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Posėdyje dalyvavo Tarybos nariai: 
 
Andriukaitis Juras 
 
Bacys Vaidas 
 
Bartkus Jonas 
 
Beinoravičius Algimantas 
 
Budrytė Nijolė 
 
Domarkas Rimundas 
 
Gedminas Artūras 
 
Gedvilas Aidas 
 
Japertas Vidmantas 
 
Juškus Vytautas 
 
Karalevičius Gintaras 
 
Angelė Kavaliauskienė 
 
Kulikauskas Artūras 
 
Lankauskas Alfredas 
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Laurutis Vincas 
 
Martinkienė Danguolė 
 
Michalenko Denis 
 
Mikšys Genadijus 
 
Nausėda Aurimas 
 
Juozas Pabrėža 
 
Paplauskienė Birutė Marija 
 
Virginija Račienė 
 
Snarskis Ramūnas 
 
Šalkauskienė Aušrelė 
 
Tumėnas Stasys 
 
Evaldas Vaineikis 
 
Visockas Artūras 
 
Žakaris Lukas 
 
Posėdyje nedalyvavo: Daiva Matonienė, Elena Mockuvienė. 
 
 
 
Tarybos nariai buvo supažindinti su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
atstovo Šiaulių apskrityje 2013-01-02 reikalavimu Nr. 2-1 "Dėl 
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 dalies 
įgyvendinimo, Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002-12-23 nutarimu Nr. 
2092 "Dėl adresų formavimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintų adresų 
formavimo taisyklių 13 punkto vykdymo" bei 2013-01-03 Nr. 2-5 teikimu 
"Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 29 d. 
sprendimo Nr. T-151". 
 
 
 
 
 
            Justinas Sartauskas informavo, kad gautas Liberalų centro 
sąjungos Šiaulių skyriaus pareiškimas, kad gavus Genadijaus Mikšio ir 
Vinco Lauručio prašymus dėl jų veiklos stabdymo LiCS frakcijoje, 
stabdoma LiCS frakcijos veikla Šiaulių miesto Taryboje. Taip pat 
informavo, kad gautas Darbo partijos ir Liberalų sąjūdžio frakcijos 
pranešimas dėl frakcijos sudėties pasikeitimo, prisijungus 2 Tarybos 
nariams: Genadijui Mikšiui ir Vincui Lauručiui. Frakciją sudarys 7 
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nariai, frakcijos vadovas Aidas Gedvilas. 
 
 
 
            Justinas Sartauskas suteikė žodį Egidijui Lapinskui, 
Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkui. 
 
            Egidijus Lapinskas pristatė Šiaulių apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato veiklą už 2012 metus. Išsamiai išdėstė situaciją 
Šiaulių apskrityje pagal nustatytus veiklos prioritetus ir 
tendencijas. 
 
 
 
            SVARSTYTA. Darbotvarkės tvirtinimas. 
 
Justinas Sartauskas informavo, kad 4 darbotvarkės klausimą "Dėl 
kreipimosi į Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją" atsiėmė rengėjas. 
 
Pasisakė Jonas Novogreckis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas 
Šiaulių apskrityje dėl teisės atsiimti sprendimo projektus. Akcentavo, 
kad rengėjas neturi teisės atsiimti klausimo. 
 
Justinas Sartauskas siūlo pranešėjo prašymą tenkinti ir tvirtinti 
Tarybos posėdžio darbotvarkę be 4 klausimo. 
 
Artūras Visockas prašė pasakyti aiškų motyvą, kodėl yra atsiimamas šis 
klausimas. 
 
Justinas Sartauskas teigė, kad teisininkų manymu kreipimosi tekstas 
yra perteklinis, todėl į Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją galima 
kreiptis raštu. 
 
Pasisakė Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas Šiaulių apskrityje 
dėl darbotvarkės pakeitimo ir papildymo, pacitavo Lietuvos Respublikos 
vietos savivaldos įstatymą ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 
veiklos reglamentą. 
 
Artūras Visockas išdėstė savo poziciją dėl klausimo įtraukimo į 
darbotvarkę ir jo teisinio  realizavimo. 
 
Vidmantas Japertas siūlė balsuoti už Tarybos posėdžio darbotvarkę. 
 
Balsavo dėl darbotvarkės patvirtinimo be 4 darbotvarkės klausimo: už - 
24, prieš - 1, susilaikė - 1. 
 
            NUSPRĘSTA. Patvirtinti darbotvarkę. 
 
 
 
DARBOTVARKĖ: 
 
    Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2013-2015 metų strateginio veiklos 
plano patvirtinimo. 
    Dėl AB "Šiaulių energija" investicijų projekto "Pietinės katilinės 
rekonstravimas įrengiant 20 MW galios biokuro katilinę Pramonės g. 10, 
Šiauliuose" suderinimo. 
    Dėl 2013 metų viešųjų darbų, finansuojamų iš valstybės biudžeto 
lėšų, programos patvirtinimo. 
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    Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. 
sprendimo T-128 "Dėl Projektų įgyvendinimo priežiūros tarybos 
sudarymo" pakeitimo. 
    Dėl pritarimo įgyvendinti projektą ,,Nestacionarių socialinių 
paslaugų infrastruktūros plėtra Šiaulių regione įkuriant nestacionarių 
socialinių paslaugų padalinius socialinės rizikos asmenims Šiaulių 
miesto savivaldybės socialinių paslaugų centre". 
    Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vietinių kelių (gatvių) tiesimo, 
taisymo (remonto), priežiūros ir plėtros 2013 m. programos, 
finansuojamos iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, objektų 
sąrašo patvirtinimo. 
    Dėl Šiaulių Didždvario, Juliaus Janonio, Lieporių, "Romuvos", 
"Saulėtekio", Simono Daukanto, Stasio Šalkauskio gimnazijų nuostatų 
patvirtinimo. 
    Dėl Šiaulių jaunimo mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo. 
    Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro nuostatų patvirtinimo. 
    Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. 
sprendimo Nr. T-261 "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. 
gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-338 "Dėl mokamų paslaugų įkainių" 
pakeitimo" pakeitimo. 
    Dėl Šiaulių sporto mokyklos ,,Saulė" reorganizavimo patvirtinimo. 
    Dėl Šiaulių miesto koncertinės įstaigos "Saulė" teikiamų 
atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo. 
    Dėl pritarimo reorganizuoti VšĮ Šiaulių odontologijos polikliniką. 
    Dėl Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padalinių teikiamų 
papildomų socialinės priežiūros paslaugų Savarankiško gyvenimo namuose 
kainų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 
    Dėl Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo. 
    Dėl priemokos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 
direktoriui nustatymo. 
    Dėl priemokos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojams nustatymo. 
    Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 12 d. 
sprendimo Nr. T-146 "Dėl mero pavaduotojų veiklos sričių nustatymo" 
pakeitimo. 
    Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 14 d. 
sprendimo Nr. T-119 "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos komitetų 
sudarymo" pakeitimo. 
    Dėl Šiaulių miesto savivaldybės kontrolieriaus Arvydo Ušecko 
valstybės tarnybos pratęsimo. 
    Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą. 
    Dėl turto perdavimo Šiaulių miesto švietimo įstaigoms. 
    Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. 
sprendimo Nr. T-230 "Dėl Šiaulių Aukštabalio pradinės mokyklos turto 
perėmimo ir perdavimo patikėjimo teise" pakeitimo. 
    Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. 
sprendimo Nr. T-229 "Dėl Šiaulių Dainų pradinės mokyklos turto 
perėmimo ir perdavimo patikėjimo teise" pakeitimo. 
    Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. 
sprendimo Nr. T-231 "Dėl Šiaulių Dubijos pagrindinės mokyklos turto 
perėmimo ir perdavimo patikėjimo teise" pakeitimo. 
    Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 29 d. 
sprendimo Nr. T-151 "Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise 
priklausančių manevrinio butų fondo gyvenamųjų patalpų nuomos" 
pripažinimo netekusiu galios. 
    Dėl negyvenamųjų patalpų Dainų g. 26, Šiauliuose, nuomos sutarčių 
atnaujinimo. 
    Dėl negyvenamųjų patalpų Tilžės g. 139, Šiauliuose, nuomos 
sutarties atnaujinimo. 
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    Dėl negyvenamųjų patalpų Ežero g. 70, Šiauliuose, perdavimo 
panaudos sutartimi. 
    Dėl gyvenamosios patalpos perdavimo panaudos pagrindais. 
    Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarčių atnaujinimo. 
    Dėl žemės sklypo Lyros g. 13, Šiauliuose, detaliojo plano rengimo. 
    Dėl žemės sklypo Žemaitės g. 17, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo. 
    Kiti klausimai. 
 
