 metų komisijos 

veikla, iškelti 2022 metų tikslai. 

 

5. Smulkiojo verslo rėmimo komisija 

2021 metais komisijoje dirbo 11 narių. Komisija sudaryta iš Savivaldybės administracijos, 

Tarybos, asocijuotų verslo struktūrų, Užimtumo tarnybos, Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir 

prekybininkų asociacijos Šiaulių skyriaus, Šiaulių verslo inkubatoriaus atstovų. 

http://www.siauliai.lt/lit/Auktabalio-multifunkcinio-komplekso-eksploatavimo-koncesijos-suteikimo-sutarties-vykdymo-prieziuros-komisija/1892
http://www.siauliai.lt/lit/Auktabalio-multifunkcinio-komplekso-eksploatavimo-koncesijos-suteikimo-sutarties-vykdymo-prieziuros-komisija/1892
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Kaip ir ankstesniais metais, 2021 metais buvo aktyviai įgyvendinamos verslumo skatinimo 

priemonės. 2021 metais įvyko 15 posėdžių. Paraiškos Komisijai buvo teikiamos dėl įmonių steigimo 

išlaidų dalinio dengimo, mokymosi išlaidų dalinio dengimo,  verslo projektų konkursams, įrangos ir 

įrankių įsigijimo išlaidų dalinio dengimo konkursui, infrastruktūros pritaikymo asmenims su 

judėjimo negalia SVV subjekto teritorijoje daliniam išlaidų kompensavimui. 2016 ir 2017 metais 

parama verslui pasinaudojo 25 verslo subjektai, 2018 metais parama skirta 50 pareiškėjų, 2019 metais 

finansavimas skirtas 51 pareiškėjui, 2020 metais – 39 pareiškėjams, 2021 metais parama skirta 29 

pareiškėjams. Daugiausia paraiškų (10 vnt.) 2021 metais sulaukta paramos priemonei „Išlaidų 

paramos gavėjui, jo darbuotojams mokyti ir konsultuoti padengimas“.  

Per ataskaitinį laikotarpį nuotoliniu būdu surengti 3 verslumo skatinimo renginiai, kurių metu 

pristatytos smulkiojo verslo paramos priemonės ir galimybės gauti finansavimą. Informacija apie 

Savivaldybės teikiamą paramą skelbta Savivaldybės interneto svetainėje, vietinėje spaudoje, 

Savivaldybės „Facebook“ paskyroje, el. laiškais informuotos naujai 2021 metais įsikūrusios įmonės. 

  

6. Antikorupcijos komisija 

 

2021 metais komisija rinkosi į tris posėdžius, kurių metu buvo svarstyti klausimai dėl 

Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų skaidrumo, Savivaldybės atvirų duomenų bazėje 

skelbiamos informacijos apie investicijų projektus, jų įvykdymo eigą, Savivaldybės teisės aktų 

projektų antikorupcinio vertinimo, Savivaldybėje 2021 metais lėšų skirstymo bendruomeninėms 

organizacijoms tvarkos, kriterijų ir kt.  

Į komisijos posėdį buvo kviečiama Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atstovė, 

kuri pristatė Lietuvos korupcijos žemėlapį. Į posėdžius buvo kviečiami Savivaldybės administracijos 

specialistai, kurie surengė pristatymus įvairiais klausimais. 2021 metais, siekiant užtikrinti viešųjų 

pirkimų skaidrumą Savivaldybės administracijoje, komisija teikė Savivaldybės administracijai 

rekomendaciją vengti tokių situacijų, kai viešųjų pirkimo komisijų nariais skiriami asmenys, kurie 

yra atsakingi už sutarčių pasirašymą ir administravimą, tai yra atriboti viešųjų pirkimų komisijos 

narių veiklą nuo sprendimų priėmimo ir veiklos organizavimo kontrolės funkcijų. Savivaldybės 

administracija rekomendaciją atmetė.   

Per 2021 metų laikotarpį  komisija gavo vieną raštą, kurio rengėja – Šiaulių apskrities 

bendruomenių konfederacija. Komisija, įvertinusi rašto turinį, nusprendė nepradėti tyrimo dėl rašte 

nurodytų aplinkybių, nes, komisijos vertinimu, rašte nurodomos aplinkybės nebuvo susijusios su jos 

funkcijomis. 

  

7. Šiaulių miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija 

 

2021 metais komisija organizavo 13 posėdžių, kurių metu inicijuoti 356 asmenų, pripažintų 

neveiksniais tam tikrose srityse, sveikatos būklės peržiūrėjimai. Išnagrinėta 240 bylų, nes dalis 

asmenų mirė arba jų sveikatos būklės peržiūrėjimas perkeltas į 2022 metų komisijos posėdį. Asmens 

sveikatos būklei nepagerėjus, komisija nesikreipė į teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo 

pripažintas neveiksniu tam tikrose srityse, peržiūrėjimo. 

