PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės
Administracijos direktoriaus
2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. A-1028
Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje turimos informacijos apie aplinką sąvadas
Eil.
Nr.

1.

Informacijos pavadinimas

Informacija apie aplinkos elementų būklę
Informacija apie oro kokybę pagal savivaldybės
vykdomo monitoringo ir kitus duomenis:
1.1. Šiaulių miesto oro taršos kompleksinio įvertinimo
biotestavimo metodu 1995 m. ataskaita.
1.2. Šiaulių municipalinio oro monitoringo 1996 metų
ataskaita.
1.3. Šiaulių miesto municipalinis oro monitoringas,
ataskaita, 1997 m.
1.4. 1997 m. oro taršos kompleksinio įvertinimo pagal
Lepidum Sativum testą darbų ataskaita.
1.5. 1998 m. Šiaulių municipalinio oro kokybės
monitoringo ataskaita.
1.6. 1998 m. oro taršos kompleksinio įvertinimo pagal
Lepidum Sativum testą ataskaita.
1.7 1999 m. Šiaulių miesto municipalinio monitoringo
ataskaita.
1.8. Šiaulių miesto municipalinio atmosferos oro
monitoringo 2000 – 2002 m. ataskaitos.
1.9. Aplinkos oro būklės vertinimas Šiaulių mieste, 2003
m. ataskaita.
1.10. Šiaulių municipalinis oro monitoringas, 2004 m.
ataskaita.
1.11. Aplinkos oro kokybės stebėjimas ir vertinimas
Šiaulių mieste, 2005 m.
1.12. Šiaulių municipalinis oro monitoringas, 2006 m.
ataskaita.
1.13. Šiaulių municipalinis oro monitoringas, 2007 m.
ataskaita.
1.14. Šiaulių municipalinis oro monitoringas, 2008 m.
ataskaita.
1.15. Šiaulių municipalinis oro monitoringas, 2009 m.
ataskaita.
1.16. Šiaulių municipalinis oro monitoringas, 2010 m.
ataskaita.
1.17. Šiaulių municipalinis oro monitoringas, 2011 m.
ataskaita
1.18. Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos monitoringo
programa 2011-2015 metais
1.19. Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos monitoringo
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Informacijos
laikmenos forma

Informacijos
prieinamumas per
internetą ir
informacijos
laikymo vieta

rašytinė

Aplinkos skyrius

rašytinė

„

rašytinė

„

rašytinė

„

rašytinė

„

rašytinė

„

rašytinė

„

rašytinė

„

rašytinė

„

rašytinė,

„

rašytinė,

„

rašytinė,
Aplinkos skyrius
elektron.(CD forma) www.matl.lt
rašytinė,
elektron.(CD forma)
„
rašytinė,
elektron.(CD forma)
rašytinė,
„
elektron.(CD forma)
rašytinė,
elektron.(CD forma)
„
rašytinė
rašytinė, elektroninė
(CD forma)
rašytinė

„
„

Eil.
Nr.

2.

Informacijos pavadinimas

Informacijos
laikmenos forma

programa 2014-2019 metams
1.20. Šiaulių municipalinis aplinkos monitoringas, 2014
m ataskaita
1.21. Biokuro katilinės eksploatacijos poveikio aplinkai
vertinimas. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita
Informacija apie savivaldybės vykdomas oro kokybės
gerinimo ir taršos prevencijos programas ir projektus
bei jų ataskaitos:
2.1. Šiaulių miesto degalinių taršos įtakos atmosferos oro
užterštumui įvertinimas, 1996 m.

rašytinė, elektroninė Aplinkos skyrius
www.siauliai.lt
rašytinė, elektroninė Aplinkos skyrius
(CD forma)

rašytinė

2.2. Dviračių transporto Šiaulių mieste vystymo schema. rašytinė, grafinė
Aiškinamasis raštas. Grafiniai brėžiniai, 1999 m.
2.3. Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių
mieste specialusis planas ir reglamentas, 2008 m.;

rašytinė, grafinė,
elektroninė (CD)

2.4. Šiaulių miesto bendrasis planas, 2009 m.

rašytinė, grafinė,
elektroninė (CD)

2.5. Šiaulių miesto centrinės dalies transporto ir
rašytinė, grafinė,
automobilių stovėjimo teritorijų specialusis planas, 2010 elektroninė (CD)
m
2.6. Ekologiškų viešojo transporto autobusų įsigijimas
Šiaulių mieste

3.

Informacijos
prieinamumas per
internetą ir
informacijos
laikymo vieta

elektroninė

Aplinkos skyrius
„
„
Architektūros ir
urbanistikos
skyrius
Architektūros ir
urbanistikos
skyrius
Architektūros ir
urbanistikos
skyrius
Investicijų ir miesto
plėtros skyrius
www.siauliai.lt
www.siauliai.lt

2.7. Patikslinta aplinkos oro kokybės valdymo Šiaulių
elektroninė
mieste programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas
Informacija apie triukšmą, jo šaltinius bei
matavimus:
3.1 Šiaulių miesto triukšmo modeliavimas ir matavimas, Rašytinė, elektroninė Aplinkos skyrius
2007.
www.matl.lt
3.2 Šiaulių miesto triukšmo strateginis kartografavimo,
triukšmo matavimo miesto aplinkoje ataskaita, 2008 m. rašytinė, elektroninė Aplinkos skyrius
www.matl.lt
3.3. Geležinkelio triukšmo matavimo ir kartografavimo rašytinė, elektroninė Aplinkos skyrius
Šiauliuose ataskaita, 2009 m.
www.matl.lt
3.4. Pramoninio triukšmo matavimo ir kartografavimo
Šiauliuose ataskaita, 2010 m.
3.5. Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos monitoringo
programa 2011-2015 metais
3.6. Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos monitoringo
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rašytinė, elektroninė Aplinkos skyrius
www.siauliai.lt
www.matl.lt
rašytinė, elektroninė Aplinkos skyrius
(CD forma)

Eil.
Nr.