 
 
 
 
 
 
1. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės 2013-2015 metų strateginio 
veiklos plano patvirtinimas. 
 
Sprendimo projektą pristatė Auksė Tutkutė. 
 
Justinas Sartauskas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis 
(pridedama prie sprendimo projekto). 
 
Aurimas Nausėda teigė, kad pagal Šiaulių miesto antikorupcinės 
komisijos nuostatus jeigu yra svarstomi pinigų srautų judėjimai 
privaloma pateikti antikorupcinio vertinimo metodikos priedus. Klausė, 
kodėl antikorupcinio vertinimo metodikos priedai nebuvo pateikti. 
 
Auksė Tutkutė atsakė, kad įvertinus Administracijos direktoriaus 
patvirtintą tvarką ir joje numatytus kriterijus, rengėjas įvertinęs 
šiuos kriterijus nematė būtinybės teikti antikorupcinio vertinimo 
metodikos priedus. 
 
Denis Michalenko pateikė pastabų ir prašė paaiškinti, kodėl sprendimo 
projekte dėl pritarimo įgyvendinti projektą ,,Nestacionarių socialinių 
paslaugų infrastruktūros plėtra Šiaulių regione įkuriant nestacionarių 
socialinių paslaugų padalinius socialinės rizikos asmenims Šiaulių 
miesto savivaldybės socialinių paslaugų centre" numatyta projekto 
vertė didesnė nei nurodyta   Šiaulių miesto savivaldybės 2013-2015 
metų strateginiame veiklos plane. 
 
Auksė Tutkutė atsakė, kad sumos gali skirtis, nes pirmą kartą 
strateginis veiklos planas yra teikiamas anksčiau nei biudžetas. 
Informavo, kad po biudžeto patvirtinimo bus tvirtinamas vienerių  metų 
veiklos planas, jame ir bus tikslinamos sumos. Akcentavo, kad 
strateginį veiklos planą galimą tikslinti metų eigoje. 
 
Aurimas Nausėda klausė, kodėl į strateginį veiklos planą nėra įtraukta 
Savivaldybės įmonė Šiaulių oro uostas. Teigė, kad įmonė turi problemų 
susijusių su infrastruktūra ir investiciniais projektais. Klausė, ar 
numatoma šią situaciją keisti ir koreguoti. 
 
Auksė Tutkutė informavo, kad į strateginį veiklos planą, pagal LR 
Vyriausybėje patvirtintą metodiką yra įtraukiamos priemonės, kurios 
yra skiriamos tam tikram tikslui numatyti. Pabrėžė, kad pats oro 
uostas nėra atskira priemonė. Išsamiai atsakė kokiais atvejai į 
strateginį planą gali būti įtraukiamos priemonės oro uosto veiklos 
plėtojimui. 
 
Artūras Visockas pasisakė dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2013-2015 
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metų strateginio veiklos plano priėmimo. Išsakė savo pastebėjimus dėl 
2012-2014 metų strateginio veiklos plano 5 programos priemonės 
"Techninės dokumentacijos parengimas Šiaulių viešajam logistikos 
centrui steigti ir Šiaulių viešojo logistikos centro infrastruktūros 
statybos darbai" numatytų lėšų neatitikimo su dabar siūlomu planu. 
Pateikė klausimus dėl logistikos centro vystymo ir užbaigimo. 
 
Auksė Tutkutė atsakė dėl bendros strateginių planų rengimo tvarkos, jų 
galiojimo ir investicinių programų kitimo. 
 
                        Aurimas Nausėda pacitavo strateginio plano 
pirmoje Urbanistinės plėtros programoje pateiktą informaciją. Prašė 
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėją pakomentuoti šiuos 
teiginius. 
 
Auksė Tutkutė atsakė, kad tai yra rezultatų pasiekimo vertinimo 
kriterijus, bei rodiklis kuris bus vertinamas metų pabaigoje. 
 
Vytautas Juškus pateikė pastabų dėl Tarybos narių Šiaulių miesto 
savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatų 57 punkto laikymosi. 
Siūlė Tarybos nariams dalyvauti ir informaciją aiškintis Komiteto 
posėdžiuose. 
 
Artūras Visockas klausė, kodėl menų inkubatorius kuris yra verslo 
projektas ir ekonomikos augimo programa  yra įtrauktas į Kultūros 
programą. Išsakė pastebėjimus dėl lėšų skolinimosi ir jų įtraukimo į 
biudžetą. 
 
Auksė Tutkutė pateikė informaciją apie strateginių planų rengimo eigą 
ir tvirtinimą. Informavo, kad dėl minėtos programos pastabų ar 
pasiūlymų gauta nebuvo. 
 
Artūras Visockas pasisakė, kad pristatant strateginį veiklos planą 
turėtų dalyvauti ir priemonių valdytojai. Pasisakė ir atkreipė dėmesį 
dėl strateginiame veiklos plane pateiktų skaičių neatitikimo ir 
priėmimo. 
 
Aurimas Nausėda teigė, kad teikiamas strateginis veiklos planas nėra 
svarstytinas, išdėstė priežastis. 
 
Vaidas Bacys siūlė Tarybos nariams gerbti miestiečius. Teigė, kad 
lengviausia kritikuoti, o sunkiausia pateikti konkrečius pasiūlymus. 
Pabrėžė, kad teikti ir rašyti pasiūlymus strateginiam veiklos planui 
gali visi Tarybos nariai. 
 
Balsavo dėl sprendimo projekto: už - 21, prieš - 2, susilaikė - 4. 
 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-1 pridedamas). 
 
