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

Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ – viena svarbiausių muzikos srities
profesionaliojo scenos meno puoselėtojų ne tik Šiaulių mieste, bet ir visame Šiaulių regione. Tai
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 koncertinė įstaiga „Saulė“ su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra 2019
m. birželio 17 d. pasirašė sutartį 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.
Skirtas finansavimas (1,7 mln. eurų) siekia beveik 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
Kitą dalį lėšų skyrė Šiaulių miesto savivaldybė. Projekto įgyvendinimo metu rekonstruojama
Šiaulių miesto koncertinė įstaiga ,,Saulė“, suformuojant kokybišką renginiams skirtą aplinką.
Vykdomos veiklos apima priestato statybą, siekiant praplėsti sceną, įrengti meno kolektyvų
repeticijų salę, grimo kambarį, pagalbines patalpas ir konferencijų salę. Projekto dėka bus sukurta
šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkanti kokybiška ir prieinama kultūros infrastruktūra,
skatinanti papildomus lankytojų srautus, tačiau Projekto įgyvendinimo metu nebus įdiegtos
priemonės, būtinos tinkamai akustikai užtikrinti.
Siekiant viešuosius išteklius, t. y. Projekto lėšas, naudoti racionaliai ir maksimaliai
efektyviai, gauti didžiausią naudą ir užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, būtina nedelsiant
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inicijuoti salės akustikos sprendinių projekto įgyvendinimą, kad koncertinėje įstaigoje galėtų būti
teikiamos aukštos meninės raiškos ir vertės paslaugos viso Šiaulių regiono gyventojams.
Įvertinus akustikos sprendinių įgyvendinimo salės erdvėje poreikį, buvo paruoštos
akustinio dizaino rekomendacijos (pridedama), kurias įgyvendinus koncertų salė „Saulė“ atitiktų
būtinus koncertų salėms taikomus akustinius reikalavimus. Akustiniams sprendiniams,
apimantiems salės geometrijos optimizavimą, garso atspindžių (lubų, sienų) įrengimą, durų garso
izoliaciją, žiūrovų vietų ir kėdžių pritaikymą, įgyvendinti lėšų poreikis siekia beveik 1,5 mln.
eurų.
Tik atlikti papildomi akustikos sprendinių įdiegimo darbai sukurs geras akustines sąlygas
tiek įgarsintos, tiek neįgarsintos muzikos ar teatro pasirodymams, kuriems reikalinga gera kalbos
raiška.
Pažymime, kad Šiaulių miesto savivaldybei 1,5 mln. eurų našta, įvertinus skolinimosi
galimybes ir turimus finansinius įsipareigojimus, yra nepakeliama.
Šiaulių miesto savivaldybė susidariusią situaciją raštu (2021 m. rugpjūčio 23 d. Nr. S-2970
ir 2021 m. spalio 7 d. Nr. S-3584) pristatė Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, o 2021 m.
spalio 8 d. susitikimo metu aptarė Šiaulių miesto meras Artūras Visockas ir kultūros ministras
Simonas Kairys. Kultūros ministerijos vadovai suprato Šiaulių miesto savivaldybės iškeltas
problemas ir išreiškė palaikymą, siekiant pritraukti 50 proc. reikiamų lėšų (750,00 tūkst. eurų)
akustikos sprendiniams įgyvendinti.
Atsižvelgdami į minėtą situaciją, prašome 2022 metais skirti 50 proc. (750 tūkst. eurų)
trūkstamų lėšų, kaip tikslinę dotaciją, reikalingą objektui tinkamai užbaigti ir akustikos
sprendiniams
įdiegti. Finansavimas užtikrintų regioninės politikos, skirtos kultūriniams
poreikiams tenkinti, įgyvendinimą.
Atsižvelgdama į 10 metų perspektyvą, Šiaulių miesto savivaldybė planuoja inicijuoti
naujos regioninės koncertinės salės statybą Šiaurės regione, nes be profesionaliosios muzikos
klausymo erdvės ir muzikinių kolektyvų intensyvaus gyvenimo miestas, o kartu ir regionas lieka
sociokultūrinio gyvenimo paraštėse. Net tokie nedideli, Šiauliams artimi miestai kaip Pernu
(Estija) ar Liepoja (Latvija) jau suvokė šią būtinybę ir turi profesionaliosios muzikos erdves.
Šiaurės Lietuvos regionas patrauklus savo gamtiniais ir kultūriniais ištekliais, patogi
geografinė padėtis palanki ne tik vietiniams, bet skatina atvykti ir kitus šalies gyventojus, užsienio
turistus. Regioną kerta tarptautinės ir nacionalinės reikšmės reprezentaciniai turizmo maršrutai,
organizuojama daug rajoninių, regioninių ir tarptautinių renginių. Todėl, siekiant tapti kultūros
reiškinių centru tarptautiniu lygmeniu, būtina koncertų salė, kurioje tilptų iki 1 tūkst. žiūrovų.
Lietuvos bendrojo plano sprendiniuose numatyta urbanistinių centrų – Šiaulių ir Panevėžio
partnerystė, teikiant tarptautinio lygmens (santykinai reto poreikio ir kitas šalies
konkurencingumui aktualias) paslaugas ir siekiant konkurencingumo, ekonominės, socialinės,
kultūrinės, kitų sričių integracijos tarptautiniu mastu.
Akivaizdu, kad urbanistinių centrų – Šiaulių ir Panevėžio partnerystėje dviejų kultūros
objektų, t. y. Stasio Eidirgevičiaus menų centro ir regioninės koncertų salės, talpinančios 1 tūkst.
žiūrovų, bendradarbiavimas, gali užtikrinti Lietuvos bendrajame plane iškeltų uždavinių
įgyvendinimą ir Šiaurės regiono konkurencingumo didinimą.
Įvertinęs tolygios kultūros plėtros ir finansavimo perspektyvas iš Šiaulių regiono kolegijos
pirmininko pozicijos, kviesčiau Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Lietuvos Respublikos Seimą
išnagrinėti poreikį bei finansines galimybes Lietuvai pasekti Latvijos ir Estijos pavyzdžiu ir įkurti
tris ar keturias profesionaliajam menui pritaikytas koncertines sales. Esant galimybei, būtina
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peržiūrėti 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos Lietuvai nuostatas,
siekiant skirti daugiau dėmesio ir didesnį finansavimą kultūros sričiai, didinti profesionaliojo meno
prieinamumą.
Regioninės politikos tikslams įgyvendinti ir atskirčiai tarp regionų mažinti būtina užtikrinti
galimybes plėtoti ne tik ekonomiką, bet ir sudaryti palankias sąlygas teikti kokybiškas kultūros
paslaugas.
PRIDEDAMA:
1. Mero_raštas_S-2970.pdf.
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