4.

5.

Informacijos pavadinimas

Informacijos
laikmenos forma

Informacijos
prieinamumas per
internetą ir
informacijos
laikymo vieta
Aplinkos skyrius

programa 2014-2019 metams
rašytinė
3.7. Šiaulių municipalinis aplinkos monitoringas, 2014 m
ataskaita
rašytinė, elektroninė Aplinkos skyrius
www.matl.lt
Informacija apie savivaldybės teritorijoje esančių
vandens telkinių priklausomybę (nuosavybės formą),
priežiūrą:
4.1. Vandens telkinių apsaugos zonų ir juostų planas,
rašytinė
Architektūros ir
1993 m.
urbanistikos
4.2. Rėkyvos ežero naudojimo ir priežiūros taisyklės,
rašytinė
skyrius
ataskaita, 1998 m., 2011m.
Aplinkos skyrius
4.3. Prūdelio tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklės, rašytinė
„
ataskaita, 1998 m.
4.4. Talkšos bei Ginkūnų užtvenktų ežerų naudojimo ir rašytinė
„
priežiūros taisyklės, ataskaita, 1998 m.
4.5. Rėkyvos ežero šiaurinės ir pietrytinės dalies
rašytinė
„
pakrančių sutvarkymo techninis projektas, 2003 m.
4.6. Šalia Rėkyvos ežero pietinės dalies eksploatuojamo rašytinė
„
durpyno įtakos geofiltraciniams procesams iš ežero
įvertinimas, autorinio mokslinio tiriamojo darbo ataskaita,
2004 m.
4.7.Šiaulių miesto Talkšos ežero pietinės dalies valymas. rašytinė, grafinė,
Investicijų ir miesto
elektroninė
plėtros skyrius,
www.siauliai.lt
Aplinkos skyrius
4.8. Talkšos ir Ginkūnų užtvenktų ežerų naudojimo ir
rašytinė
priežiūros taisyklės, 2008
Architektūros ir
4.9. Talkšos ežero ir jo prieigų, Ežero gyvenamojo rajono rašytinė, grafinė,
urbanistikos
bei teritorijos Vilniaus g. 72, Šiauliuose, detalusis planas, elektroninė (CD)
skyrius
2008 m
„
4.10. Prūdelio su prieigomis ir Senųjų žydų kapinių
rašytinė, grafinė,
teritorijos Šiauliuose detalusis planas, 2010 m.
elektroninė (CD)
Investicijų ir miesto
4.11. Šiaulių miesto Talkšos ežero šiaurinės dalies
elektroninė
plėtros skyrius,
valymas ir prieigų sutvarkymas
www.siauliai.lt
Informacija apie paviršinių vandens telkinių kokybę
pagal savivaldybės vykdomo monitoringo ir kitus
duomenis:
5.1. Šiaulių miesto paviršinių (lietaus ) nuotekų
rašytinė
Aplinkos skyrius,
monitorinių tyrimų 1995 metų ataskaita
5.2. Šiaulių miesto atvirų vandens telkinių monitorinių
rašytinė
„
tyrimų 1996 m. ataskaita
5.3. Šiaulių miesto atvirų vandens telkinių monitorinių
rašytinė
„
tyrimų 1997 m. ataskaita
5.4. Šiaulių atvirų vandens telkinių hidrocheminių tyrimų rašytinė
„
ataskaita,1998 m.
5.5. 1999 m. Talšos , Ginkūnų ežerų bei Ginkūnų –
rašytinė
„
Malavėnų (Švedės) tvenkinio ichtiologinių ir
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Eil.
Nr.

Informacijos pavadinimas

Informacijos
laikmenos forma

genotoksikologinių tyrimų atsakaita
5.6. Šiaulių m. atvirų vandens telkinių monitoringo 1999
– 2002 m. ataskaitos
5.7. Šiaulių municipalinis paviršinio vandens telkinių
monitoringas, 2003 m. ataskaita.
5.8. Paviršinio vandens telkinių būklės stebėsena
Šiauliuose, 2004 m. ataskaita.
5.9. Šiaulių m. atvirų vandenų telkinių būklės stebėjimas
ir vertinimas, 2005 m.
5.10. Šiaulių municipalinis paviršinio vandens telkinių
monitoringas, 2006 m. ataskaita.
5.11. Šiaulių municipalinis paviršinio vandens telkinių
monitoringas, 2007 m. ataskaita.
5.12. Šiaulių municipalinis paviršinio vandens telkinių
monitoringas, 2008 m. ataskaita
5.13. Rėkyvos ežero būklės įvertinimas ir jo aplinkos
optimizavimo plano parengimas.2008. baigiamoji
ataskaita
5.14.Šiaulių municipalinis paviršinio vandens telkinių
monitoringas, 2009 m. ataskaita
5.15.Šiaulių municipalinis paviršinio vandens telkinių
monitoringas, 2010 m. ataskaita
5.16. Šiaulių miesto paviršinių ( lietaus) nuotekų
monitoringo duomenys už 2003-2010 m.
5.17. Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos monitoringo
programa 2011-2015 metais
5.18. Šiaulių municipalinis paviršinio vandens telkinių
monitoringas, 2011 m. ataskaita
5.19. Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos monitoringo
programa 2014-2019 metams
5.20. Šiaulių municipalinis aplinkos monitoringas, 2014
m ataskaita
6.

