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DĖL  LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KRAŠTO  APSAUGOS  MINISTERIJOS  IR  ŠIAULIŲ
MIESTO SAVIVALDYBĖS GLAUDAUS BENDRADARBIAVIMO TĘSTINUMO, SIEKIANT
VALSTYBEI IR ŠIAULIŲ REGIONUI SVARBIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO 

 
                Šiaulių  miesto  savivaldybė  džiaugiasi  ir  didžiuojasi  glaudžiu  bei  prasmingu
bendradarbiavimu  su  Lietuvos  Respublikos  krašto  apsaugos  ministerija  ir  Lietuvos  Kariuomene.
Bendras darbas nuo 2015 metų užtikrino šių reikšmingų, tiek valstybės, tiek ir Šiaulių regiono mastu,
rezultatų pasiekimą:

1. Lietuvos  krašto  gynybos  reikmėms  perleista  dalis  Laisvosios  ekonominės  zonos
teritorijos: 2016 m. spalio 6 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba)
sprendimu Nr. T-362  ,,Dėl Šiaulių laisvosios ekonominės zonos ribų nustatymo“ buvo
nuspręsta sumažinti Laisvos ekonominės zonos teritoriją ir taip sudaryti sąlygas dalį jos
perduoti  Lietuvos  Respublikos  Krašto  apsaugos  ministerijos  reikmėms.  Sprendimas
priimtas  įvertinus  2016  m.  rugsėjo  16  d.  Lietuvos  Respublikos  Krašto  apsaugos
ministerijos raštą Nr. 12-01-1639, kuriame nurodoma, kad ,,sklypas yra reikalingas, kad
būtų  užtikrinta  Lietuvos  Kariuomenės  infrastruktūros,  būtinos  gynybos  poreikiams  ir
sąjungininkams priimti plėtra“. 

2. Kunigaikščio Margirio bataliono įkūrimas Šiaulių mieste:
Taryba 2018 m. sprendimu Nr. T-335 ,,Dėl karinės teritorijos plėtros Šiaulių mieste“:
a) pritarė, kad Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija plėtotų karinę teritoriją
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Šiaulių mieste;
b) pritarė, kad krašto apsaugos institucijai būtų perduotas pastatas adresu Pakruojo g. 41,

Šiauliai (tuo metu šiame pastate veiklą vykdė Nakvynės namai, teikiantys socialines
paslaugas);

c) įpareigojo  Šiaulių  miesto  savivaldybės  administraciją  atlikti  visus  reikalingus
veiksmus, kad Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija galėtų įgyvendinti
savo suplanuotus projektus.

Šiaulių miesto savivaldybės administracija vykdydama Tarybos sprendimą Nr. T-335:
a) pakeitė Bendrąjį planą;
b) ypatingos skubos tvarka suformavo 3 atskirus žemės sklypus;
c) savivaldybės  biudžeto lėšomis,  kurios siekia  2,3 mln.  eurų,   suremontavo pastatus

esančius  Tiesos  g.  3,  Šiauliai  ir  Kauno g.  6,  Šiauliai,  bei  pritaikė  juos  socialinių
paslaugų teikimui. Šios investicijos buvo reikalingos, siekiant perduoti suremontuotą
ir įveiklintą pastatą, adresu Pakruojo g. 41, Šiauliai, krašto gynybos reikmėms.  

3. Antrojo pasaulinio karo aukų perlaidojimas: 
Šiaulių  miesto  savivaldybė  organizavo  ir  vykdė  728  Antrojo  pasaulinio  karo  aukų
perlaidojimo  procedūras  iš  Lietuvos  kariuomenės  Karinių  oro  pajėgų  aviacijos  bazės
valdomos  teritorijos  (Lakūnų  g  3,  Šiauliai).  Perlaidojimo  poreikis  kilo,  kai  vykdant
Karinių oro pajėgų aviacijos  bazės infrastruktūros plėtrą buvo aptikti  iki  tol  nežinomi
palaidojimai. Dėl būtinumo kuo skubiau atlaisvinti teritoriją Karinių oro pajėgų aviacijos
bazės infrastruktūros plėtrai, visi tyrimai ir perlaidojimai atlikti per itin trumpą laikotarpį. 

4. Bendrai vykdomas Europos Sąjungos lėšomis bendrafinansuojamas projektas ,,Buvusių
naftos  bazių  su  aplinkinėmis  teritorijomis  Šiaulių  m.,  Aviacijos  g.  (4463,  4464)  ir
buvusios karinės teritorijos Šiaulių m., Aviacijos g. (11555, 11556, 11557) sutvarkymas“,
kurio tikslas sutvarkyti bei išvalyti praeityje užterštas teritorijas. Įgyvendinant šį projektą
Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos Kariuomenė pasirašė jungtinės veiklos sutartį ir
bendradarbiauja  siekiant  sutvarkyti  Lietuvos  Kariuomenės  ir  Valstybės  valdomas
užterštas teritorijas. 

