Terminas (metai)
Nr.

Matavimo rodiklis

Pradžia

Pabaiga

Rodiklio pavadinimas

1.

ATVIRAS - AKTYVI, KŪRYBINGA IR ATSAKINGA BENDRUOMENĖ

1.1.

Plėtoti inovatyvią švietimo ir kultūros sistemą, ugdančią aktyvią ir kūrybingą asmenybę

1.1.1.
1.1.1.1

Sudaryti sąlygas asmeninei karjerai
Socialinių kompetencijų ugdymo modelio įgyvendinimas

1.1.1.2
1.1.1.3

1.1.2.
1.1.2.1

1.1.2.2

2016

2024

Mokyklų, įdiegusių socialinių kompetencijų ugdymo modelį, skaičius
Socialinių partnerių, dalyvaujančių soc. kompetencijų ugdymo sistemoje,
skaičius
Sukurtų laboratorijų mokiniams skaičius

Atviros prieigos centro (STEAM APC) sukūrimas Šiaulių
2016
2018
universitete
Neformaliojo vaikų ir jaunimo švietimo prieinamumo
2016
2024 Neformalųjį ugdymą lankančių mokinių dalis nuo bendro mokinių skaičiaus
didinimas bei gabių vaikų ugdymo ir skatinimo programos
įgyvendinimas
Plėtoti įvairaus spektro kultūros paslaugas, išnaudojant regiono ir metro polinio miesto potencialą
Šiaulių miesto kultūros įstaigų techninės įrangos atnaujinimas 2016
2024 Atnaujintos Šiaulių miesto kultūros įstaigų techninės bazės dalis nuo visos
reikiamos atnaujinti

1.1.2.4

Bibliotekos paslaugų modernizavimas ir sistemų plėtra
pasienio regione
Šiaulių miesto savivaldybės kultūros rėmimo programų
įgyvendinimas
Kultūros paslaugų įvairovės plėtojimas miesto gyventojams

1.1.3.
1.1.3.1

Kultūros įstaigų paslaugų gavėjų skaičius
Ugdyti visuomenės sąmoningumą, pilietiškumą, skatinant verslo, švietimo, NVO, kultūros ir mokslo bendradarbiavimą
Atviro jaunimo centro atnaujinimas
2017
2018 Atnaujinto jaunimo centro dalis

1.1.2.3

Priemonės koordinatorius, t.y.
vienas atsakingas admin.
struktūrinis vnt.

Prioritetas/strateginis tikslas/uždavinys/priemonė

2017

2019

Bibliotekose besimokančiųjų užsienio kalbų skaičius

2016

2024

Įgyvendintų projektų skaičius

2016

2024

Naujai sukurtų, teikiamų kultūros paslaugų kultūros įstaigose, skaičius

Mato vnt.

vnt.

Švietimo skyrius

Švietimo skyrius, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo
centras, Šiaulių miesto bendrojo ugdymo, ikimokyklinio
ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklos

Ekonomikos ir investicijų skyrius

VŠĮ Šiaulių universitetas

Švietimo skyrius

Švietimo skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, Strateginio
planavimo ir finansų skyrius

Kultūros skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka, Šiaulių dailės
galerija, Šiaulių kultūros centras, Šiaulių miesto kultūros
centras "Laiptų galerija", Šiaulių miesto koncertinė įstaiga
"Saulė"
Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka

Kultūros skyrius

Kultūros skyrius

Kultūros skyrius

Kultūros įstaigos

Kultūros skyrius

Kultūros įstaigos

Jaunimo reikalų koordinatorius

Švietimo skyrius, Kultūros skyrius, Statybos ir renovacijos
skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius

Jaunimo reikalų koordinatorius

Kultūros skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Šiaulių m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Kūno kultūros ir sporto skyrius

Šiaulių m. lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras,
Veteranų sporto klubas

Kūno kultūros ir sporto skyrius

Šiaulių m. lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras,
Švietimo skyrius, Sporto mokymo įstaigos, sporto klubai
(asociacijos)
Šiaulių m. lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras,
miesto neįgaliųjų sporto klubai

vnt.
vnt.
proc.

proc.

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.

proc.
1.1.3.2

Nevyriausybinių organizacijų kultūrinės veiklos skatinimas

2017

2024

Įgyvendintų projektų skaičius

1.2.

Kurti modernią kūno kultūros ir sveikatos sistemą

1.2.1.
1.2.1.1

Formuoti bendruomenės narių sveiką gyvenseną ir jos kultūrą
Sveikos gyvensenos skatinimas Šiaulių mieste
2017

2019

Tikslinių grupių asmenys, dalyvavę sveikatos stiprinimo priemonėse

1.2.1.2

Veteranų sporto klubo veiklos aktyvinimas

2024

Veteranų sporto klubų skaičius

vnt.

