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DĖL  ŠIAULIŲ  MIESTO  KONCERTINĖS  ĮSTAIGOS  ,,SAULĖ“  AKTUALIZAVIMO,
SIEKIANT  UŽTIKRINTI  ŠIAULIŲ  REGIONO  AUKŠTO  LYGMENS  KULTŪROS
PASLAUGŲ POREIKIUS

2019 m. birželio 17 d. Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ pasirašė sutartį su Centrine
projektų  valdymo  agentūra  Nr.  07.1.1–CPVA-K-306-04-004  dėl  projekto  „Šiaulių  miesto
savivaldybės  BĮ  koncertinės  įstaigos  „Saulė“  infrastruktūros  modernizavimas  ir  išplėtimas,
pritaikant  ją  visuomeniniams  poreikiams“  (toliau  –  Projektas)  įgyvendinimo.  2021  m.  rugsėjo
mėnesį buvo pasirašytas sutarties pakeitimas, kuriame nurodyta, kad Projekto veiklų įgyvendinimo
pabaigos terminas 2022 m. gegužės 31 d., o veiklos Nr. 1.1 „Rekonstrukcijos ir priestato statybos
darbai koncertinėje įstaigoje „Saulė“ baigimo vykdyti terminas – 2021 metų lapkritis. 

Šiaulių  miesto  savivaldybė  nėra  tiesioginė  Projekto  vykdytoja  ar  partnerė,  tačiau  yra
Projekto vykdytojo steigėja ir Projekto bendroji finansuotoja, todėl aktyviai dalyvauja įgyvendinant
Projektą ir stebi bei valdo rizikas. 

Įvertinę situaciją, informuojame, kad vykdant darbus pagal koncertinės įstaigos ,,Saulė“ ir
UAB „Versina“ rangos sutartį Nr. 89 (2.5.) nustatyta techninio projekto klaidų ir trūkumų, dėl kurių
prireikė atlikti šiuos darbų keitimus ir papildomus darbus:

1. Atsižvelgiant į akustikos specialistų išvadas ir rekomendacijas, iškilo būtinybė papildyti
techninį projektą ir atlikti konstrukcinius darbus, kad statinio lauko ir vidaus atitvaros atitiktų garso
pralaidumo parametrus. 

2. Pagal  konstrukcinę  dalį  atliekant  scenos  praplėtimo  darbus,  buvo  demontuota  salės
galinė siena ir ant jos esama šildymo sistema. Šildymo sistemos demontavimo metu nustatyta, kad
seni, neekonomiški radiatoriai  ir metaliniai  vamzdynai visiškai susidėvėję arba užsikimšę.  Buvo
priimtas  sprendimas  papildyti  vėdinimo projektą  ir  jame  numatyti  patalpų  (salės)  šildymą oru.
Papildant vėdinimo sistemos projektą, buvo naujai įtrauktas ir salės vėsinimas, kurio pradiniame
techniniame projekte nebuvo numatyta. 

3. Darbų metu įvertinus elektros poreikį naujai scenos apšvietimo ir garso įrangai, atsirado
būtinybė  atlikti  papildomus  elektrotechnikos  darbus:  įrengti  papildomų  dalių  įvadus  ir  nutiesti
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elektros  perdavimo tinklus  iki  naujai  statomo scenos priestato.  Šitie  poreikiai  ir  darbai  taip pat
nebuvo numatyti techniniame projekte.

Dėl minėtų priežasčių ir aplinkybių prašome leisti pratęsti veiklos Nr. 1.1 „Rekonstrukcijos
ir  priestato  statybos  darbai  koncertinėje  įstaigoje  „Saulė“  įgyvendinimo  terminą  iki  2022  m.
gegužės 1 d. 

Pažymime,  kad veiklos Nr. 1.1 „Rekonstrukcijos  ir  priestato statybos darbai koncertinėje
įstaigoje  „Saulė“  įgyvendinimo  termino  pratęsimas  neturės  neigiamos  įtakos  Projekto
įgyvendinimui,  jo  terminui  ir  rezultatams.  Priešingai,  bus  išspręstos  anksčiau  neidentifikuotos
klaidos bei trūkumai ir bus tinkamai atlikta kultūros objekto rekonstrukcija. 

Susipažinę su Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2021- 09- 07 raštu Nr. S2-2674,
patiksliname,  kad  bendrojo  finansavimo  lėšų  (0,75  mln.  eurų)  akustiniams  salės  sprendiniams
įgyvendinti prašoma ne iš 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos,
bet  iš  valstybės  biudžeto  lėšų  ar  kitų  Lietuvos  Respublikos  kultūros  ministerijai  žinomų
finansavimo šaltinių. 

Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ – viena svarbiausių profesionaliojo scenos meno
muzikos srityje puoselėtojų ne tik Šiaulių mieste, bet ir visame Šiaulių regione. Tai viena didžiausių
kultūrinių, koncertinių veiklų organizatorių Šiaurės Lietuvoje. 

Siekiant viešuosius išteklius, t. y. Projekto Nr. 07.1.1-CPVA-K-306-04-004 lėšas, naudoti
racionaliai ir maksimaliai efektyviai, gauti didžiausią naudą ir užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę,
būtina  nedelsiant  inicijuoti  salės  akustikos  sprendinių  projekto  įgyvendinimą,  kad  koncertinėje
įstaigoje galėtų būti  teikiamos  aukštos meninės raiškos ir  vertės paslaugos viso Šiaulių regiono
gyventojams. Tik atlikti papildomi akustikos sprendinių įdiegimo projekto darbai, kurių preliminari
vertė siekia 1,5 mln. eurų, sukurs geras akustines sąlygas tiek įgarsintos, tiek neįgarsintos muzikos
ar teatro pasirodymams, kuriems reikalinga gera kalbos raiška.

Šiaulių miesto savivaldybei 1,5 mln. eurų našta, įvertinus skolinimosi galimybes ir turimus
finansinius įsipareigojimus, yra nepakeliama. 

Kviečiame Lietuvos Respublikos kultūros ministeriją bendradarbiauti kooperuojant lėšas ir
taip užtikrinant regioninės politikos, skirtos kultūriniams poreikiams tenkinti, įgyvendinimą. 

Dėl šiame rašte  nurodytų priežasčių prašome Lietuvos  Respublikos  kultūros  ministerijos
2022 metais skirti 50 proc. (750 tūkst. eurų)  trūkstamų lėšų, kurios leistų  tinkamai užbaigti objektą
ir įgyvendinti būtinus akustikos sprendinius. 

Lietuvos  Respublikos  kultūros  ministerijai  nesutikus  bendradarbiauti  ir  skirti  50  proc.
reikiamų  lėšų,  Šiaulių  miesto  savivaldybė  neinicijuos  viešųjų  pirkimų  procedūrų  akustiniams
sprendiniams įrengti. 
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