5. Bendradarbiavimas, siekiant rekonstruoti Aerouosto g.: 
Šiaulių  miesto  savivaldybė  atsižvelgdama  į  Lietuvos  Respublikos  krašto  apsaugos
ministerijos poreikius parengė Aerouosto gatvės, tarp Dubijos g. ir Lakūnų g. 3 ir Lakūnų
gatvės, Šiauliuose, kapitalinio remonto/rekonstravimo techninį darbo projektą Nr. LB21-
011-TDP ir šiuo metu inicijuoja rangos darbų pirkimo procedūras. 
Šiaulių miesto savivaldybė deda šias pastangas, siekdama pritraukti finansinius resursus
Aerouosto g. rekonstrukcijai:
a) 2022 m.  liepos  8  d.  raštu  Nr.  S-2629 pagal  priemonę  ,,Valstybės  ir  savivaldybių

institucijų  valdomų  kelių,  vedančių  į  teritorijas,  kuriose  kuriamos  darbo  vietos“
pateikta paraiška Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai, siekiant
gauti finansavimą rangos darbų vykdymui. 2022 m. rugpjūčio 11 d. raštu Nr. 3-3239
Lietuvos  Respublikos  ekonomikos  ir  inovacijų  ministerija  informavo,  kad  ,,<...>
projektas „Viešosios susisiekimo infrastruktūros atnaujinimas iki investicinio sklypo,



kuriame planuojamas įgyvendinti regioninės svarbos projektas, ir Šiaulių laisvosios
ekonominės zonos teritorijos pasiekiamumo pagerinimas“ surinko 52 balus ir Kelių
projektų  prioritetiniame  sąraše  yra  6  numeriu.  Atsižvelgdama  į  Valstybės  ir
savivaldybių institucijų valdomų kelių, vedančių į teritorijas, kuriose kuriamos darbo
vietos, finansavimo tvarkos aprašo 31.3 papunktį, Ekonomikos ir inovacijų ministerija
informuoja,  kad  2022  metais  suplanuotų  asignavimų  nepakanka  visų  Kelių
prioritetiniame sąraše esančių kelių projektų veikloms finansuoti ir Jūsų savivaldybės
kelių projektui finansavimas neskirtas. Pažymėtina, kad Paraiška galės būti teikiama
ir kitiems Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kvietimams.

b) 2022 m. rugpjūčio 11 d. raštu Nr. S-3045 pagal priemonę, skirtą  infrastruktūros iki
investuotojui suteikto sklypo ribų įrengimui ir (ar) sutvarkymui, pateikta kita paraiška
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai, siekiant gauti finansavimą
rangos darbų vykdymui. Šiuo metu vyksta pateiktos paraiškos vertinimas.

c) Šiaulių  miesto  savivaldybė  vadovaudamasi  2022  m.  birželio  20  d.  Lietuvos
Respublikos  krašto  apsaugos  ministerijos  raštu  Nr.  12-01-1108  iniciavo  reikiamų
dokumentų (investicijų  projekto) parengimo procedūras ir  teiks paraišką Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerijai finansavimui gauti iš Kelių priežiūros ir plėtros
programos. 

                 Džiugu, kad šis sėkmingas ir rezultatyvus bendradarbiavimas buvo įvertintas dar 2019 m.,
kai kasmetiniame Lietuvos savivaldybių asociacijos renginyje Lietuvos Respublikos krašto apsaugos
ministras Raimundas Karoblis Šiaulių miesto savivaldybei įteikė „Auksinės krivūlės“ apdovanojimą
„Už nuolatinį ir glaudų ryšį su Lietuvos kariuomenės padaliniais“. 
                Nuo 2016 m. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija ir Šiaulių miesto savivaldybė
bendradarbiavo, siekdamos sukurti galimybes naudotis geležinkelio infrastruktūra, tiek krašto gynybos
reikmėms,  tiek  ir  siekiant  užtikrinti  patrauklias  investavimo  sąlygas  Šiaulių  mieste.   Lietuvos
Respublikos krašto apsaugos ministerija dar 2016 m. kovo 18 d. raštu Nr. 12-01-491 (pridedama – 1
priedas) informavo, kad geležinkelio atšaka, kuri būtų nutiesta į Šiaulių ekonominę zoną, galėtų būti
panaudota Lietuvos kariuomenės reikmėms, o 2016 m. lapkričio mėnesį Lietuvos Respublikos krašto
apsaugos  ministerija  ir  Savivaldybė  bendru  raštu  Nr.  12-01-1964/S-3168  (pridedama  –  2  priedas)
kreipėsi  į  Lietuvos  Respublikos  susisiekimo ministeriją  su prašymu skirti  finansavimą  geležinkelio
atšakai  įrengti.  Šiaulių  miesto  savivaldybė  nuo  pat  2016  m.  ieškojo  įvairių  finansinių  galimybių
geležinkelio  infrastruktūros  įrengimui.  2021  m.  Savivaldybei  bendradarbiaujant  su  Lietuvos
Respublikos  susisiekimo  ministerija,  buvo  įrengta  geležinkelio  infrastruktūra  (1,4  km)  iki  Šiaulių
pramoninio parko teritorijos.  Bendradarbiaujant  su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija,
pradėtas  įgyvendinti  projektas  Nr.  07.1.1-CPVA-V-906-01-0011  ,,Investicinės  aplinkos  gerinimas
Šiaulių  laisvojoje  ekonominėje  zonoje  ir  jos  prieigose“.  Projekto  lėšomis  (apie  5,5 mln.  eurų)  bus
įrengiami privažiavimai prie geležinkelio infrastruktūros ir krovos bei konteinerių saugojimo aikštelės.