rašytinė

„

rašytinė

„

rašytinė,

„

rašytinė,

„

rašytinė, elektroninė Aplinkos skyrius
www.matl.lt
rašytinė, elektroninė
„
rašytinė, elektroninė

„

rašytinė, elektroninė Aplinkos skyrius
www.siauliai.lt
rašytinė, elektroninė Aplinkos skyrius
www.matl.lt
rašytinė, elektroninė Aplinkos skyrius
www.siauliai.lt
www.matl.lt
rašytinė
UAB „Šiaulių
vandenys“
rašytinė, elektroninė Aplinkos skyrius
(CD forma)
rašytinė, elektroninė Aplinkos skyrius,
www.matl.lt
rašytinė
Aplinkos skyrius
rašytinė, elektroninė Aplinkos skyrius
www.matl.
www.siauliai.lt

Informacija apie savivaldybės vykdomas geriamojo
vandens kokybės gerinimo programas ir projektus bei
jų ataskaitos:
6.1. Gėlo geriamo vandens telkinių Šiaulių miestui detalių rašytinė
paieškų 1994 m. ataskaita (t.1,2,3)
6.2. Šiaulių m. vandenviečių apsaugos planas, 1997 m.
rašytinė
6.3. Šiaulių miesto vandentiekio ir kanalizacijos tinklų
rašytinė
vystymas ir renovacija (investicijų projekto galimybių
studija), 2002 m.
6.4. Geriamojo vandens kokybės programa (2004 – 2008 rašytinė
m.), 2003 m.
6.5. Šiaulių m. vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų rašytinė, elektroninė,
nustatymo specialus planas, 2005 m.
grafinė
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Informacijos
prieinamumas per
internetą ir
informacijos
laikymo vieta

Aplinkos skyrius
„
„
UAB „Šiaulių
vandenys
Architektūros ir
urbanistikos sk.

Eil.
Nr.

Informacijos pavadinimas

Informacijos
laikmenos forma

6.6. Geriamojo vandens tiekėjų vykdomos geriamojo
vandens programinės priežiūros metinės statistinės
ataskaitos už 2004-2010 m.
6.7. Geriamojo vandens kokybės rodikliai 2010 m.

rašytinė
rašytinė,
elektroninė

6.8. Šiaulių raj. vandenviečių ( Bubių ir Auštrakių)
rašytinė, grafinė
sanitarinės apsaugos zonų specialusis planas, patvirtinas
2010-03-25 Šiaulių rajono savivaldybės tarybos.
6.9. Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo rašytinė , grafinė,
infrastruktūros plėtros specialusis planas, 2009 m
elektroninė (CD)
6.10. Geriamojo vandens tiekėjų vykdomos 2014 m.
elektroninė
geriamojo vandens programinės priežiūros ataskaita
(Birutės vandenvietė)
6.11. Geriamojo vandens kontroliuojami rodikliai 2014 m. elektroninė
7.

Informacija apie gręžtinių šulinių ir vandenviečių
vandens kokybę (pagal savivaldybės vykdomo
monitoringo ir kitus duomenis):
7.1. Požeminio ir paviršinio vandens ryšio bei taršos
rašytinė
rizikos objektų monitorinių tyrimų 1993 m. ataskaita
7.2. Požeminio vandens monitorinių tyrimų Šiaulių mieste rašytinė
ir Šiaulių vandenvietėse 1994 metų ataskaita.
7.3. Požeminio vandens monitorinių tyrimų 1996 metų
rašytinė
ataskaita
7.4. Požeminio vandens išteklių perskaičiavimas Šiaulių rašytinė
vandenvietėse, ataskaita, 1997 m.
7.5. Požeminio vandens monitoringas SPUAB “Šiaulių rašytinė
vandenys” vandenvietėse, ataskaita,1998 m.
7.6. Požeminio vandens monitoringo 1999 metų ataskaita, rašytinė
2000 m.
7.7. Požeminio vandens monitoringo 2000 metų ataskaita, rašytinė
2001 m.
7.8. Šiaulių m. vandenviečių ir Aukštrakių dumblo
rašytinė
tvenkinių požeminio vandens monitoringas – 2002 m.,
2003 m.
7.9. Šiaulių miesto vandenviečių ir Auštrakių dumblo
rašytinė,
tvenkinių požeminio vandens monitoringo 2001-2005 m. elektroninė(CD)
programa bei ataskaita
7.10. Šiaulių miesto savivaldybės požeminio vandens
rašytinė,
monitoringas, 2003 m. ataskaita.
7.11. Šiaulių m. savivaldybės požeminio vandens kokybės rašytinė,
tyrimai, 2005 m.
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Informacijos
prieinamumas per
internetą ir
informacijos
laikymo vieta
(teritorijų
planavimo
registras).
www.siauliai.lt
UAB „Šiaulių
vandenys
UAB „Šiaulių
vandenys
www.siauliuvanden
ys.lt
UAB „Šiaulių
vandenys
Architektūros ir
urbanistikos
skyrius
www.siauliuvanden
ys.lt
www.siauliuvanden
ys.lt

Aplinkos skyrius
„
„
„
„
„
„
UAB „Šiaulių
vandenys“
Aplinkos skyrius
UAB „Šiaulių
vandenys“
Aplinkos skyrius
„

Eil.
Nr.

8.

