
Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos  
„Visuomeninės iniciatyvos“ pirmininko 2021 metų veiklos  

A T A S K A I T A 
 
 

2022-04-__ 
 
Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ (toliau - 

asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“, asociacija) 2021 m. sausio 1 d. vienijo 24 narius, 2021 m. 
gruodžio 31 d. – 21 narį.  

 
Pagrindiniai asociacijos tikslai 2021 metais buvo:  
- teikti viešąją naudą visuomenei, inicijuoti Lieporių gatvės seniūnaitijos, Lieporių 

mikrorajono bendruomenės, kitų Šiaulių miesto savivaldybės gyvenamųjų vietovių bendruomenių 
gyventojams aktualių problemų sprendimą, padėti jiems spręsti šias problemas;  

- skatinti gyventojų socialinį aktyvumą, pilietinį atsakingumą, skatinti juos ginti savo, savo 
bendruomenės ir viešąjį interesą, siekti, kad Šiaulių miesto savivaldybė, jos administracija, įmonės 
ir įstaigos gyventojams teiktų kokybiškas aptarnavimo, viešąsias ir kitas paslaugas.  

 
2021 metais asociacija dirbo nuotekų surinkimo ir tvarkymo, daugiabučių namų priežiūros ir 

eksploatavimo, aplinkos apsaugos, viešojo transporto, vaikų teisių, takų, gatvių ir šaligatvių 
priežiūros, kovos su koronavirusu, šilumos ūkio, pasiūlymų dėl teisės aktų keitimo rengimo ir 
teikimo kompetentingoms institucijoms, vietos savivaldos, pašto paslaugų, eismo saugumo, 
nemokamo mokinių vežimo, kitose srityse.  

Šios veiklos buvo vykdomos Lieporių gatvės seniūnaitijos, Lieporių mikrorajono, visų 
Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų naudai.  

Asociacija 2021 m. veiklos planą, patvirtintą 2021 m. liepos 21 d. vykusiame visuotiniame 
ataskaitiniame susirinkime, įvykdė. Visa informacija apie asociacijos 2021 metais vykdytą veiklą 
(vykdytas projektines ir savarankiškas (neprojektines) veiklas) reguliariai buvo skelbiama interneto 
svetainėje https://visuomeninesiniciatyvos.lt/ 

Parengtos informacijos siuntimui ir bendravimui su šiauliečiais, kitų miestų bei rajonų 
gyventojais sukurtos Google grupės „Visuomeninės iniciatyvos Šiauliai“ ir „Visuomeninės 
iniciatyvos Lietuva“.  

Informacija apie asociacijos 2021 m. vykdytą veiklą papildomai buvo siunčiama:  
- Google grupės „Visuomeninės iniciatyvos Šiauliai“ nariams (373 šiauliečiams);  
- Google grupės „Visuomeninės iniciatyvos Lietuva“ nariams (291 Vilniaus, Kauno, kitų 

miestų bei rajonų gyventojui);  
- elektroniniu paštu (49 šiauliečiams);  
- elektroniniu paštu (46 Vilniaus, Kauno, kitų miestų bei rajonų gyventojams).  
 
Asociacijos atstovas Vytautas Kabaila atstovavo asociacijai Šiaulių miesto vietos veiklos 

grupėje. Apie šios grupės veiklą informacija pateikta interneto svetainėje:  
https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/siauliu-miesto-vietos-veiklos-grupes-2021-m-

ataskaita 
Asociacijos atstovas Jonas Šidlauskas atstovavo asociacijai Šiaulių miesto savivaldybės 

tarybos Etikos komisijoje:  
https://www.siauliai.lt/list/view/komisijos-1/705 
Asociacijos atstovas Vytautas Kabaila atstovavo asociacijai Šiaulių miesto savivaldybės 

tarybos Antikorupcijos komisijoje:  
https://www.siauliai.lt/list/view/komisijos-1/709 
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Asociacijos lėšų likutis banko sąskaitoje 2021-01-01 buvo 63,48 Eur. Asociacija 2021 

metais gavo 457,66 Eur finansinės paramos, kurią suteikė 5 fiziniai asmenys, o 68,66 Eur 
asociacijai pervedė VMI prie LR finansų ministerijos (1,2 % GPM). Asociacijos nariai 2021 metais 
asociacijai sumokėjo 190,00 Eur narystės mokesčių. Iš viso 2021 metais asociacija gavo 647,66 Eur 
įplaukų. Turėtų lėšų, gautos paramos ir narystės mokesčių 711,14 Eur sumos didžiąją dalį – 671,45 
Eur - asociacija 2021 metais panaudojo saviems tikslams ir, pirmiausia, interneto svetainės 
modernizavimui, išlaikymui bei techninei priežiūrai. Asociacijos lėšų likutis banko sąskaitoje 2021-
12-31 buvo 39,69 Eur.  

 
Kaip konfederacijos narys, asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ 2021 metais dalyvavo 

Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos veikloje.  
 
Asociacija dalyvavo Šiaulių miesto savivaldybės Prisikėlimo aikštėje 2021 m. vasario 16 d. 

vykusiame Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjime, 2021 m. liepos 6 d. vykusiame 
šventiniame Valstybės dienos minėjime, asociacijos nariai dalyvavo šioms šventėms skirtuose 
kituose miesto renginiuose.  

 
2021 m. liepos 21 d. asociacija surengė visuotinį ataskaitinį susirinkimą. Asociacijos 

veikloje 2021 metais aktyviai dalyvavo 21 asociacijos narys ir 7 šiauliečiai, susirinkimuose, 
susitikimuose, kitose asociacijos veiklose dalyvavę kandidatų į asociacijos narius ir svečių teisėmis.  