Sportininkų, dalyvaujančių klubo veikloje, skaičius

vnt.

Renginių skaičius
Sportinėje veikloje dalyvaujančių vaikų dalis, nuo viso bendrojo ugdymo
mokyklose besimokančiųjų vaikų skaičiaus
Neįgaliųjų sporto klubų, vykdančių veiklą mieste, skaičius

vnt.
proc.

Neįgaliųjų sporto klubų veikloje, dalyvaujančių žmonių skaičius

proc.

Sportinėje veikloje dalyvaujančių gyventojų dalis nuo bendro miesto
gyventojų skaičiaus

proc.

1.2.1.3

1.2.1.4

1.2.1.5

1.2.1.6
1.2.1.7

2016

Aktyvaus vasaros poilsio organizavimas vaikams,
panaudojant sporto aikštynus, bazes ir bendrojo lavinimo
mokyklų sporto bazes
Neįgaliųjų žmonių sporto klubų veiklos plėtros projektų
rėmimas

2016

2024

2016

2024

Miesto gyventojų skatinimas aktyviai sportuoti ir dalyvauti
masiniuose kūno kultūros, sporto ir sveikatingumo
renginiuose

2016

Organizacijų darbuotojų aktyvaus laisvalaikio skatinimas ir
įtraukimas į sveikatingumo renginius
Vyresnio amžiaus žmonių sveikatos stiprinimo programos
įgyvendinimas Šiaulių mieste

2016

2024

2017

2020

2024

Sportinėje veikloje dalyvaujančių darbuotojų dalis nuo bendro miesto
dirbančiųjų skaičiaus
Vyresnių nei 60 m. asmenų, dalyvavusių sveikatos stiprinimo programoje,
dalis nuo visų vyresnių nei 60 m. asmenų skaičiaus
Programos įgyvendintų priemonių dalis

Priemonės vykdytojai, t.y. admin. struktūrinio vnt./ įstaigos
pavadinimas

proc.

vnt.

vnt.

proc.
proc.
proc.

Kūno kultūros ir sporto skyrius

Kūno kultūros ir sporto skyrius

Šiaulių m. lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras,
miesto sporto klubai

Kūno kultūros ir sporto skyrius

Šiaulių m. lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras,

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Šiaulių m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

1.2.1.8

Susirgimų prevencijos programų ir sveikatinimo renginių
bendruomenei aprėpties didinimas

1.2.2.
1.2.2.1

Plėtoti aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sistemą
Miesto sporto mokyklose, sporto klasėse, sporto gimnazijoje
ir sporto klubuose ugdomų vaikų ir jaunuolių bei didelio
meistriškumo sportininkų rengimo proceso tobulinimas

2016

2016

2024

2024

1.2.2.2

Aukštų sporto rezultatų pasiekusių sportininkų ir jų trenerių
skatinimas

2016

2024

1.2.2.3

Didelio meistriškumo sportininkų reabilitacijos programos
parengimas ir įgyvendinimas

2016

2024

Nacionalinio ir tarptautinio lygio sporto renginių
organizavimas

2016

Asmenų, dalyvaujančių PSDF biudžeto finansuojamose prevencijos
programose, skaičius
Nemokamų sveikatinimo renginių (iniciatyvų), trunkančių ilgiau negu 3
mėn., skaičius
Ugdomų asmenų (sportininkų) dalis, nuo bendro miesto bendrojo
ugdymo mokyklose besimokančiųjų skaičiaus
Dalyvavusių Europos ir pasaulio čempionatuose sportininkų skaičius
Europos čempionate 1-6 vietų ir pasaulio čempionate, taurės varžybose
iškovotų 1-10 vietų skaičius
Dalyvaujančių Olimpinėse žaidynėse sportininkų skaičius
Dalyvaujančių parolimpinėse žaidynėse sportininkų skaičius
Dalyvaujančių pasaulio čempionate sportininkų skaičius
Dalyvaujančių Europos čempionate sportininkų skaičius
Sportininkų, dalyvavusių reabilitacijos programoje, skaičius

vnt.

proc.

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.

Kūno kultūros ir sporto skyrius

Miesto sporto mokymo įstaigos, sporto klubai

Kūno kultūros ir sporto skyrius

Lietuvos olimpinis sporto centras, Šiaulių sporto medicinos
centras, sporto mokymo įstaigos, ŠU Sveikatinimo,
hipoterapijos ir sporto centras
Sporto šakų federacijos, sporto mokymo įstaigos, sporto
klubai

vnt.

