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Socialdemokratų frakcijai Šiaulių miesto taryboje priklausantys 5 socialdemokratai,
siekdami efektyvesnio darbo miesto taryboje, dalį ataskaitinio laikotarpio bendradarbiavo su
judėjimo ,,Uţ Šiaulius“, Liberalų frakcijos nariais, Darbo partijos ir Tvarkos ir teisingumo
frakcijų nariais, sudarydami opoziciją. Remdamiesi LSDP Šiaulių skyriaus tarybos sprendimu
frakcijai siekti darbo pozicijoje, 2016 gruodţio 1 d. socialdemokratai su kitomis frakcijomis
pasiskelbė savivaldybės tarybos dauguma (18 narių) ir 2016-12-19 atstatydino mero pavaduotoją
bei administracijos direktorių. Darbo partijai palikus daugumą, 2017-02-02 vėl sudaryta trapi
dauguma iš 16 narių. Šiuo metu socialdemokratai nepriklauso tarybos daugumai, nes iš jos
pasitraukė frakcija ”Uţ Šiaulius“, o nauja dauguma nesudaryta.
Visi 5 Socialdemokratų frakcijai priklausantys Tarybos nariai dirba miesto Tarybos
komitetuose, priklauso įvairioms komisijoms, darbo grupėms:
J. Sartauskas - Finansų ir ekonomikos komitetas; Šiaulių miesto savivaldybės strateginės plėtros
taryba; Bendruomenės sveikatos taryba; UAB ” Busturas” kainų perskaičiavimo darbo grupė.
G.Vyšniauskas- Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas; Kontrolės komitetas; Šiaulių miesto 20152024 metų strateginio plėtros plano rengimo darbo grupė; Projektų įgyvendinimo prieţiūros taryba;
Visuomenės sveikatos centro taryba.
J. Ţakarienė- Švietimo, kultūros ir sporto komitetas; Šiaulių miesto 2015- 2024 metų strateginio
plėtros plano rengimo darbo grupė.
L. Ţakaris- miesto ūkio ir plėtros komitetas; Šiaulių miesto 2015- 2024 metų strateginio plėtros
plano rengimo darbo grupė; Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prieţiūros
(eksploatavimo) maksimalių tarifų skaičiavimo projektų bei daugiabučių namų šildymo ir karšto
vandens sistemų prieţiūros (eksploatavimo) ir maksimalių tarifų taikymo taisyklių parengimo darbo
grupė.
Z. Ţuklijienė- Švietimo, kultūros ir sporto komitetas; Etikos komisija (pirmininkė); Peticijų
komisija; Šiaulių miesto 2015- 2024 metų strateginio plėtros plano rengimo darbo grupė; Mokyklų
tinklo pertvarkos 2016- 2020 metų bendrojo plano rengimo grupė; Nevyriausybinių organizacijų
tarybos narė.
Svarbiausi Socialdemokratų frakcijos atlikti darbai:
Įvyko 42 Socialdemokratų frakcijos posėdţiai, kuriuose svarstyti Tarybai teikiamų sprendimų
projektai, rengti susitikimai su savivaldybės administracijos atstovais, kandidatais į administracijos
direktoriaus pareigas, svarstyti miesto biudţeto bei kiti aktualūs klausimai.

Savivaldybės merui, administracijos direktoriui, vyriausybės ir miesto institucijų vadovams
Socialdemokratų frakcijos nariai pateikė 53 paklausimus, kreipimusis raštu ir ţodţiu, sprendė
miesto gyventojams iškilusias problemas.
Kartu su kitų frakcijų nariais pateiktas Kreipimasis į LR prezidentę, Seimo pirmininką, Premjerą dėl
antidemokratinių mero veiksmų.
J. Sartauskas, kaip frakcijos vadovas ir dalį ataskaitinio laikotarpio-susivienijusių frakcijų
lyderis, rengė arba vadovavo rengiant susivienijusių frakcijų dokumentus, paklausimus,
kreipimusis. Be to, socialdemokratų frakcijos vardu rengė sprendimus, juos pristatė.
Savivaldybės tarybai Socialdemokratų frakcija viena arba su kitų frakcijų nariais
parengė ir pateikė svarstymui 8 sprendimų projektus bei jų alternatyvas:
Dėl meninio akcento „1 JAV centas” pastatymo;
Dėl savivaldybės administracijos direktoriaus atstatydinimo;
Dėl savivaldybės mero pavaduotojo atstatydinimo;
Dėl Šiaulių miesto gyventojų, sulaukusių 70-74 metų amţių, vaţiavimo miesto transportu
savaitgaliais bei švenčių dienomis nemokamai;
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos reglamento pakeitimo ( 2 sprendimo projektai);
Dėl 2017 metų strateginio veiklos plano pakeitimo;
Dėl 2017 metų biudţeto pakeitimo.
Visi socialdemokratų frakcijos nariai susitikinėjo su rinkėjais, sprendė jų problemas.
Kita socialdemokratų frakcijos narių veikla: aktyviai dalyvavo miesto Tarybos, įvairių
komisijų, darbo grupių veikloje, lankėsi įstaigų bei organizacijų renginiuose, apie socialdemokratų
frakcijos veiklą miesto taryboje informuodavo partijos bičiulius, visus rinkėjus spaudoje,
televizijoje, internetinėje erdvėje.
J. Sartauskas daug kartų viešojoje erdvėje išsakė nuomonę dėl miesto Tarybos, Mero,
savivaldybės administracijos darbo; J. Ţakarienė, Z. Ţuklijienė, G. Vyšniauskas, J. Sartauskas, L.
Ţakaris dalyvavo Šiaulių miesto švietimo įstaigų renginiuose, švietimo darbuotojų konferencijose,
Sporto tarybos posėdţiuose, įvairiuose susirinkimuose, akcijose, diskusijose (ŠU organizuotoje
diskusijoje ,,Gero valdymo modelis“, akcijoje ,,Aš ir tu- tai mes“, VRM tarptautinių ekspertų
organizuotoje diskusijoje apie antikorupcinę veiklą mieste, susitikimuose su Omahos miesto,
Ukrainos delegacijomis ir kt.).
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