 
Asociacijos pagrindiniai partneriai 2021 metais buvo Šiaulių prekybos pramonės ir amatų 

rūmai (generalinis direktorius - Alfredas Jonuška), Lieporių bendruomenės centras (pirmininkė – 
Elvyra Užkuraitienė), Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacija (prezidentė – Vida 
Pociuvienė), Šiaurės Lietuvos kolegija (direktorius – dr. Mykolas Dromantas), Gytarių 
bendruomenė (pirmininkė – Irena Bartušienė), Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos 
Lieporių filialas (vedėja – Regina Vertelienė), viešosios įstaigos „Nacionalinė regionų plėtros 
agentūra“ Šiaulių filialu (direktorė – Diana Armalienė), Gegužių progimnazija (direktorė – Silvija 
Baranauskienė).  

 
Pagrindiniai asociacijos tikslai 2022 metais:  
- per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje, 

rūpintis Lieporių mikrorajono (gyvenamosios vietovės) bendruomenės interesais, kitų Šiaulių 
miesto savivaldybės rajonų ir mikrorajonų gyventojų interesais;  

- plėsti ir viešinti pilietines iniciatyvas, šviesti, skatinti žmonių aktyvumą, savanorystę, 
stiprinti asociaciją „Visuomeninės iniciatyvos“ ir jos vykdomą veiklą, plačiau įtraukiant į ją 
Lieporių mikrorajono, Šiaulių miesto savivaldybės gyventojus.  

 
Asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ 2022 metų veiklos planas:  
1. Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės, kurios 

susikūrimą ir veiklą inicijavo Lieporių mikrorajono gyventojai, medžiagos apie 2013 – 2014 metų 
veiklą surinkimas, išanalizavimas, aprašymas, skaitmenizavimas ir patalpinimas interneto 
svetainėje.  

2. Asociacijos 2022 metų veiklos aprašymas, skaitmenizavimas ir patalpinimas interneto 
svetainėje.  

3. Padėti Lieporių gatvės seniūnaitijos, Lieporių mikrorajono, visiems Šiaulių miesto 
savivaldybės gyventojams vykdyti miesto šilumos ūkio, viešojo transporto, šaligatvių, gatvių ir 
viešųjų erdvių, atliekų tvarkymo, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, savivaldybės 
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įmonių vykdomo viešųjų paslaugų teikimo, sąžiningos konkurencijos viešųjų paslaugų teikimo 
srityje, gyvenamosios aplinkos, vietos savivaldos stebėseną (monitoringą);  

4. Kartu su kitomis nevyriausybinėmis ir bendruomeninėmis organizacijomis parengti ir 
kompetentingoms institucijoms pateikti pasiūlymus dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų 
finansavimo konkurso nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2022 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. A-207, patobulinimo.  

5. Skatinti visuomenės įsitraukimo į viešojo valdymo ir viešojo valdymo sprendimų 
priėmimo procesus, šiuose procesuose dalyvaujant ir asociacijai.  

6. Pagal asociacijos ir jos narių galimybes teikti paramą ir kitokią pagalbą nuo karo 
nukentėjusiems ukrainiečiams.  

7. Metams baigiantis Lieporių gatvės seniūnaitijos, Lieporių mikrorajono gyventojams ir 
asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ nariams surengti advento popietę.  

8. Kartu su asociacija „Lieporių bendruomenės centras“ Lieporių parke esančioje Signatarų 
alėjoje 2021 m. vasario 16 d. organizuoti Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimą, pagerbti 
Vasario 16-osios Akto signatarus, dalyvauti šiai šventei skirtuose kituose miesto renginiuose.  

9. Dalyvauti Šiaulių miesto savivaldybės Prisikėlimo aikštėje 2021 m. kovo 11 d. 
vyksiančiame iškilmingame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjime, 2021 m. liepos 
6 d. vyksiančiame šventiniame Valstybės dienos minėjime, šioms šventėms skirtuose kituose miesto 
renginiuose.  

10. Kartu su Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šiaulių miesto bei rajono 
skyriais 2021 m. rugpjūčio 6 d. (rugpjūčio pirmąjį šeštadienį) dalyvauti Ariogaloje, Dubysos slėnyje 
kasmet vykstančiame Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydyje „Su 
Lietuva širdy“.  

11. Domėtis, rinkti medžiagą apie šviesius, daug gerų, istorinės vertės darbų padariusius 
lieporiečius, kitus šiauliečius, ypatingai apie tuos, kurie yra nepelnytai primiršti ar pamiršti. 
Surinktą medžiagą analizuoti, aprašyti, skaitmenizuoti ir talpinti asociacijos interneto svetainėje.  

12. Tęsti bendradarbiavimą su Šiaulių miesto savivaldybe, Šiaulių prekybos pramonės ir 
amatų rūmais, asociacija „Lieporių bendruomenės centras“, Šiaulių nevyriausybinių organizacijų 
konfederacija, viešąja įstaiga „Šiaurės Lietuvos kolegija“, asociacija „Gytarių bendruomenė“, 
Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Lieporių filialu, viešosios įstaigos „Nacionalinė 
regionų plėtros agentūra“ Šiaulių filialu, Gegužių progimnazija, užmegzti abipusiai naudingus 
santykius su kitomis valstybės ir savivaldybės įstaigomis, nevyriausybinėmis ir bendruomeninėmis 
organizacijomis, specialistais, mokslininkais.  
 
 
Ataskaita patvirtinta asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ narių  
visuotiniame ataskaitiniame susirinkime, vykusiame 2022-04-__ 
 
 
Asociacijos pirmininkas Vytautas Kabaila 