Informacijos pavadinimas

Informacijos
laikmenos forma

7.12. Požeminio vandens monitoringo 2006 metų
rašytinė,
ataskaita, 2006 m
7.13. UAB „Šiaulių vandenys“ eksploatuojamų Šiaulių rašytinė,
miesto ( Lešių, Birutės, Bubių) vandenviečių, Auštrakių elektroninė(CD)
vandenvietės ir Auštrakių dumblo tvenkinių teritorijos
poveikio požeminiam vandeniui monitoringo 2006-2010
m. ataskaita ir poveikio požeminiam vandeniui
monitoringo programa.
7.14. Požeminio vandens monitoringo 2007 metų
rašytinė
ataskaita, 2007 m
7.15 Požemio vandens monitoringo rezultatai ir Požemio rašytinė
vandens monitoringo programa 2008-2012
metams.Šiauliai, 2007
7.16. Požeminio vandens monitoringo 2008 metų
rašytinė
ataskaita, 2008 m
7.17. Požeminio vandens monitoringo 2009 metų
rašytinė
ataskaita, 2009 m
7.18. Požeminio vandens monitoringo 2010 metų
rašytinė
ataskaita, 2010 m
7.19. Dirvožemio ir požeminio vandens monitoringas,
rašytinė
2011 m.
7.20. Dirvožemio ir požeminio vandens monitoringas,
rašytinė
2012 m.
7.21. Šiaulių miesto savivaldybės požeminio vandens ir rašytinė, elektroninė
dirvožemio monitoringas, 2014 m.
(CD forma)
Informacija apie dirvožemio kokybę (pagal
savivaldybės vykdomo monitoringo duomenis):
8.1. Šiaulių miesto ir jo apylinkių gamtinės aplinkos ir jos rašytinė
taršos šaltinių geohigienininis įvertinimas, ataskaita,
1991m.
8.2. Dirvožemio ir kanalų dugno nuosėdų geocheminė
rašytinė
būklė Kairių sąvartyno (Šiaulių raj.) apylinkėse, 2002 06
10, ataskaita, 2002 m.
8.3.Dirvožemio tyrimai Kairių sąvartyno aplinkoje,
rašytinė
įvertinant tinkamumą naudoti žemės ūkio kultūroms
auginti, ataskaita, 2002 m.
8.4. Miestų dirvožemių(gruntų) ir vandens telkinių dugno rašytinė
nuosėdų ekologinė geocheminė būklė ir jos kaitos
tendencijos ( mokslo programos “Urbanizuotos aplinkos
kokybė ir jos kaita“ ataskaita), 2002 m.
8.5. Dirvožemio ir požeminio vandens monitoringas, 2011rašytinė
m.
8.6. Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos monitoringo
rašytinė, elektroninė
programa 2011-2015 metais
(CD forma)
8.7. Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos monitoringo
rašytinė
programa 2014-2019 metams
8.8. Dirvožemio ir požeminio vandens monitoringas, 2012rašytinė
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Informacijos
prieinamumas per
internetą ir
informacijos
laikymo vieta
„
UAB „Šiaulių
vandenys“

Aplinkos skyrius
„
„
„
„
,,
,,
,,

Aplinkos skyrius
„
„
„

„
„
„
„

Eil.
Nr.

Informacijos pavadinimas

Informacijos
laikmenos forma

m.
8.9. Šiaulių miesto savivaldybės požeminio vandens ir
rašytinė
dirvožemio monitoringas, 2014 m.
9. Informacija apie žemės gelmes (ekogeologiniai
žemėlapiai, geologinių tyrimų ataskaitos):
9.1. Specialus geologinis kartografavimas M 1: 50 000
rašytinė
Šiaulių plote, ataskaita, 1997 m. (t. 1 -13)
9.2. Specialaus geologinio kartografavimo M 1: 50 000 kartografinė
Šiaulių plote žemėlapiai, 1997 m (1 – 21lapai)
9.3. Šiaulių ekogeologinių problemų sprendimo
rašytinė
regioninės programos rezultatų atskaita, 1997 m.
9.4. Miesto įtaka požeminiams geriamojo vandens
rašytinė
šaltiniams, ataskaita, 1997 m.
9.5. Šiaulių m. savivaldybės požeminio vandens
rašytinė
monitoringo tinklo stebimųjų gręžinių tvarkymas, 2004
m.
9.6. Šiaulių m. sav. Elnio g. buvusio ,,Elnio” fabriko
rašytinė
dalies teritorijos detalieji ekogeologiniai tyrimai,
ataskaita.2010 m.
10. Informacija apie gamtinį kraštovaizdį (tvarkymo
planai, gamtinio karkaso duomenys):
10.1. Šiaulių miesto ir artimiausių apylinkių ekologinio rašytinė
modelio sudarymas, mokslinio darbo ataskaita, 1994 m.
10.2. Rėkyvos ežero naudojimo ir priežiūros taisyklės,
rašytinė
ataskaita, 1998 m.
10.3. Prūdelio tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklės, rašytinė
ataskaita, 1998 m.
10.4. Talšos bei Ginkūnų užtvenktų ežerų naudojimo ir rašytinė
priežiūros taisyklės, ataskaita, 1998 m.
10.5. Šiaulių miesto Kulpės upės aukštupio baseino
rašytinė
ekologinių problemų sprendimo priešprojektinių
pasiūlymų aiškinamasis raštas ir numatomų darbų
apimtys,1999 m.
10.6. Šiaulių miesto gamtinio karkaso koncepcija 2001 – rašytinė
2002 m.
10.7 Šiaulių miesto teritorijos gamtinio karkaso
rašytinė
detalizavimas ir skaitmeninio žemėlapio sudarymas,
ataskaita. 2003.
10.8. Salduvės parko teritorijos Šiauliuose detalusis
rašytinė
planas, 2006 m
grafinė, elektroninė
(CD)
10.9. Žemės sklypo Paitaičių g. 4, Šiauliuose, detalusis rašytinė
planas (Botanikos sodo), 2011 m.
grafinė, elektroninė
(CD)
10.10. Kvartalo tarp Aušros al., Vaisių g., St. Lukauskio rašytinė
g. ir Dvaro g. (Šiaulių dvarvietė – A1736, Dvaro sodyba, grafinė, elektroninė
vad. Didždvariu – G310K), Šiauliuose DP, 2007 m
(CD)
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Informacijos
prieinamumas per
internetą ir
informacijos
laikymo vieta
„
Aplinkos skyriuje
„
„
„
„
Aplinkos skyrius
„