 

8. Šiaulių miesto savivaldybei priklausančio turto (akcijų) privatizavimo komisija 

 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 6 d. sprendimu Nr. T-188 „Dėl Šiaulių 

miesto savivaldybės tarybos  2018 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. T-84 ,,Dėl Šiaulių miesto 

savivaldybei priklausančių  akcijų privatizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimo“ buvo pakeista privatizavimo priežiūros institucijos – Šiaulių miesto savivaldybės 

privatizavimo (akcijų) komisijos sudėtis.  

2021 metais komisija organizavo 9 posėdžius, kurių metu svarstė Savivaldybei nuosavybės 

teise priklausančių UAB Pabalių turgaus (įmonės kodas 145827646, adresas: Serbentų g. 92, Šiauliai) 

paprastųjų vardinių akcijų vertinimo ataskaitą, privatizavimo programos sudarymą, pardavimo būdo 
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parinkimą ir terminų nustatymą. Privatizavimo programa buvo skelbta 5 kartus, tačiau norinčių įsigyti 

UAB  Pabalių turgaus paprastųjų vardinių akcijų nebuvo.  

Pažymėtina, kad Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 5 d. sprendimu Nr. T-

340 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių uždarosios akcinės bendrovės 

Pabalių turgaus akcijų įtraukimo į privatizavimo objektų sąrašą“ buvo priimtas sprendimas įtraukti į 

Vyriausybės tvirtinamą Privatizavimo objektų sąrašą Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių 

uždarosios akcinės bendrovės Pabalių turgaus 10 459 vnt. paprastųjų vardinių bendrovės akcijų, kurių 

bendra nominalioji vertė 302 892,64 Eur. 

 

9. Kitos komisijos, tarybos ir darbo grupės 

 

2021 metais Šiaulių miesto kultūros centrų akreditavimo komisija, Peticijų komisija, 

nesant poreikiui, posėdžių neorganizavo. 

Šiaulių miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba 2021 metais organizavo 5 

posėdžius. Posėdžių metu svarstyti klausimai dėl epidemiologinės COVID-19 (koronaviruso 

infekcijos) situacijos Šiaulių mieste ir prevencijos priemonių įgyvendinimo COVID-19 ligos plitimui 

suvaldyti; prevencinių programų įgyvendinimo Šiaulių teritorinės ligonių kasos veiklos zonoje 2020 

metais; būtinųjų higienos ir pirmosios pagalbos paslaugų benamiams; nevyriausybinių organizacijų 

2020 metų projektų įgyvendinimo sveikatinimo srityje; visuomenės psichikos sveikatos bei 

ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos paslaugų teikimo Šiaulių miesto 

savivaldybėje; Šiaulių miesto mokyklinio amžiaus vaikų 2016 metais ir 2020 metais gyvensenos 

tyrimų apžvalgos; smurto artimoje aplinkoje Šiaulių mieste ir galimų šios problemos sprendimo būdų; 

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo; Šiaulių miesto probleminių 

visuomenės sveikatos sričių analizės. 

Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos veikla:  

Šiaulių mieste gyvena per 16 000 jaunų žmonių (nuo 14 iki 29 metų). Šis jaunų žmonių skaičius 

sudaro 16 proc. visų miesto gyventojų. Šiaulių miesto jaunimo reikalų taryba 2021 metais organizavo 

9 posėdžius, kurių metu svarstė 28 klausimus, Tarybai ir Savivaldybės administracijai pateikė 15 

pasiūlymų dėl rengiamų teisės aktų projektų. 2021 metais finansuoti 5 jaunimo iniciatyvų projektai, 

į projektų veiklas įtraukta 686 jaunuoliai arba 4 % Šiauliuose gyvenančių jaunų žmonių. Ypatingas 

dėmesys skirtas Jaunimo savanoriškos tarnybos programai įgyvendinti: jai skirta 1 290 Eur, 

programoje dalyvavo 4 savanoriai. Jaunimas deleguotas ir į formuojamas Savivaldybės darbo grupes 

ar komisijas: Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybą (6 asmenys), Šiaulių miesto 

savivaldybės švietimo tarybą (2 asmenys), Šiaulių miesto vietos veiklos grupę (1 asmuo), Jaunimo 

iniciatyvų projektų vertinimo komisiją (2 asmenys), Narkotikų kontrolės komisiją (1 asmuo). 2021 

metais Šiaulių mieste įregistruota ir veiklą pradėjo  jaunimo organizacija – Žemaitijos skautų 

organizacijos Šiaulių skautai. Parengta ir Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos pateikta projekto „Šiaulei – jaunima sostine“ paraiška. 