(Replika po balsavimo) Angelė Kavaliauskienė kaip Švietimo, kultūros 
ir sporto komiteto pirmininkė atkreipė dėmesį, kad Komiteto nario 
užduoti klausimai buvo pateikti komitete ir atsakymai į juos pateikti. 
 
Aurimas Nausėda pasisakė dėl konstruktyvių pasiūlymų strateginiam 
veiklos planui teikimo. 
 
            Gintaras Karalevičius išsakė pastabas dėl programų pristatymo. 
 
Artūras Visockas pasisakė dėl opozicijos nebuvimo. 
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            Justinas Sartauskas informavo, kad 2 darbotvarkės klausimu 
pasisakyti iš anksto užsiregistravo: Stasys Grigaliūnas, Vytautas 
Kabaila, Stanislava Mikulėnienė, Danutė Šniukienė,  Elvyra 
Užkuraitienė. Informavo, kad pagal Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 
veiklos reglamentą  pasisakyti bus leista 2 asmenims: Stasiui 
Grigaliūnui ir Vytautui Kabailai. 
 
            2. SVARSTYTA. AB "Šiaulių energija" investicijų projekto 
"Pietinės katilinės rekonstravimas įrengiant 20 MW galios biokuro 
katilinę Pramonės g. 10, Šiauliuose" suderinimas. 
 
            Sprendimo projekto naują redakciją pristatė Auksė Tutkutė. 
Informavo, kad siūlo redakcinio pobūdžio pataisymą įrašant žodį "iki" 
prieš žodžius 20 milijonų litų. 
 
            Justinas Sartauskas supažindino Tarybos narius su komitetų 
išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto). 
 
            Artūras Visockas klausė, kodėl prieš šio projekto 
svarstymą nėra leidžiama pasisakyti iniciatyvinės grupės nariams. 
 
Aurimas Nausėda klausė, koks būtų tolimesnis procesas jeigu šis 
sprendimo projektas nebūtų patvirtintas, kiek laiko užtruktų naujo 
sprendimo derinimas. 
 
Auksė Tutkutė atsakė, kad yra parengtas vienas sprendimo projektas, 
apie naują sprendimo projektą nebuvo kalbėta. 
 
Justinas Sartauskas pabrėžė, kad nėra žinoma kokio naujo sprendimo 
norima. Akcentavo, kad Tarybos narys pats turi iniciatyvą teikti naują 
sprendimo projektą. 
 
Auksė Tutkutė patikslino, kad pagal Reglamentą be esminių pakeitimų tą 
patį sprendimo projektą galima teikti po keturių mėnesių. 
 
Artūras Visockas klausė, kokį kurą kūrens privatus investuotojas. 
 
Auksė Tutkutė atsakė, kad naudos atsinaujinančius šaltinius - biokurą. 
 
Artūras Visockas klausė, ar Ekonomikos skyrius bandė paskaičiuoti 
alternatyvų skaičiavimą palyginant su jau egzistuojančiais 
pavyzdžiais, ar buvo kreiptasi patarimo bei informacijos į analogiškas 
biokuro katilines turinčias savivaldybes (pvz. UAB "Radviliškio 
šiluma"). 
 
Auksė Tutkutė atsakė, kad skaičiavimus atliko specialistai dirbantys 
AB "Šiaulių energija". Pabrėžė, kad Ekonomikos skyrius, Administracija 
ir visi Tarybos nariai turėjo galimybę susipažinti su pateiktu 
sprendimo projektu ir skaičiavimais. Akcentavo, kad šio projekto kaina 
buvo nustatyta remiantis analogiškais projektais, kuriuos įgyvendino 
kiti šilumos tiekėjai. 
 
Artūras Visockas pasisakė dėl Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintos 
Nacionalinės energetikos strategijos. Išsakė pastabas dėl investuotojo 
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planuojamų naudoti atsinaujinančių energijos šaltinių (durpių), 
palygino ir pateikė pavyzdžių dėl UAB "Radviliškio šiluma" įgyvendinto 
projekto bei strategijos. Pasisakė dėl termofikacinės elektrinės 
projekto, dujų pirkimo sutarčių sudarymo. Siūlo svarstyti klausimą 
kaip galimai konkurencingą. Pasisakė dėl  šilumos kintamosios dalies 
mažinimo. 
 
Ramūnas Snarskis informavo, kad visi Tarybos nariai turėjo tiesioginę 
galimybę dalyvauti AB "Šiaulių energija" posėdyje, kur buvo atsakyta į 
visus rūpimus klausimus aiškiai ir konkrečiai. Išsakė savo nuomonę, 
kad Tarybos nariai turėtų pasistengti dalyvauti tuose posėdžiuose bei 
rūpimus klausimus išsiaiškintų komitetų posėdžiuose. 
 
Aurimas Nausėda teigė, kad šis sprendimo projektas nėra svarstytinas 
ir atidėtinas, išvardino priežastis. 
 
Genadijus Mikšys prašė kolegų nemaišyti ir vartoti sąvokas kurias 
galima būtų suprasti. Pasisakė dėl projekto įgyvendinimo. 
 
Justinas Sartauskas suteikė žodį pasisakyti Stasiui Grigaliūnui. 
 
Stasys Grigaliūnas pasisakė dėl investicijų ir šio nuostolingo 
projekto įgyvendinimo,   nepriklausomo šilumos tiekėjo atsiradimo. 
Teigė, kad priėjo išvados, kad toks projektas galėtų būti 
įgyvendintas, bet ne 20 MW galios, o 40 MW galios, nurodė priežastis. 
Kėlė klausimą dėl planuojamų investicijų sumos dydžio nustatymo bei 
kažkieno suinteresuotumo. Prašė Tarybos šio klausimo netvirtinti ir 
leisti visuomenininkams kartu su savivaldybės ir AB "Šiaulių energija" 
specialistais padaryti techninį projektą. 
 
Vytautas Kabaila įteikė merui Šiaulių miesto centralizuotai teikiamos 
šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės raštus (kopijos pridedamos). 
Pabrėžė, kad esminiai jo pasisakymai yra išdėstyti rašte  pateiktame 
ir užregistruotame savivaldybėje 2013 m. sausio 30 d. ( kopija 
pridedama). Teigė, kad šis klausimas glaudžiai susijęs su AB "Šiaulių 
energija" privedimu prie bankroto ir privatizavimu, išdėstė savo 
teiginius. 
 
Justinas Sartauskas siūlė Tarybos nariams balsuoti už tai, ar suteikti 
pasisakančiajam papildomai 5 minutes pasisakyti. 
 
            2.1. Balsavo už tai, kad suteikti pasisakančiajam 
papildomai 5 minutes pasisakymui: už -16, prieš - 6, susilaikė - 2. 
Pritarta. 
 
            Vytautas Kabaila pasisakė dėl AB "Šiaulių energija" 
pastoviųjų bei kintamųjų sąnaudų supančiojimo, nepriklausomų tiekėjų 
dalyvavimo sąlygų. Kėlė klausimus dėl Pietinės katilinės rekonstravimo 
įrengiant 20 MW galios biokuro katilinę ir nurodytos investicijų 
sumos. Prašė nepriimti šio sprendimo projekto, kad galėtų jį pakeisti 
vartotojų naudai. 
 