Aplinkos skyrius
„
„
„
„

„
„
Architektūros ir
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laikmenos forma

10.11. Centrinio parko teritorijos Šiauliuose detalusis
planas (koregavimas), 2011 m.

11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.

rašytinė
grafinė, elektroninė
(CD)
10.12. Šiaulių miesto savivaldybės Elnio g. Buvusio
rašytinė, elektroninė
„Elnio“ fabriko dalies teritorijos tvarkymo planas
(CD)
10.13. 2009-2013 metų Šiaulių miesto želdynų ir želdinių rašytinė
tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo programa.
Informacija apie augmenijos (grybijos) retųjų rūšių
augimvietes ir radvietes, kolekcijas
11.1. Saugomų buveinių ir rūšių monitoringas pelkės
rašytinė
ruože tarp Rėkyvos durpyno ir ežero, 2011 m.
Informacija apie gyvūnijos retųjų rūšių buveines,
kolekcijas
Biologinės įvairovės tyrimų ataskaitos:
13.1. Perinčių paukščių tyrimo Šiaulių mieste ataskaita, rašytinė
1998 m.
13.2. Talšos , Ginkūnų ežerų bei Ginkūnų – Malavėnų rašytinė
(Švedės) tvenkinio ichtiologinių ir genotoksikologinių
tyrimų atsakaita, 1999 m.
13.3. Šiaulių miesto ir apylinkių biologinės įvairovės
rašytinė
tyrimų ataskaita. 1 dalis. (Augalija), 2000 m.
13.4. Šiaulių miesto ir apylinkių biologinės įvairovės
rašytinė
tyrimų ataskaita. 2 dalis. (Gyvūnija), 2000 m.
Informacija apie augmenijos būklę (pagal
savivaldybės vykdomo monitoringo duomenis)
Informacija apie savivaldybės kompetencijoje esančias
saugomas teritorijas (registras, įteisinimo dokumentai,
lokalizacija, saugomos vertybės, jų būklė):
15.1. Šiaulių miesto individualiose valdose augančių
Rašytinė
saugotinų medžių ir krūmų ataskaita, 1999 m
15.2 Šiaulių miesto centrinės dalies gatvių ir Tilžės gatvės rašytinė, elektroninė
bendro naudojimo želdinių inventorizacija
(CD)
Informacija apie savivaldybės kompetencijoje esančias
saugotinas teritorijas (lokalizacija, saugotinos
vertybės, jų būklė)
Informacija apie savivaldybės kompetencijoje esančius
gamtos paminklus (registras, įteisinimo dokumentai,
lokalizacija, būklė)
Informacija apie apsaugines juostas ir želdynų
tvarkymą (planai, schemos, želdinimo ir kitų
pertvarkymų projektai, leidimai):
18.1. Šiaulių miesto Draugystės prospekto želdinių
rašytinė,
pertvarkymo projektas,1998 m.
18.2. Šiaulių miesto miškų ir parkų želdinių tvarkymo
rašytinė
projektas (2001-2010 metams), 2001 m.
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prieinamumas per
internetą ir
informacijos
laikymo vieta
„
Aplinkos skyrius
Aplinkos skyrius

Aplinkos skyrius
Informacijos nėra
Aplinkos skyrius
„
„
„
Informacijos nėra

Aplinkos skyrius
„
Informacijos nėra
Informacijos nėra

Aplinkos skyrius
Miesto
infrastruktūros
skyrius

Eil.
Nr.

Informacijos pavadinimas

Informacijos
laikmenos forma

18.3. Šiaulių Šv. Petro ir Povilo katedros šventoriaus ir rašytinė, grafinė
prieigų želdinių rekonstrukcijos projektas, 2002 m.
18.4. Skvero Soties ir P. Višinskio gatvių sankirtoje
rašytinė, grafinė
želdinių rekonstrukcijos projektas, 2002 m.
18.5. Žaliojo ploto Tilžės g. prieš įėjimą į Šiaulių dramos rašytinė, grafinė
teatrą želdinių rekonstrukcijos projektas, 2002 m.
18.6. Prisikėlimo aikštės skvero rekonstrukcijos projektas, rašytinė, grafinė
2003 m.
18.7. Prūdelio tvenkinio pakrančių želdinių
rašytinė, grafinė
rekonstrukcijos projektas, 2003 m.
18.8. Šiaulių geležinkelio soties skvero želdinių
rašytinė, grafinė
rekonstrukcijos projektas.
18.9. Skvero šalia S. Daukanto vidurinės mokyklos
rašytinė, grafinė
želdinių rekonstrukcijos projektas.
18.10. Rėkyvos parko rekonstrukcijos projektas, 2005 m. rašytinė, grafinė
18.11. Vilniaus g. bulvaro rekonstrukcijos tarp Žemaitės rašytinė grafinė
ir Tilžės gatvių projektas, 2005 m.
18.12. Skvero, ribojamo Tilžės, Aušros al., Vasario 16osios gatvių, rekonstrukcijos projektas, 2005 m.
19. Informacija apie aplinkosauginio švietimo programas
(projektus):
19.1. Šiaulių municipalinio ekologinio ugdymo 1995
metų ataskaita
19.2. 1996 05 23 ekologinės dienos dokumentai
19.3. Ekologinio švietimo sektoriaus veiklos ataskaita,
1997 m.
19.4. Ekologinio aplinkosauginio ugdymo organizavimas
Šiaulių miesto švietimo įstaigose (vykdytas Šiaulių m.
vaikų l/d “Žiogelis”),ataskaita, 1998 m.
19.5. Moksleivių ekologinio ir aplinkosauginio ugdymo
programos, vykdytos Šiaulių m. “Romuvos” vidurinėje
mokykloje, ataskaita, 1998 m.
19.6. Ekologinio aplinkosauginio ugdymo programos,
vykdytos Šiaulių m. “Saulės” pradinėje mokykloje,
ataskaita, 1998 m.
19.7. Gyventojų švietimo ir informavimo apie atliekų
tvarkymą Šiaulių mieste tyrimo ataskaita, 2000 m.
19.8. Šiaulių m. švietimo įstaigų aplinkosaugos švietimo
ir ugdymo projektų ataskaitos, 2003 m.
19.9. Nevyriausybinių organizacijų aplinkosaugos
projektų ataskaitos, 2003 m.
19.10. Šiaulių m. švietimo įstaigų aplinkosaugos švietimo
ir ugdymo projektų ataskaitos, 2004 m.
19.11. Nevyriausybinių organizacijų aplinkosaugos
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Aplinkos skyrius
Aplinkos skyrius
„
„
„
„
„
„

