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Posėdžio pirmininkas – Algimantas Beinoravičius. 
Posėdžio sekretorė  – Jūratė Vilbikienė. 
Dalyvavo komiteto nariai: Rimundas Domarkas, Aidas Gedvilas, Vidmantas Japertas, Artūras 
Visockas, Lukas Žakaris. 
Dalyvavo Tarybos nariai: Jonas Bartkus, Nijolė Budrytė, Angelė Kavaliauskienė, Denis Michalenko, 
Aušrelė Šalkauskienė.  

 
DARBOTVARKĖ: 
1. (1) Dėl pritarimo pasirašyti Šiaulių pramoninio parko investicijų ir žemės nuomos sutartis 

tarp Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „PackTechnology“.  
2.(2) Dėl pritarimo pasirašyti Šiaulių pramoninio parko investicijų ir žemės nuomos sutartis 

tarp Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Laurus laboris“.  
3.(3) Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus atsistatydinimo ir pavedimo laikinai eiti 

pareigas.  
4.(Apsvarstymui) Dėl informacijos apie parengtą UAB KLAS planuojamos ūkinės veiklos - 

biokuro katilinės eksploatacijos Daubos g. 1F, Šiauliuose poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą 
pristatymo.  

5.Kiti klausimai. 
 

1. SVARSTYTA. Pritarimas pasirašyti Šiaulių pramoninio parko investicijų ir žemės nuomos 
sutartis tarp Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „PackTechnology“.  

Sprendimo projektą pristatė Aistė Žalevičienė.  
Algimantas Beinoravičius pasitikslino dėl šioje teritorijoje augančių medžių pašalinimo.  
Aistė Žalevičienė atsakė, kad visus pagal Investuotojo parengtą techninį projektą numatytus 

pašalinti medžius ir krūmus, Savivaldybė įsipareigoja pašalinti ir atsodinti savo lėšomis. Informavo, 
kad sklypas yra užžėlęs menkaverčiais želdiniais ir krūmais. 

Genadijus Mikšys išsakė savo nuomonę dėl savaiminio miško pašalinimo.  
Vidmantas Japertas akcentavo, kad Savivaldybė privalo užtikrinti, jog ši teritorija būtų laisva 

nuo želdinių. 
Artūras Visockas išsakė pastabas dėl Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės 

bendrovės „PackTechnology“ investicijų sutarties 11 punkto. Teigė, kad reikėtų papildyti šį punktą 
įrašant, jog Investuotojas įsipareigoja per 24 mėnesius arba 36 mėnesius nuo sutarties pasirašymo 
dienos, o ne nuo leidimo statyti pastatus ir statinius Žemės sklype gavimo dienos.   

Aistė Žalevičienė atsakė, kad tai numato 27 punktas „Jeigu Investuotojas ilgiau nei 12 mėn. 
(dvylika mėnesių) nevykdo jokios veiklos išnuomotuose žemės sklypuose, Savivaldybė turi teisę 
vienašališkai nutraukti Sutartį praėjus 30 (trisdešimt) dienų po raštiško įspėjimo ir reikalauti 
Investuotojo sumokėti visą praėjusio laikotarpio žemės nuomos mokestį bei padengti kitus dėl 
Sutarties nevykdymo patirtus pagrįstus nuostolius“.   

Artūras Visockas siūlė 27 punkte apibrėžti sąvoką  „nevykdo jokios veiklos“.  
Genadijus Mikšys siūlė Tarybos nariui atkreipti dėmesį į 13 punktą.   
Vidmantas Japertas atkreipė dėmesį į  11, 13 ir 27 punktus.  
Artūras Visockas siūlė papildyti 11 punktą ir įrašyti, jog Investuotojas įsipareigoja nuo sutarties 

pasirašymo dienos. 
Vidmantas Japertas ir Genadijus Mikšys prieštaravo ir siūlė Komiteto nariui rengti alternatyvų 

sprendimo projektą.  



Algimantas Beinoravičius siūlė dar kartą peržiūrėti sutarties juridinę pusę.   
Aistė Žalevičienė informavo, kad 10 punkte yra techninė klaida, vietoj žodžių „20 naujų darbo 

vietų“ turi būti žodžiai „3 naujos darbo vietos“.  
 Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 6, prieš – nėra, susilaikė – 1.  