Pažymėtina,  kad  rengiant  techninį  projektą  ir  siekiant  užtikrinti  krašto  gynybos  poreikių
įgyvendinimą,  buvo  bendradarbiaujama  su  Lietuvos  Kariuomene.  Techninėje  dokumentacijoje
suprojektuota  rampa  karinei  technikai,  suprojektuotas  atskiras  geležinkelio  iešmas  perspektyviniam
geležinkelio keliui į Lietuvos Kariuomenės valdomą teritoriją, suprojektuota tinkama krovos aikštelių



danga  karinės  technikos  judėjimui.  Savivaldybė  parengė  geležinkelio  atšakos  ir  krovos  aikštelių
techninę dokumentaciją bei atliko visus reikiamus sąmatinius skaičiavimus, kuriais grįstas lėšų poreikis
siekia 23,48 mln. eurų. 

Šiuo metu trūkstamos lėšos siekia apie 14 mln. eurų, įvertinus, papildomą 3 mln. Eur Šiaulių
miesto savivaldybės biudžeto lėšų prisidėjimą. 

Šiaulių miesto savivaldybė 2022 m. rugpjūčio 17 d. raštu Nr. S-3098 Lietuvos Respublikos
ekonomikos ir inovacijų ministerijai  pagal priemonę, skirtą infrastruktūros iki investuotojui suteikto
sklypo  ribų  įrengimui  ir  (ar)  sutvarkymui,  pateikė  paraišką  geležinkelio  infrastruktūros  įrengimo
finansavimui gauti. Projekto paraiškoje prašoma skirti 0,6 mln. eurų 2022 m. ir 5,29 mln. eurų 2023 m.
Gavus prašomas lėšas iš Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos, trūkstamos lėšos
siektų apie 9 mln. eurų, kurios reikalingos krovos aikštelių ir inžinerinių tinklų įrengimui. 

Šis  ypatingos  svarbos projektas  yra žinomas  ir  palaikomas  daugelio  Lietuvos  Respublikos
Seimo narių bei verslo bendruomenės. 

2022 m. birželio 9 d. raštu Nr. SN(T4)-S-01 dvidešimt septyni Lietuvos Respublikos Seimo
nariai, tarp kurių buvę du Ministrai Pirmininkai, kreipėsi į Lietuvos Respublikos Ministrę Pirmininkę
Ingridą  Šimonytę  ir  į  Jus,  gerbiamas  ministre,  su  prašymu  numatyti  trūkstamas  lėšas  2023  metų
valstybės biudžete.  

Primename, kad Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Šiaulių prekybos, pramonės ir
amatų rūmai, Lietuvos pramonininkų konfederacija ir Šiaulių pramoninkų asociacija 2022 m. birželio
29 raštu ,,Dėl geležinkelio vėžės baigtinio etapo įrengimo” taip pat kreipėsi į Lietuvos Respublikos
Ministrę  Pirmininkę  Ingridą  Šimonytę  ir  į  Jus,  gerbiamas  ministre,  kuriuo  prašoma  Lietuvos
Respublikos  Vyriausybės  rasti  bendrus  sprendimus  ir  skirti  lėšas  ypatingos  svarbos  projekto
įgyvendinimui. 

              Gerbiamas ministre Arvydai Anušauskai, tikimės ir prašome Jūsų asmeninio palaikymo,
lyderystės bei iniciatyvos, ieškant finansinių išteklių ir siekiant, kad ypatingos svarbos projektas būtų
įgyvendintas jau 2023 metais. 

Ministre, kviečiame Jus artimiausiu metu atvykti į Šiaulių regione esantį ekonominį centrą,
kuriame dirba  daugiau  nei  7000 darbuotojų,  kuris  jungia  Šiaulių  pramonės  parką,  Šiaulių  laisvąją
ekonominę zoną, Šiaulių oro uostą bei ribojasi  su Lietuvos Kariuomenės valdoma teritorija.  Esame
įsitikinę, kad atvykus į vietą ir įvertinus situaciją, turėsite galimybę lengviau priimti ar inicijuoti tam
tikrus sprendimus. Tikimės Jūsų bendradarbiavimo ir palaikymo didinant ne tik Šiaulių regiono, bet ir
visos šalies konkurencingumą. 
              Esame įsitikinę, kad rezultatyvus bendradarbiavimas privalo tęstis, siekiant įgyvendinti krašto
gynybos planus ir maksimaliai užtikrinti Šiaulių regiono ekonominio potencialo išnaudojimą. 

Savivaldybės meras Artūras Visockas
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