rašytinė grafinė

Aplinkos skyrius
Architektūros ir
urbanistikos
skyrius
„

rašytinė

Aplinkos skyrius

rašytinė
rašytinė

„
„

rašytinė

„

rašytinė

„

rašytinė

„

rašytinė

„

rašytinė

„

rašytinė

„

rašytinė

„

rašytinė

„
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Nr.

Informacijos pavadinimas

Informacijos
laikmenos forma

projektų ataskaitos, 2004 m.
19.12. Šiaulių m. švietimo įstaigų aplinkosaugos švietimo rašytinė
ir ugdymo projektų ataskaitos, 2005 m.
19.13. Nevyriausybinių organizacijų aplinkosaugos
rašytinė
projektų ataskaitos, 2005 m.
19.14. Šiaulių m. informacijos apie aplinką valdymo ir
rašytinė
sklaidos sistemos sukūrimas, 2005-2007 m.(ES paramos
projektas).
19.15. Šiaulių m. švietimo įstaigų aplinkosaugos švietimo rašytinė
ir ugdymo projektų ataskaitos, 2006 m.
19.16. Nevyriausybinių organizacijų aplinkosaugos
rašytinė
projektų ataskaitos, 2006 m.
19.17. Šiaulių m. švietimo įstaigų aplinkosaugos švietimo rašytinė
ir ugdymo projektų ataskaitos, 2007 m.
19.18. Nevyriausybinių organizacijų aplinkosaugos
rašytinė
projektų ataskaitos, 2007 m.
19.19. Šiaulių m. švietimo įstaigų aplinkosaugos švietimo rašytinė
ir ugdymo projektų ataskaitos, 2008 m.
19.20. Nevyriausybinių organizacijų aplinkosaugos
rašytinė
projektų ataskaitos, 2008 m.
19.21. Šiaulių m. švietimo įstaigų aplinkosaugos švietimo rašytinė
ir ugdymo projektų ataskaitos, 2009 m.
19.22. Nevyriausybinių organizacijų aplinkosaugos
rašytinė
projektų ataskaitos, 2009 m.
19.23 Šiaulių m. švietimo įstaigų aplinkosaugos švietimo rašytinė
ir ugdymo projektų ataskaitos, 2010 m.
19.24. Nevyriausybinių organizacijų aplinkosaugos
rašytinė
projektų ataskaitos, 2010 m.
19.25. Šiaulių m. švietimo įstaigų aplinkosaugos švietimo rašytinė
ir ugdymo projektų ataskaitos, 2011 m.
19.26. Nevyriausybinių organizacijų aplinkosaugos
rašytinė
projektų ataskaitos, 2011 m.
19.27. Šiaulių m. švietimo įstaigų aplinkosaugos švietimo rašytinė
ir ugdymo projektų ataskaitos, 2012 m.
19.28. Nevyriausybinių organizacijų aplinkosaugos
rašytinė
projektų ataskaitos, 2012 m.
19.29. Šiaulių m. švietimo įstaigų aplinkosaugos švietimo rašytinė
ir ugdymo projektų ataskaitos, 2013 m.
19.30. Nevyriausybinių organizacijų aplinkosaugos
rašytinė
projektų ataskaitos, 2013 m.
19.31. Šiaulių m. švietimo įstaigų aplinkosaugos švietimo rašytinė
ir ugdymo projektų ataskaitos, 2014 m.
19.32. Nevyriausybinių organizacijų aplinkosaugos
rašytinė
projektų ataskaitos, 2015 m.
Aplinkos poveikis visuomenės sveikatai
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„
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20. Informacija apie visuomenės sveikatos būklę
savivaldybės kompetencijoje esančioje teritorijoje:
20.1. Šiaulių miesto gyventojų sveikatos būklė 2006
metais.

Informacijos
prieinamumas per
internetą ir
informacijos
laikymo vieta

rašytinė, elektroninė Šiaulių m. sav.
visuomenės
sveikatos biuras
www.sveikatosbiuras.lt

20.2. Šiaulių miesto gyventojų sveikatos būklė 2007
rašytinė, elektroninė
metais.
20.3. Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių elektroninė
profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2007
m.
20.4. Šiaulių miesto gyventojų sveikatos būklė 2008
rašytinė, elektroninė
metais.