            Aidas Gedvilas Darbo partijos ir Liberalų sąjūdžio 
frakcijos vardu siūlė daryti pertrauką. 
 
            Posėdžio pirmininkas Justinas Sartauskas paskelbė 30 
minučių pertrauką. 
 
            Po pertraukos. 
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            Justinas Sartauskas informavo, kad gavo frakcijų 
pasiūlymus suteikti žodį AB "Šiaulių energija" technikos direktoriui 
Virgilijui Pavlavičiui dėl atsakymų pateikimo į iškilusius klausimus. 
 
            Virgilijus Pavlavičius motyvuotai ir išsamiai atsakė į 
išsakytus priekaištus ir pateiktus klausimus. 
 
            Justinas Sartauskas siūlė balsuoti už Artūro Visocko, 
Tarybos nario pasiūlymą atidėti sprendimo projekto tvirtinimą. 
 
            Artūras Visockas pateikė klausimus dėl 40 MW katilo 
statybos ir išlaidų. Kėlė klausimą, ką darys privatus tiekėjas vasaros 
laikotarpiu. Pasisakė dėl Vyriausybės  strategijos atsiradimo vasaros 
laikotarpiui. 
 
            2.2. Balsavo už Artūro Visocko, Tarybos nario pasiūlymą 
atidėti sprendimo projekto tvirtinimą: už - 4, prieš - 13, susilaikė - 
8. Nepritarta. 
 
            2.3. Balsavo dėl sprendimo projekto su pataisymu: už - 21, 
prieš - 3, susilaikė - 3. 
 
            NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-2 pridedamas). 
 
(Replika po balsavimo) Artūras Visockas išsakė savo nuomonę dėl 
privataus investuotojo ir jo pelno. Pasisakė dėl opozicijos nebuvimo. 
 
Aurimas Nausėda atkreipė dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos Seimo 
kontrolieriaus nurodymą būtina AB "Šiaulių energijai" paruošti 
stebėtojų korpusą dėl veiklos stebėjimo ir aiškios bei išsamios 
informacijos teikimo Tarybai. 
 
            Aidas Gedvilas replikavo, kad pertraukos metu frakcija 
gavo išsamius atsakymus į prieš tai girdėtus klausimus ir abejones. 
Ragino administraciją dėl miestiečiams rūpimų klausimų ruoštis 
atsakingiau, bei nuodugniai ir išsamiai atsakinėti į keliamus 
klausimus. 
 
            Justinas Sartauskas informavo, kad atsižvelgiant į Aurimo 
Nausėdos dažnai keliamus nuogąstavimus paves Administracijai parengti 
kreipimąsi į STT ir prokuratūrą dėl išsakytų kaltinimų esą AB "Šiaulių 
energija" vedama į bankrotą, siekiant įmonę privatizuoti. 
 
 
 
 
 
            3. SVARSTYTA. 2013 metų viešųjų darbų, finansuojamų iš 
valstybės biudžeto lėšų, programos patvirtinimas. 
 
Sprendimo projektą pristatė Auksė Tutkutė. 
 
Justinas Sartauskas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis 
(pridedama prie sprendimo projekto). 
 
Balsavo dėl sprendimo projekto: už - 26, prieš - nėra, susilaikiusių - nėra. 
 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-3 pridedamas). 
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4. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 
d. sprendimo T-128 "Dėl Projektų įgyvendinimo priežiūros tarybos 
sudarymo" pakeitimas. 
 
Sprendimo projektą pristatė Aistė Žalevičienė. 
 
Justinas Sartauskas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis 
(Pridedama prie sprendimo projekto). Informavo, kad Miesto ūkio ir 
plėtros komitetas siūlo papildyti Projektų įgyvendinimo priežiūros 
tarybą Artūro Visocko kandidatūra. 
 
Stasys Tumėnas klausė, koks esminis skirtumas keičiant 2010 metais 
sudarytą Projektų įgyvendinimo priežiūros tarybą. Klausė, kokios 
priežastys, kad Vidmantas Japertas įvardijamas kaip Šiaulių prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų prezidentu. 
 
Aistė Žalevičienė atsakė, kad prieš tai Projektų įgyvendinimo 
priežiūros taryboje dirbusi Daiva Matonienė yra keičiama į Jurą 
Andriukaitį, Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotoją. 
Informavo, kad į tarybos sudėtį įeina ir socialiniai ir ekonominiai 
partneriai, todėl vieni iš jų yra ir Šiaulių prekybos, pramonės ir 
amatų rūmai, kurie raštu  ir delegavo prezidentą. 
 
Aurimas Nausėda pasisakė dėl siūlymo papildyti Projektų įgyvendinimo 
priežiūros tarybą Tarybos nariu Artūru Visocku. 
 
4.1. Balsavo už siūlymą papildyti Projektų įgyvendinimo priežiūros 
tarybą Artūro Visocko kandidatūra: už - 12, prieš - 5, susilaikė - 10. 
Nepritarta. 
 
Stasys Tumėnas replikavo, kad nepraėjus 2 metams Tarybos nariai 
ignoruoja 13,74 % Šiaulių miesto gyventojų pasirinkimą. 
 
Aurimas Nausėda teigė, kad šiuo metu Projektų įgyvendinimo priežiūros 
grupė veikia netinkamai, pateikė argumentus ir pastebėjimus. 
 
4.2. Balsavo dėl sprendimo projekto: už - 22, prieš - 3, susilaikiusių - nėra. 
 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-4 pridedamas). 
 
 
 
 
 
            Algimantas Beinoravičius remiantis Viešųjų ir privačių 
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatomis, 
nusišalino nuo sprendimo projekto "Dėl savivaldybės biudžeto 
asignavimų reorganizuotoms mokykloms" svarstymo ir išėjo iš posėdžio 
salės. 
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5. SVARSTYTA. Pritarimas įgyvendinti projektą ,,Nestacionarių 
socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šiaulių regione įkuriant 
nestacionarių socialinių paslaugų padalinius socialinės rizikos 
asmenims Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centre". 
 
Sprendimo projektą pristatė Aistė Žalevičienė. 
 
Vaidas Bacys klausė, ar įgyvendinus projektą reikės daugiau etatų. 
 
Aistė Žalevičienė atsakė, kad taip, papildomai reikės 3 etatų. 
 
Justinas Sartauskas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis 
(Pridedama prie sprendimo projekto). 
 
Aurimas Nausėda klausė, ar sukurtos darbo vietos reikš, kad bus 
priimti valdininkai pagal kategorijas, ar pagal terminuotas darbo 
sutartis. 
 
Aistė Žalevičienė pabrėžė, kad sukurtos naujos darbo vietos bus ne 
Savivaldybės administracijoje, o Šiaulių miesto savivaldybės 
socialinių paslaugų centre, kuriame nedirba valstybės tarnautojai, 
dirba darbuotojai pagal darbo sutartis. 
 