Šiaulių miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba organizavo 3 posėdžius, 

kurių metu buvo svarstyta 12 klausimų. Savivaldybės administracijai pateikti 6 pasiūlymai dėl 

rengiamų teisės aktų projektų. 2021 metais finansuota 11 bendruomeninių ir nevyriausybinių 

organizacijų projektų pagal 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, kuriems 

iš valstybės biudžeto skirta 50 329,10 Eur lėšų. Bendruomeninių organizacijų tarybos atstovai 

dalyvauja ir Savivaldybės formuojamų darbo grupių ar komisijų veikloje: Peticijų komisijoje (1 

asmuo), Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų 

plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šiaulių miesto 

savivaldybėje projektų vertinimo komisijoje (4 asmenys).  

Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba organizavo 5 posėdžius, 

kurių metu buvo svarstyta 14 klausimų. Pateikti pasiūlymai dėl nevyriausybinių organizacijų (toliau 

– NVO) projektų dalinio finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės lėšų nuostatų (tvarkos aprašo) 
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atnaujinimo, NVO finansavimo prioritetų nustatymo 2021 metams, taip pat dėl NVO steigimosi ir 

perregistravimo išlaidų kompensavimo Šiaulių miesto nevyriausybinėms ir bendruomeninėms 

organizacijoms. NVO tarybos atstovai dalyvavo ar buvo pasiūlyti kaip kandidatai į Savivaldybės 

formuojamas darbo grupes ar komisijas: Nevyriausybinių organizacijų projektų vertinimo komisiją 

(1 asmuo), Seniūnaičių rinkimų komisiją (1 asmuo), Šiaulių miesto savivaldybei pavaldžių asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo komisiją (1 asmuo). 2021 metais finansuota 12 Šiaulių miesto 

NVO projektų, skirtų nevyriausybinių organizacijų veiklai skatinti ir jų plėtrai užtikrinti. Ypatingas 

dėmesys skirtas projektams, parengtiems atsižvelgus į 2021 metų NVO tarybos pasiūlytus 

finansavimo prioritetus: užimtumo programoms Šiaulių miesto senjorams ir su senjorais; kultūrinėms 

programoms Šiaulių miesto senjorams ir su senjorais; projektams, skirtiems visuomenės sveikatos 

ugdymui, švietimui; užimtumo programoms Šiaulių miesto jaunimui ir su jaunimu. NVO tarybos 

narių iniciatyva 2021 metų rudenį  buvo inicijuotas Šiaulių miesto NVO sąrašo atnaujinimas. 2021 

metų gegužės mėnesį dvejų metų kadenciją baigė NVO taryba, išrinkta 2019 metais. 2021 metų liepos 

mėnesį visuotinio NVO susirinkimo metu vyko NVO atstovų rinkimai į naujos 2021–2023 metų 

kadencijos NVO tarybą. Rinkimuose dalyvavo 12 kandidatų, iš kurių 6 balsų dauguma buvo išrinkti 

į NVO tarybą. 

 

V SKYRIUS 

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).  

 

 
 

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 „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 „YouTube“ kanalu buvo transliuoti 85 Tarybos komitetų posėdžiai, 31 spaudos konferencija. 

2021 metais jutubo kanalo prenumeratorių skaičius išaugo iki 468.  

http://www.siauliai.lt/
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12 pav. Savivaldybės paskyros jutube peržiūrų skaičius 

 

2019–2021 metais vykdant posėdžių transliaciją atlikta analizė pagal peržiūroms naudojamų 

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

 

Įrenginio tipas 

Žiūrėjim

o 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 

 

13 pav. Savivaldybės paskyros jutube peržiūros pagal naudojamus įrenginius 

 

          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. 

 

VI SKYRIUS 

TARYBOS NARIŲ IŠLAIDOS 

 

Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsniu, Tarybos nariui su jo, kaip Tarybos 

nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų 

nuomos išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka Savivaldybės administracija, 

kas mėnesį gali būti skiriama išmoka, už kurią atsiskaitoma ne rečiau kaip vieną kartą per tris 

mėnesius. Šios išmokos dydis ir atsiskaitymo tvarka nustatomi Reglamente. Reglamento 177 punkte 

nurodyta, kad Tarybos nariui su jo, kaip Tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, 

telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar 

neapmoka tiesiogiai Savivaldybės administracija, kas mėnesį skiriama 0,25 VMDU dydžio išmoka, 

už kurią atsiskaitoma ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius.  

Duomenys apie Tarybos narių gautas išmokas  prieinami viešai (www.siauliai.lt).  

 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos vardu teikiu šią Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 

metų veiklos ataskaitą. 

 

Šiaulių miesto savivaldybės meras     Artūras Visockas 
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