„
www.sveikatosbiuras.lt

Šiaulių m. sav.
visuomenės
sveikatos biuras
www.sveikatosbiuras.lt
rašytinė, elektroninė
„

20.5. Šiaulių miesto mokinių gyvensenos tyrimas, 2008
m.
20.6. Šiaulių miesto suaugusių žmonių gyvensenos
rašytinė, elektroninė
tyrimas, 2008 m.
20.7. Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių elektroninė
profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2008
m.
20.8. Šiaulių miesto gyventojų sveikatos būklė. 2009
rašytinė, elektroninė
metų ataskaita.

20.9. Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių elektroninė
profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2009
m.
20.10. Šiaulių miesto mokinių gyvensenos tyrimas, 2010 elektroninė
m.
20.11. Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų
elektroninė
mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų
analizė 2010 m.
20.12. Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų elektroninė
profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010
m.
20.13. Šiaulių miesto gyventojų sveikatos būklė 2010 m. elektroninė
20.14. Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų
elektroninė
mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų
analizė 2011 m.
20.15. Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų elektroninė
profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2011
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„
www.sveikatosbiuras.lt
Šiaulių m. sav.
visuomenės
sveikatos biuras
www.sveikatosbiuras.lt
www.sveikatosbiuras.lt
„
„
„
„
„

„

Eil.
Nr.

Informacijos pavadinimas

Informacijos
laikmenos forma

m.
20.16. Šiaulių miesto suaugusių žmonių gyvensenos
tyrimas (2011 m.)
20.17. Šiaulių miesto gyventojų sveikatos būklė 2011
metais
20.18. Šiaulių miesto gyventojų sveikatos būklė 2012
metai
20.19. Šiaulių miesto mokinių gyvensenos tyrimas (2013
m.)
20.20. Šiaulių miesto suaugusių žmonių gyvensenos
tyrimas (2014 m.)

elektroninė
„
elektroninė
„
elektroninė
„
elektroninė
„
elektroninė

21. Informacija apie savivaldybės sveikatinimo ir žalingų
veiksnių prevencijos programas ir projektus bei jų
ataskaitos:
21.1. Respublikos didžiųjų miestų ekologinis- medicininis rašytinė
monitoringas - Šiaulių miestas (pereinamoji ataskaita),
1994m.
21.2. Respublikos didžiųjų miestų ekologinis- medicininis rašytinė
monitoringas - Šiaulių miestas (baigiamoji ataskaita),
rašytinė
1995m.
21.3. Vaikų bioterpių tyrimai Šiaulių mieste (ataskaita) rašytinė
1996 m.
21.4. Monitoringo darbai sveikatos srityje ir vaikų
rašytinė
ekspozicijos benz (a)pireno tyrimai 1997 m. Šiaulių
mieste (ataskaita)
21.5. Žiedadulkių koncentracijos nustatymo posto
rašytinė
projektas Šiauliuose (ataskaita), 1998 m.
21.6. Alerginių susirgimų ir jų profilaktikos priemonių
rašytinė
tyrimai Šiaulių mieste (ataskaita), 1998 m.
elektroninė

21.7. Šiaulių miesto maudyklų vandens kokybės
rašytinė
stebėsenos 2004-2007 m. rezultatai patalpinti
elektroninė
ataskaitoje„Šiaulių miesto gyventojų sveikatos būklė 2007
metais“.
21.8. Šiaulių miesto maudyklų vandens kokybės
rašytinė
stebėsenos 2008 m. rezultatai patalpinti ataskaitoje
elektroninė
„Šiaulių miesto gyventojų sveikatos būklė 2008 metais“.
21.9. Šiaulių miesto maudyklų vandens kokybės
rašytinė
stebėsenos 2009 m. rezultatai patalpinti ataskaitoje
elektroninė
„Šiaulių miesto gyventojų sveikatos būklė. 2009 metų
ataskaita“.
21.10.Šiaulių miesto maudyklų vandens kokybės rodikliai elektroninė
2010 m.
21.11. Šiaulių miesto maudyklų vandens kokybės
elektroninė

12

Informacijos
prieinamumas per
internetą ir
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„

Aplinkos skyrius
„
„
„
„
„
Šiaulių m. sav.
visuomenės
sveikatos biuras
www.sveikatosbiuras.lt
„

„
„

www.sveikatosbiuras.lt
„
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Informacijos pavadinimas

Informacijos
laikmenos forma

rodikliai 2011 m.
21.12. Šiaulių miesto maudyklų vandens kokybės
rodikliai 2012 m.
21.13. Šiaulių miesto maudyklų vandens kokybės
rodikliai 2013 m.
21.14. Šiaulių miesto maudyklų vandens kokybės
rodikliai 2014 m.
21.15. Maudyklų vandens kokybės rezultatai 2015 m.
21.16. Šiaulių miesto savivaldybės 2014-2018 metų
triukšmo prevencijos veiksmų planas
21.17. Triukšmo prevencijos Šiaulių miesto viešosiose
vietose taisyklės

Informacija apie antropogeninius komponentus ir
ūkinę veiklą
22. Informacija apie sąvartynus ir kitas atliekų tvarkymo
vietas bei atliekų surinkimo, tvarkymo, perdirbimo
gerinimo programas, ataskaitas:
22.1. Šiaulių m. Kairių buitinių atliekų sąvartyno
ekologinių tyrimų rezultatai, ataskaita, 1995 m.
22.2. Filtrato valymo darbų Šiaulių sąvartyne ataskaita,
1998 m.
22.3. Kairių sąvartyno filtrato ir aplinkinių vandenų
toksiškumo tyrimas, ataskaita, 2002 m.
22.4. Vokietijos firmos UMWELTPROJEKT atliktų
darbų Kairių sąvartyne ataskaita, 2002 m.
22.5. Šiaulių m. pavojingų objektų sąrašas
(pildomas kasmet).