Balsavo dėl sprendimo projekto: už - 20, prieš - nėra, susilaikė - 6. 
 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-5 pridedamas). 
 
 
 
 
 
6. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės vietinių kelių (gatvių) 
tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir plėtros 2013 m. programos, 
finansuojamos iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, objektų 
sąrašo patvirtinimas. 
 
Sprendimo projektą pristatė Arūnas Adomaitis. Informavo, kad 
teisininkai išsakė papildomas pastabas dėl sprendimo projekto ir 
paprašė kaip rengėjas išbraukti iš sprendimo projekto 2 punktą. 
 
Justinas Sartauskas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis 
(pridedama prie sprendimo projekto). 
 
Stasys Tumėnas išsakė pastabas, kad sprendimo projektas abstraktus, 
nėra nurodyto konkretaus objektų sąrašo. 
 
Arūnas Adomaitis atsakė, kad kur ir kokius darbus reikia atlikti 
sprendžia skyriaus specialistai apžiūrėjus ir įvertinus gatvės būklę. 
Informavo, kad tikslesnes sumas galės pasakyti kai bus atliktas 
viešasis pirkimas. 
 
Artūras Visockas klausė, kaip ši suma atsispindi patvirtintame 
Strateginiame veiklos plane. 
 
Arūnas Adomaitis atsakė, kad suma nurodyta Strateginiame veiklos plane 
šiek tiek neatitinka,  nurodė priežastis. 
 
Alfredas Lankauskas išsakė pastabas dėl konkrečių sąrašų nebuvimo ir 
sprendimų priėmimo.   Informavo, kad Komiteto posėdžio metu siūlė 
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sudaryti darbo grupę kuri aprobuotų gatvių sąrašą ir reikalui esant 
pateiktų Tarybai tvirtinti. Siūlė problemos sprendimą perkelti į 
politinį lygį. 
 
Justinas Sartauskas siūlė pavesti tai tvirtinti Miesto ūkio ir plėtros 
komitetui. 
 
Artūras Visockas pritarė Alfredo  Lankausko siūlymui. Klausė, kiek 
metų Administracijos direktorius įsakymu  buvo perskirstomos lėšos, 
nors to negalima buvo daryti. 
 
Arūnas Adomaitis atsakė, kad tikslaus metų skaičiaus įvardinti negali, 
bet tai nepirmi metai. 
 
Artūras Visockas pasisakė dėl Administracijos darbo ir Strateginio 
veiklos plano sudarymo. 
 
Aurimas Nausėda pritarė Artūro Visocko nuomonei, teigė, kad šis 
klausimas turėtų būti aptariamas ne viename komitete, o visuose 
komitetuose. Pasisakė dėl darbo grupės sukūrimo, informacijos teikimo 
ir Strateginio plano suderinimo. 
 
Balsavo dėl sprendimo projekto su pataisymu: už - 25, prieš - nėra, 
susilaikė - 2. 
 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-6 pridedamas). 
 
(Replika po balsavimo) Artūras Visockas abejojo, ar Tarybos sprendimo 
projektas galėjo būti tokiu būdu keičiamas. 
 
 
 
 
 
7. SVARSTYTA. Šiaulių Didždvario, Juliaus Janonio, Lieporių, 
"Romuvos", "Saulėtekio", Simono Daukanto, Stasio Šalkauskio gimnazijų 
nuostatų patvirtinimas. 
 
Sprendimo projektą pristatė Violeta Damskienė. 
 
Justinas Sartauskas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis 
(pridedama prie sprendimo projekto). 
 
Balsavo dėl sprendimo projekto: už - 26, prieš - nėra, susilaikiusių - nėra. 
 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-7 pridedamas). 
 
 
 
 
 
8. SVARSTYTA. Šiaulių jaunimo mokyklos pavadinimo pakeitimo ir 
nuostatų patvirtinimas. 
 
Sprendimo projektą pristatė Violeta Damskienė. 
 
Justinas Sartauskas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis 
(pridedama prie sprendimo projekto). 
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Balsavo dėl sprendimo projekto: už - 27, prieš - nėra, susilaikiusių - nėra. 
 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-8 pridedamas). 
 
 
 
 
 
9. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro nuostatų 
patvirtinimas. 
 
Sprendimo projektą pristatė Violeta Damskienė. 
 
Justinas Sartauskas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis 
(pridedama prie sprendimo projekto). 
 
Balsavo dėl sprendimo projekto: už - 28, prieš - nėra, susilaikiusių - nėra. 
 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-9 pridedamas). 
 
 
 
 
 
10. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 
d. sprendimo Nr. T-261 "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 
m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-338 "Dėl mokamų paslaugų įkainių" 
pakeitimo" pakeitimas. 
 
Sprendimo projektą pristatė Violeta Damskienė. 
 
Justinas Sartauskas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis 
(pridedama prie sprendimo projekto). 
 
Balsavo dėl sprendimo projekto: už - 27, prieš - nėra, susilaikiusių - nėra. 
 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-10 pridedamas). 
 
 
 
 
 
11. SVARSTYTA. Šiaulių sporto mokyklos ,,Saulė" reorganizavimo patvirtinimas. 
 
Sprendimo projektą pristatė Gintaras Jasiūnas. 
 
Justinas Sartauskas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis 
(pridedama prie sprendimo projekto). 
 
Balsavo dėl sprendimo projekto: už - 26, prieš - nėra, susilaikiusių - nėra. 
 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-11 pridedamas). 
 
 
 
 
 
            12. SVARSTYTA. Šiaulių miesto koncertinės įstaigos "Saulė" 
teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimas. 
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Sprendimo projektą pristatė Patricija Poderytė. 
 
Justinas Sartauskas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis 
(pridedama prie sprendimo projekto). 
 
Balsavo dėl sprendimo projekto: už - 27, prieš - nėra, susilaikiusių - nėra. 
 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-12 pridedamas). 
 
 
 
 
 
            13. SVARSTYTA. Pritarimas reorganizuoti VšĮ Šiaulių 
odontologijos polikliniką. 
 
Sprendimo projektą pristatė Ieva Andruškevičiūtė. 
 
Justinas Sartauskas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis 
(pridedama prie sprendimo projekto). 
 
Stasys Tumėnas pateikė klausimą, ar šis sprendimas neprieštaraus naujo 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro numatytoms reformoms. 
 
Ieva Andruškevičiūtė atsakė, kad šiai dienai neprieštaraus. 
 
Lukas Žakaris klausė, ar buvo atsiklausta dirbančiųjų nuomonės dėl šio projekto. 
 
Ieva Andruškevičiūtė atsakė, kad net du kartus buvo dalyvauta 
visuotiniuose darbuotojų susirinkimuose kurie vyko birželio ir spalio 
mėnesiais, viename iš protokolų pažymima, kad darbuotojai žodžiu 
pareiškė nuomonę dėl įstaigos prisijungimo. 
 
Artūras Gedminas klausė, ar projekte bus pakankamai saugiklių, kad 
susijungus šioms  įstaigoms nepakils įkainiai ir nenukentės viešasis 
interesas. 
 
