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DĖL AKUSTINIŲ SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO ŠIAULIŲ MIESTO KONCERTINĖJE
ĮSTAIGOJE ,,SAULĖ“

Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ – viena svarbiausių profesionaliojo scenos meno
muzikos  srityje  puoselėtojų  Šiaulių  mieste  ir  viena  didžiausių  kultūrinių,  koncertinių   veiklų
organizatorių Šiaurės Lietuvoje.  Įstaigoje veikia net trys profesionalūs meno kolektyvai (Šiaulių
kamerinis  orkestras,  Šiaulių  pučiamųjų  orkestras,  Šiaulių  bigbendas).  Šiaulių  miesto  centre
įsikūrusioje  koncertų  salėje  „Saulė“  vyksta  svarbiausi  miesto  reprezentaciniai  renginiai,  aukšto
meninio lygio koncertai, spektakliai, šventiniai renginiai. 

Šiuo metu Šiaulių miesto koncertinė įstaiga ,,Saulė“ baigia įgyvendinti Europos Sąjungos
lėšomis  bendrafinansuojamą  projektą  Nr.  07.1.1-CPVA-K-306-04-0004  ,,Šiaulių  miesto
savivaldybės  BĮ  koncertinės  įstaigos  „Saulė“  infrastruktūros  modernizavimas  ir  išplėtimas,
pritaikant ją visuomeniniams poreikiams“. Skirtas finansavimas (1,7 mln. eurų) siekia beveik 50
proc.  tinkamų finansuoti  išlaidų.  Kitos  lėšos  yra  skirtos  Šiaulių  miesto  savivaldybės.   Projekto
įgyvendinimo  metu  buvo  rekonstruota  Šiaulių  miesto  koncertinė  įstaiga  ,,Saulė“,  suformuojant
kokybišką renginiams skirtą aplinką. Vykdomos veiklos apėmė priestato statybą, siekiant praplėsti
sceną bei įrengti  repeticijų salę meno kolektyvams, grimerinę, pagalbines patalpas ir konferencijų
salę.  Projekto  įgyvendinimo  metu  buvo  sukurta  šiuolaikinės  visuomenės  poreikius  atitinkanti
kokybiška  ir  prieinama  kultūros  infrastruktūra,  skatinanti  papildomus  lankytojų  srautus,  tačiau
Projekto įgyvendinimo metu nebuvo įdiegtos priemonės, būtinos tinkamos akustikos užtikrinimui. 

Atsižvelgiant  į  koncertinės  įstaigos  „Saulė“  rekonstruojamo  pastato  vykdomus  rangos
darbus, įvertinus poreikį sutvarkyti salės akustiką, buvo parengtas techninis projektas (priedai 1 ir
2),  kuriame suprojektuoti inžineriniai ir akustikos sprendiniai visoje scenos erdvėje. Įgyvendinus
šiuos  sprendinius,  koncertų  salė  „Saulė“  atitiktų  būtinus  koncertų  salėms  taikomus  akustinius
reikalavimus. Parengta techninė dokumentacija sudaro sąlygas nedelsiant inicijuoti viešųjų pirkimų
procedūras darbų vykdymui. 

Neįdiegus akustikos sprendinių scenos erdvėje ir neįrengus reikiamų inžinerinių tinklų (pvz.
apšvietimo)  ne  tik  nebus  sukurtos  tinkamos  sąlygos  koncertų  organizavimui,  tačiau  nebus
galimybės instaliuoti įrangos, kuri įsigyta Projekto lėšomis. Tai reiškia, kad Projektas negalės būti
tinkamai   įgyvendintas.  VšĮ  Centrinė  projektų  valdymo agentūra  pažymėjo,  kad  Projekto  metu
įsigyta įranga privalo būti sumontuota ir tinkamai funkcionuoti. 
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Įvertinus aukščiau pateiktą informaciją, prašome Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos
2022 metais skirti 70 proc. (579,00 tūkst. Eurų)  trūkstamų lėšų tinkamam objekto užbaigimui ir
scenos  zonos  inžinerinių  ir  akustikos  sprendinių,  kurie  yra  būtini,  įgyvendinimui.  Bendras  lėšų
poreikis pagal atliktus skaičiavimus siekia 827,00 tūkst. eurų. Likusias lėšas (248,00 tūkst.) skirs
Šiaulių miesto savivaldybė. 

Įdiegus  akustikos  sprendinius  scenos  erdvėje,  kitu  etapu  bus  siekiama įdiegti  akustinius
sprendinius  salės erdvėje. 

PRIDEDAMA:
1. Techninis  projektas  (nuoroda  parsisiuntimui  -  https://we.tl/t-fHQhKIAmxU),  1

rinkmena.
2. Sąmatos, 1 rinkmena. 

Savivaldybės meras Artūras Visockas
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