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui. 
 
2. SVARSTYTA. Pritarimas pasirašyti Šiaulių pramoninio parko investicijų ir žemės nuomos 

sutartis tarp Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Laurus laboris“.  
Sprendimo projektą pristatė Aistė Žalevičienė. Akcentavo, kad Savivaldybė įsipareigoja 

sujungti du sklypus ir pakeisti užstatymo intensyvumą.   
 Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 6, prieš – nėra, susilaikė – 1.  

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui. 
 

 3. SVARSTYTA. Savivaldybės administracijos direktoriaus atsistatydinimas ir pavedimas 
laikinai eiti pareigas.  

Sprendimo projektą pristatė Edita Čičelienė.   
Artūras Visockas klausė, ar galima atsistatydinančiam žmogui pavesti laikinai eiti pareigas.  
Edita Čičelienė akcentavo, kad žmogus savo noru prašo būti atleidžiamas.  
Vladas Damulevičius informavo, kad viešame pareiškime išdėstė atsistatydinimo motyvus.   

 Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 6, prieš – nėra, susilaikė – 1.  
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui. 

 
 4. SVARSTYTA. Informacija apie parengtą UAB KLAS planuojamos ūkinės veiklos - biokuro 
katilinės eksploatacijos Daubos g. 1F, Šiauliuose poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pristatymas.  

Romaldas Šemeta išsakė preliminares pastabas dėl parengtos UAB KLAS planuojamos ūkinės 
veiklos - biokuro katilinės eksploatacijos Daubos g. 1F, Šiauliuose poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaitos pristatymo.   

Genadijus Mikšys abejojo oro taršos modeliavimu. 
Artūras Visockas domėjosi skyriumi „Socialinė ekonominė aplinka“. Klausė, kokiais 

skaičiavimais pagrįsta, kad nepriklausomo gamintojo pagamintos šilumos energijos pardavimo kaina 
bus siūloma 15 % mažesnė nei akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos gamybos kaina savuose 
generavimo šaltiniuose, bei šilumos tiekėjas visą šilumos energiją gamins naudodamas tik biokurą.  

Genadijus Mikšys pasakė, kad dėl išsamesnės informacijos ir skaičiavimų reikia pasikviesti 
UAB KLAS atstovus. Siūlė kreiptis į Šiaulių miesto išrinktus Seimo narius dėl įstatymo pakeitimo.  

Romaldas Šemeta akcentavo, kad galutinį sprendimą priima departamentas, o ne Savivaldybė, 
ar Taryba.  

Komiteto nariai diskutavo dėl UAB KLAS planuojamos ūkinės veiklos darbo laikotarpio. 
Artūras Visockas teigė, kad ataskaitos 4.7 skyrius nėra aiškiai išpildytas, taip pat nėra išpildyta 

Šilumos ūkio įstatymo nuostata dėl darbo dienų. Pabrėžė, kad būtina analizuoti ir atsižvelgti į visas 
išsakytas pastabas. Teigė, kad teiks Tarybai sprendimo projektą dėl privataus tiekėjo pristabdymo iki 
tol, kol bus išsiaiškinta ir sudarytos lygios sąlygos.   

Vidmantas Japertas pasisakė už įstatymo pakeitimo inicijavimą ir rinkos sąlygų suvienodinimą. 
NUSPRĘSTA. Rekomenduoti Administracijai teikti ataskaitos rengėjams ir Šiaulių regiono 

aplinkos apsaugos departamentui pastabas susijusias su gamtos apsauga ir socialine ekonomine 
aplinka, pridedant Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės 
siūlymus (pridedama).  

Vytautas Kabaila pasisakė bei išsakė pastabas ir pastebėjimus dėl ataskaitos 4.7 skyriaus 
„Socialinė ekonominė aplinka“.  
 
Komiteto pirmininkas                                                                                       Algimantas  Beinoravičius 
 
Posėdžio sekretorė                                                                                                            Jūratė Vilbikienė 