Ieva Andruškevičiūtė atsakė, kad reorganizacijos sąlygose yra numatyta 
jog po rugsėjo 1 dienos visos teisės ir pareigos pereina VšĮ Šiaulių 
centro poliklinikai: darbo sutartys, civilinės sutartys bei kitos 
sutartys. Pabrėžė, kad įkainiai yra patvirtinti Odontologijos 
poliklinikos direktoriaus įsakymu, kuris neprieštarauja Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytiems įkainiams. 
 
Artūras Gedminas klausė, ar bus teikiamos pirmo ir antro lygio paslaugos. 
 
Ieva Andruškevičiūtė atsakė, kad paslaugos bus teikiamos, tik dėl 
antrinio lygio paslaugų teikimo ir dėl licenzijos išsiėmimo, bei 
sutarčių su Ligonių kasa sudarymo VšĮ Šiaulių centro poliklinikos 
vadovas turės kreiptis į Odontologų rūmus. 
 
Algimantas Beinoravičius klausė, ar privalės jis tai padaryti. 
 
Ieva Andruškevičiūtė atsakė, kad už pirminę odontologinę priežiūrą yra 
atsakingas pirminės  sveikatos priežiūros centras ir jo vadovas. 
Teigė, kad antrinio lygio paslaugų teikimas  numatytas reorganizavimo 
sąlygose. Priminė, jog visos teisės ir pareigos pereina VšĮ Šiaulių 
centro poliklinikai. 
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Vaidas Bacys priminė, kad Taryba yra steigėjai kurie gali įtakoti 
kreiptis dėl antrinio lygio paslaugų teikimo. 
 
Balsavo dėl sprendimo projekto: už - 20, prieš - 1, susilaikė - 6. 
 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-13 pridedamas). 
 
 
 
 
 
14. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padalinių 
teikiamų papildomų socialinės priežiūros paslaugų Savarankiško 
gyvenimo namuose kainų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimas. 
 
Sprendimo projektą pristatė Irena Kiurienė. 
 
Justinas Sartauskas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis 
(pridedama prie sprendimo projekto). 
 
Balsavo dėl  sprendimo projekto: už - 26, prieš - nėra, susilaikiusių - nėra. 
 
            NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-14 pridedamas). 
 
 
 
 
 
15. SVARSTYTA. Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo 
komisijos sudarymas. 
 
Sprendimo projektą pristatė Edita Čičelienė. 
 
Justinas Sartauskas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis 
(pridedama prie sprendimo projekto). 
 
Stasys Tumėnas pasisakė dėl komisijos sudėties sudarymo  ir interesų 
susikirtimo. 
 
Edita Čičelienė išsamiai atsakė dėl komisijos sudarymo principo. 
 
Aurimas Nausėda teigė, kad būtina Tarybos nariams pateikti šios 
komisijos veiklos ataskaitą, nurodant kokios yra Savivaldybės 
tarnautojų kompetencijas. 
 
Genadijus Mikšys siūlė Tarybos nariui vartoti teisingus terminus. 
 
Balsavo dėl sprendimo projekto: už - 26, prieš - nėra, susilaikiusių - nėra. 
 
            NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-15 pridedamas). 
 
 
 
 
 
            16. SVARSTYTA. Priemokos Šiaulių miesto savivaldybės 
administracijos direktoriui nustatymas. 
 



Lapas 16 

Sprendimo projektą pristatė Edita Čičelienė. 
 
Justinas Sartauskas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis 
(pridedama prie sprendimo projekto). 
 
Stasys Tumėnas pasisakė dėl pateikto nekorektiško sprendimo projekto 
aiškinamojo rašto. Klausė, ar teisinga į vieną dokumentą sudėtį 
atlyginimų grąžinimą darbuotojams ir priedų skyrimą Administracijos 
direktoriui ir pavaduotojams. Klausė, ar pagerėjo Šiaulių miesto 
finansinė situacija. 
 
Edita Čičelienė atsakė, kad 2012 metais vykdant Koalicinį susitarimą 
buvo nuspręsta tiek Administracijai, tiek Administracijos direktoriui 
ir pavaduotojams sumažinti priemokas. 
 
Aurimas Nausėda klausė, ar prie šio sprendimo projekto yra pridėta 
teisininko išvada. 
 
Edita Čičelienė informavo, kad teisininkai šį sprendimo projektą 
vizavo teigiamai. 
 
Stasys Tumėnas pateikė klausimus dėl darbo užmokesčio padidėjimo 
skaičiavimo per mėnesį ir per metus. Priminė, kad Koalicinėje 
sutartyje buvo žadama skirti finansavimą bibliotekoms  leidinių 
įsigijimui, tačiau 2013 metų biudžete tam nenumatyta nei vieno lito. 
Siūlė pinigus skirti bibliotekoms leidinių  įsigijimui. 
 
Justinas Sartauskas patikslino, dėl aiškinamajame rašte nurodytų 
sąvokų naudojimo. 
 
Denis Michalenko teigė, kad dar nėra tvirtinamas biudžetas, o jau yra 
numatomi tvirtinti priedai. Klausė, ar galime pagal savo biudžetą tai 
sau leisti. Klausė kuo pasikeitę Administracijos direktoriaus darbas 
2013 metais nuo 2012 metų darbo. 
 
Edita Čičelienė atsakė, kad kaip ir mažinant nebuvo atsižvelgta ar 
keičiasi darbas, taip ir šiuo atveju niekas nepasikeitė. 
 
Artūras Visockas klausė, ar ši suma buvo įtraukta į Strateginį veiklos planą. 
 
Edita Čičelienė atsakė, kad planuojant į tai buvo atsižvelgta. 
Akcentavo, kad tvirtinamas bendras mokos fondas. 
 
Artūras Visockas atkreipė dėmesį dėl Strateginio veiklos plano 
nelogiškumo ir Administracijos darbo kokybės. Išsakė pastabas 
Administracijos direktoriui dėl AB "Busturas" veiklos. 
 
Artūras Gedminas teigė, kad ir šiais metais situacija Šiaulių mieste 
nepasikeitė. Siūlė šiuos sumažinimus pratęsti dar vieneriems metams. 
 
Aidas Gedvilas pritarė išsakytoms nuomonėms, siūlė balsuoti prieš 
sprendimo projektą. 
 
Vincas Laurutis pasisakė už priemokos Šiaulių miesto savivaldybės 
administracijos direktoriui nustatymą, nurodė priežastis. 
 
Stasys Tumėnas apgailestavo, kad Tarybos nariai neskiria priemokos 
prie atlyginimo ir atlyginimo sumažinimo procentiškai. 
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Danguolė Martinkienė teigė, kad diskutuoti šiuo klausimu verta. Siūlė 
šį klausimą atidėti ir svarstyti kartu su 2013 metų biudžetu. 
 
Algimantas Beinoravičius Lietuvos socialdemokratų frakcijos vardu 
paprašė 10 minučių pertraukos. 
 
            Posėdžio pirmininkas Justinas Sartauskas paskelbė 10 
minučių pertrauką. 
 
            Po pertraukos. 
 