elektroninė

„

elektroninė

„

elektroninė

„

elektroninė
elektroninė

„
www.siauliai.lt

elektroninė

www.siauliai.lt

rašytinė

Aplinkos skyrius

rašytinė

„

rašytinė

„

rašytinė

„

rašytinė
elektroninė(CD)

22.6. Didelio gabarito atliekų aikštelių teritorijų
Šiauliuose specialusis planas, 2008 m

rašytinė, grafinė,
elektroninė(CD)

22.7. Antrinių žaliavų ir mišriųjų atliekų konteinerių
aikštelių Šiauliuose specialusis planas, 2008 m.
22.8. Teritorijos didelio gabarito atliekų aikštelei Nr. 3
(prie J. Basanavičiaus g.) Šiauliuose detalusis planas,
2010 m
22.9. Teritorijos didelio gabarito atliekų aikštelei Nr. 4
(prie Pailių g.) Šiauliuose detalusis planas, 2010 m.
22.10. Teritorijos didelio gabarito atliekų aikštelei Nr. 2
(prie Bačiūnų g.) Šiauliuose detalusis planas, 2010 m
22.11. Šiaulių miesto savivaldybės komunalinių atliekų
tvarkymo sistemos plėtojimo galimybių studija, 2011 m.
22.12. Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo
plano 2011-2020 m. strateginio pasekmių aplinkai
vertinimo ataskaita

rašytinė, grafinė,
elektroninė(CD)
rašytinė, grafinė,
elektroninė(CD)
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Informacijos
prieinamumas per
internetą ir
informacijos
laikymo vieta

rašytinė, grafinė,
elektroninė(CD)
rašytinė, grafinė,
elektroninė(CD)
rašytinė,
elektroninė
rašytinė

Viešosios tvarkos
skyrius Civilinės
saugos poskyris
Architektūros ir
urbanistikos
skyrius
„
„
„
„
Aplinkos skyrius,
www.siauliai.lt
Aplinkos skyrius

Eil.
Nr.

Informacijos pavadinimas

Informacijos
laikmenos forma

22.13. Šiaulių miesto savivaldybės atliekų tvarkymo
rašytinė
plano 2014-2020 m. strateginio pasekmių aplinkai
vertinimo ataskaita
22.14. Šiaulių miesto savivaldybės atliekų tvarkymo
elektroninė
taisyklės
22.15. Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už elektroninė
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymą nuostatai
23. Informacija apie atliekų apskaitą (atliekų rūšys,
kiekis):
23.1. Šiaulių m. surinktų ir sutvarkytų atliekų bei antrinių rašytinė
žaliavų kiekių suvestinė ataskaita, 2004 m.
23.2. Šiaulių m. surinktų ir sutvarkytų atliekų bei antrinių rašytinė
žaliavų kiekių suvestinė ataskaita, 2005 m.
23.3. Šiaulių m. surinktų ir sutvarkytų atliekų bei antrinių rašytinė
žaliavų kiekių suvestinė ataskaita, 2006 m
23.4. Šiaulių m. surinktų ir sutvarkytų atliekų bei antrinių rašytinė
žaliavų kiekių suvestinė ataskaita, 2007 m
23.5. Šiaulių m. surinktų ir sutvarkytų atliekų bei antrinių rašytinė
žaliavų kiekių suvestinė ataskaita, 2008 m
23.6. Šiaulių m. surinktų ir sutvarkytų atliekų bei antrinių rašytinė
žaliavų kiekių suvestinė ataskaita, 2009 m
23.7 Šiaulių m. surinktų ir sutvarkytų atliekų bei antrinių rašytinė, elektroninė
žaliavų kiekių suvestinė ataskaita, 2010 m
23.8. 2012 m. ataskaita Aplinkos ministerijai apie
elektroninė
surinktus komunalinių atliekų kiekius Šiaulių mieste
23.9. 2013 m. ataskaita Aplinkos ministerijai apie
elektroninė
surinktus komunalinių atliekų kiekius Šiaulių mieste
23.10. 2014 m. ataskaita Aplinkos ministerijai apie
elektroninė
surinktus komunalinių atliekų kiekius Šiaulių mieste
Informacija apie teritorijų planavimą ir kultūros
vertybių būklę
24. Informacija apie savivaldybės teritorijų planavimo
dokumentus (detalieji, specialieji planai, viešųjų
svarstymų dokumentai ir pan.):
24.1. Patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai
rašytinė,
bendrieji, specialieji, detalieji planai ir žemės sklypų
grafinė,
planai, prilyginami detaliesiems planams) (1621 vnt.).
elektroninė (CD)

Informacijos
prieinamumas per
internetą ir
informacijos
laikymo vieta
Aplinkos skyrius
www.siauliai.lt
www.siauliai.lt

Aplinkos skyrius
„
„
„
„
„
Aplinkos skyrius,
www.siauliai.lt
www.siauliai.lt
www.siauliai.lt
www.siauliai.lt

Architektūros ir
urbanistikos
skyrius (teritorijų
planavimo
registras)

25. Informacija apie savivaldybės kompetencijoje esančias
kultūros vertybes (registras, įteisinimo dokumentai,
lokalizacija, būklė):
Architektūros ir
25.1 Šiaulių m. kultūros vertybių sąrašas (tikslinamas
rašytinė, elektroninė urbanistikos
kasmet)
skyrius
__________________________________________________________________________________
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