            16.1. Balsavo už Danguolės Martinkienės pasiūlymą atidėti 
sprendimo projektą: už - 10, prieš - 10, susilaikė - 3. Nepritarta. 
 
Stasys Tumėnas pasisakė dėl darbuotojų darbo laiko atstatymo. 
 
16.2. Balsavo dėl  sprendimo projekto: už - 16, prieš - 3, susilaikė - 5. 
 
            NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-16 pridedamas). 
 
 
 
 
 
17. SVARSTYTA. Priemokos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojams nustatymas. 
 
Sprendimo projektą pristatė Gytis Skurkis. 
 
Justinas Sartauskas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis 
(pridedama prie sprendimo projekto). 
 
Balsavo dėl sprendimo projekto: už - 18, prieš - 2, susilaikė - 4. 
 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-17 pridedamas). 
 
(Replika po balsavimo) Artūras Visockas siūlė Administracijos 
direktoriui pradėti spręsti problemas susijusias su AB "Busturas". 
 
 
 
 
 
            18. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. 
gegužės 12 d. sprendimo Nr. T-146 "Dėl mero pavaduotojų veiklos sričių 
nustatymo" pakeitimas. 
 
Sprendimo projektą pristatė Domas Griškevičius. 
 
Justinas Sartauskas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis 
(pridedama prie sprendimo projekto). 
 
Balsavo dėl sprendimo projekto: už - 23, prieš - nėra, susilaikiusių - nėra. 
 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-18 pridedamas). 
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19. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 
14 d. sprendimo Nr. T-119 "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 
komitetų sudarymo" pakeitimas. 
 
Sprendimo projekto naują redakciją pristatė Domas Griškevičius. 
Informavo, kad gautas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių grupės 
pranešimas dėl nario Artūro Visocko delegavimo į Kontrolės komitetą. 
Išvardino Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių grupės sudėtį: 
Gintaras Karalevičius, Stasys Tumėnas, Artūras Visockas. 
 
Justinas Sartauskas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis 
(pridedama prie sprendimo projekto). 
 
Balsavo dėl sprendimo projekto naujos redakcijos: už - 23, prieš - 
nėra, susilaikė -1. 
 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-19 pridedamas). 
 
 
 
 
 
20. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės kontrolieriaus Arvydo 
Ušecko valstybės tarnybos pratęsimas. 
 
Sprendimo projektą pristatė Gytis Skurkis. 
 
Justinas Sartauskas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis 
(pridedama prie sprendimo projekto). 
 
Balsavo dėl sprendimo projekto: už - 24, prieš - nėra, susilaikiusių - nėra. 
 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-20 pridedamas). 
 
 
 
 
 
21. SVARSTYTA. Sutikimas perimti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą. 
 
Sprendimo projektą pristatė Gytis Skurkis. 
 
Justinas Sartauskas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis 
(pridedama prie sprendimo projekto). 
 
Balsavo dėl sprendimo projekto: už - 23, prieš - nėra, susilaikiusių - nėra. 
 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-21 pridedamas). 
 
 
 
 
 
22. SVARSTYTA. Turto perdavimas Šiaulių miesto švietimo įstaigoms. 
 
Sprendimo projektą pristatė Gytis Skurkis. 
 
Justinas Sartauskas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis 
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(pridedama prie sprendimo projekto). 
 
Balsavo dėl sprendimo projekto: už - 22, prieš - nėra, susilaikiusių - nėra. 
 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-22 pridedamas). 
 
 
 
 
 
            23. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. 
rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-230 "Dėl Šiaulių Aukštabalio pradinės 
mokyklos turto perėmimo ir perdavimo patikėjimo teise" pakeitimas. 
 
Sprendimo projektą pristatė Gytis Skurkis. 
 
Justinas Sartauskas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis 
(pridedama prie sprendimo projekto). 
 
Balsavo dėl sprendimo projekto: už - 22, prieš - nėra, susilaikiusių - nėra. 
 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-23 pridedamas). 
 
 
 
 
 
            24. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. 
rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-229 "Dėl Šiaulių Dainų pradinės 
mokyklos turto perėmimo ir perdavimo patikėjimo teise" pakeitimas. 
 
Sprendimo projektą pristatė Gytis Skurkis. 
 
Justinas Sartauskas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis 
(pridedama prie sprendimo projekto). 
 
Stasys Tumėnas išsakė pastabas dėl naujai atsiradusio turto perėmimo 
ir perdavimo. 
 
Balsavo dėl sprendimo projekto: už - 23, prieš - nėra, susilaikiusių - nėra. 
 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-24 pridedamas). 
 
(Replika po balsavimo) Vidmantas Japertas atkreipė Administracijos 
direktoriaus dėmesį dėl atsakomybės ir tinkamo turto apskaitos 
vykdymo. 
 
 
 
 
 
            25. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. 
rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-231 "Dėl Šiaulių Dubijos pagrindinės 
mokyklos turto perėmimo ir perdavimo patikėjimo teise" pakeitimas. 
 
Sprendimo projektą pristatė Gytis Skurkis. 
 
Justinas Sartauskas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis 
(pridedama prie sprendimo projekto). 
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Balsavo dėl sprendimo projekto: už - 24, prieš - nėra, susilaikiusių - nėra. 
 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-25 pridedamas). 
 
 
 
 
 
            26. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2004 m. 
balandžio 29 d. sprendimo Nr. T-151 "Dėl Šiaulių miesto savivaldybei 
nuosavybės teise priklausančių manevrinio butų fondo gyvenamųjų 
patalpų nuomos" pripažinimas netekusiu galios. 
 
Sprendimo projektą pristatė Gytis Skurkis. 
 
Justinas Sartauskas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis 
(pridedama prie sprendimo projekto). 
 
Jonas Novogreckis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas Šiaulių 
apskrityje išsakė pastabas dėl Vyriausybės atstovo teikimo ir pateikto 
aiškinamojo rašo. 
 
Balsavo dėl sprendimo projekto: už - 24, prieš - nėra, susilaikiusių - nėra. 
 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-26 pridedamas). 
 
(Replika po balsavimo) Vidmantas Japertas pabrėžė, kad ne Vyriausybės 
atstovas nusprendžia, o įstatymas nusprendžia kokios tvarkos laikytis. 
Teigė, kad Vyriausybės atstovas gali pasakyti, kad tik nesilaikoma 
įstatymo nustatytos tvarkos. 
 
 
 
 
 
            27. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Dainų g. 26, 
Šiauliuose, nuomos sutarčių atnaujinimas. 
 
Sprendimo projektą pristatė Gytis Skurkis. 
 
Justinas Sartauskas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis 
(pridedama prie sprendimo projekto). 
 
Balsavo dėl sprendimo projekto naujos redakcijos: už - 24, prieš - 
nėra, susilaikiusių - nėra. 
 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-27 pridedamas). 
 
 
 
 
 
 
 
            28. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Tilžės g. 139, 
Šiauliuose, nuomos sutarties atnaujinimas. 
 
Sprendimo projektą pristatė Gytis Skurkis. Informavo, kad Miesto ūkio 
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ir plėtros komitetas siūlė  nuomos sutartį pratęsti vieneriems metams. 
 
Justinas Sartauskas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis 
(pridedama prie sprendimo projekto). 
 
Vidmantas Japertas siūlė pilnai įtraukti Miesto ūkio ir plėtros 
komiteto siūlymą ir dėl turto privatizavimo. Kėlė klausimą, ar 
savivaldybei šis nuomojamas turtas jų funkcijų teikimui yra 
reikalingas.  Siūlė šį klausimą svarstyti Privatizavimo komisijoje. 
 
Artūras Visockas klausė, ar praėjus metams galima tikėtis, kad šis 
klausimas bus pristatytas kitaip derinant nuomotojo ir savivaldybės 
interesą. 
 
Balsavo dėl sprendimo projekto naujos redakcijos: už - 22, prieš - 
nėra, susilaikiusių - nėra. 
 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-28 pridedamas). 
 
 
 
 
 
 
 
            29. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Ežero g. 70, 
Šiauliuose, perdavimas panaudos sutartimi. 
 
Sprendimo projektą  pristatė Gytis Skurkis. 
 
Justinas Sartauskas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis 
(pridedama prie sprendimo projekto). 
 
Balsavo dėl sprendimo projekto: už - 24, prieš - nėra, susilaikiusių - nėra. 
 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-29 pridedamas). 
 
 
 
 
 
 
 
            30. SVARSTYTA.  Gyvenamosios patalpos perdavimas panaudos 
pagrindais. 
 
Sprendimo projektą  pristatė Gytis Skurkis. 
 
Justinas Sartauskas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis 
(pridedama prie sprendimo projekto). 
 
Balsavo dėl sprendimo projekto: už - 23, prieš - nėra, susilaikiusių - nėra. 
 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-30 pridedamas). 
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            31. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų panaudos sutarčių atnaujinimas. 
 
Sprendimo projektą  pristatė  Gytis Skurkis. 
 
Justinas Sartauskas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis 
(pridedama prie sprendimo projekto). 
 
Balsavo dėl sprendimo projekto: už - 24, prieš - nėra, susilaikiusių - nėra. 
 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-31 pridedamas). 
 
 
 
            32. SVARSTYTA. Žemės sklypo Lyros g. 13, Šiauliuose, 
detaliojo plano rengimas. 
 
Sprendimo projektą  pristatė Rasa Budrytė. 
 
Justinas Sartauskas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis 
(pridedama prie sprendimo projekto). 
 
Algimantas Beinoravičius klausė, ar nemanote, kad būtų geriau 1 punktą 
sukeisti su 2 punktu. 
 
Rasa Budrytė teigė, kad jeigu nėra aprašyto susitarimo objekto, tai 
yra detaliojo plano uždavinio jį parengti, tai 2 punktas dėl jungtinės 
veiklos sutarties, kuri ir turėtų būti sudaroma to detaliojo planavimo 
tikslams, procedūroms  ir finansavimo būdui bei rengimui aptarti, 
galimai nebetenka savo prasmės. Akcentavo, kad pirmiausia turi būti 
numatoma, jog bus rengiamas toks planas, o paskui aptariama 
technologija, kaip tas turėtų būti atliekama bei tarpusavio santykiai 
tarp suinteresuotų tuo detaliuoju planu šalių. Išsamiai informavo apie 
šio sprendimo vykdymo eigą: turi būti pirmiausiai sudaromas 
susitarimas su visais žemės sklypo naudotojais ir nuomotojais dėl 
žemės sklypo detaliojo plano rengimo finansavimo, planavimo tikslų ir 
uždavinių, rangovo parinkimo ir t. t.. Pabrėžė, kad tik pasirašius 
jungtinės veiklos sutartį būtų galima rengti patį detalųjį planą, kitu 
atveju detaliojo plano parengimo procesas yra iš viso sunkiai 
įsivaizduojamas. 
 
Vidmantas Japertas pasisakė dėl Tarybos sprendimo projekto. 
 
Aurimas Nausėda prašė paviešinti prie Tarybos sprendimo projekto 
pateiktą teisininkės išvadą. 
 
Justinas Sartauskas informavo, kad Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja 
Žyvilė Rimšienė  projektą vizavo teigiamai. 
 
Stasys Tumėnas klausė, kaip vertina skyriaus vedėja advokato Mariaus 
Ramanausko kontoros raštą. 
 
Rasa Budrytė patikslino, kad yra gauti du advokato raštai. Pabrėžė, 
kad jis savo raštuose nėra nuoseklus, nes detaliojo plano viešuosiuose 
svarstymuose dalis planavimo organizatorių išsakė savo pageidavimus ir 
pastabas. 
 
Aurimas Nausėda ir Artūras Visockas diskutavo ir pasisakė dėl 



Lapas 23 

sprendimo projekto teisinių išvadų pateikimo būdų. 
 
32.1. Balsavo dėl redakcinio sprendimo projekto pataisymo sukeičiant 1 
punktą ir 2 punktą vietomis: už - 16, prieš - 1, susilaikiusių - nėra. 
Pritarta. 
 
32.2. Balsavo dėl sprendimo projekto su redakciniu pakeitimu: už - 20, 
prieš - nėra, susilaikė - 2. 
 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-32 pridedamas). 
 
 
 
 
 
            33. SVARSTYTA. Žemės sklypo Žemaitės g. 17, Šiauliuose, 
detaliojo plano patvirtinimas. 
 
Sprendimo projektą  pristatė Rasa Budrytė. 
 
Justinas Sartauskas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis 
(pridedama prie sprendimo projekto). 
 
Balsavo dėl sprendimo projekto: už - 24, prieš - nėra, susilaikiusių - nėra. 
 
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-33 pridedamas). 
 
 
 
 
 
            34. SVARSTYTA.  Kiti klausimai 
 
            Artūras Visockas priminė, kad praeitame Tarybos posėdyje 
prašė į šį Tarybos posėdį pakviesti VšĮ Šiaulių regiono plėtros 
agentūros vadovę dėl atsakymų  apie VšĮ "Sportas visiems" veiklą ir 
ataskaitas. Pabrėžė, kad tikėjosi šiandien sulaukti aiškių  atsakymų. 
 
            Justinas Sartauskas informavo, kad Taryba jokio sprendimo 
nepriėmė. Informavo, kad užsakytas  ir šiuo metu atliekamas 
nepriklausomas auditas. Teigė, kad tik turint konkrečią medžiagą bus 
galima kalbėti. 
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas Šiaulių apskrityje pateikė 
informaciją dėl Vyriausybės atstovo siunčiamų teikimų ir reikalavimų. 
 
Aurimas Nausėda pasisakė, kad dėl biudžeto projekto būtina surengti 
visiems Tarybos nariams papildomą svarstymą. 
 
 
 
 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas 
                                           Justinas Sartauskas 
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Tarybos sekretorius 
                                           Domas Griškevičius 
 
 
 
 
 
Posėdžio sekretorė 
                                                Jūratė Vilbikienė 
 
 
http://web.siauliai.lt/aktai/nsdoc.asp?did=18389 

 

 