Diagnostikos ir konsultacijų paslaugų kokybės gerinimas ir
plėtra VšĮ Šiaulių centro poliklinikoje

2017

2019

m2
vnt.
vnt.
proc.

1.2.3.4

E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams plėtra VŠĮ
Respublikinėje Šiaulių ligoninėje

2018

2020

Pirminės sveikatos priežiūros ir profilaktikos stiprinimas

2016

1.2.3.5

Miesto sporto mokymo įstaigos, sporto klubai

vnt.

1.2.3.3

1.2.3.2

Kūno kultūros ir sporto skyrius

vnt.

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.

1.2.3.
1.2.3.1

Šiaulių m. sav. visuomenės sveikatos biuras, Bendruomenės
sveikatos taryba, sveikatos priežiūros įstaigos,
nevyriausybinės organizacijos

vnt.

Surengtų respublikinių sporto renginių skaičius
Surengtų respublikinių sporto renginių dalyvių skaičius
Surengtų tarptautinių sporto renginių skaičius
Surengtų tarptautinių sporto renginių dalyvių skaičius
Užtikrinti tolygias, prieinamas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas
VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro sveikatos
2016
2017 Pacientų, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas, skaičius
priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas
Ambulatorinių slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų
2016
2019 Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas
teikimas Šiaulių mieste
Teikiamų ambulatorinių slaugos paslaugų, paslaugų namuose skaičius

1.2.2.4

Sveikatos skyrius

2024

2024

Atnaujintų patalpų plotas
Įsigytos medicininės įrangos skaičius
Atnaujintos medicininės įrangos skaičius
Pacientų, patenkintų paslaugų kokybe, dalis
Įgyvendintų sprendimų, skirtų viešojo sektoriaus bendro naudojimo
informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros optimizavimui,
sąveikumui ir saugai užtikrinti, skaičius
Pirminės sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybės ir
pasitenkinimo paslaugomis vertinimas
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo piktybinių navikų

vnt.
vnt.

Kūno kultūros ir sporto skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius

VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras

Ekonomikos ir investicijų skyrius

VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras

Sveikatos skyrius

VšĮ Šiaulių centro poliklinika

Sveikatos skyrius

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė

Sveikatos skyrius

Sveikatos priežiūros įstaigos, Šiaulių miesto sav. Visuomenės
sveikatos biuras

vnt.

vnt.
proc.

vnt./1000
00 gyv.
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų vnt./1000
00 gyv.
Standartizuotas mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų
vnt./1000
00 gyv.
vnt./ 1000
Naujai nustatyti ligos atvejai
gyv.
d.
Sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilė
Sveikatos skyrius
Studijas baigusių ir atvykusių dirbti į Šiaulius gydytojų skaičius
vnt.
vnt.
Įsigytos medicininės įrangos skaičius
Sveikatos skyrius
vnt.
Įrengtas hidroterapijos kabinetas
vnt.
Įsigyti baldų komplektų skaičius

1.2.3.6

Gydytojų specialistų pritraukimas ir išlaikymas Šiaulių mieste

2016

2024

1.2.3.7

Šeimos sveikatos stiprinimas atnaujinant reabilitacijos
paslaugų teikimą VšĮ Šiaulių centro poliklinikoje

2017

2017

1.3.

Kurti saugią socialinę aplinką

1.3.1.
1.3.1.1

Kurti šeimai palankią aplinką, galimybes derinti pareigas šeimai/ asmeniui ir darbui
Kompleksinių paslaugų paketo šeimai plėtra
2017
2020 Naujai teikiamų paslaugų šeimai skaičius

1.3.1.2

Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios
pagalbos plėtra

2016

2019

1.3.1.3

Neurosensomotorinės integralios pagalbos teikimas fizinę
negalią turintiems vaikams

2016

2024

Apmokytų žmonių skaičius
Globojamų žmonių skaičius
Suteiktų konsultacijų šeimos nariams skaičius
Vaikų dalis gavusių pagalbą nuo visų pageidaujančių gauti

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
proc.

Sveikatos skyrius, Sveikatos priežiūros įstaigos
VšĮ Šiaulių centro poliklinika

Socialinių paslaugų skyrius

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras,
nevyriausybinės organizacijos

Socialinių paslaugų skyrius

Socialinių paslaugų skyrius, Ekonomikos ir investicijų skyrius

Sveikatos skyrius

ŠU Sveikatinimo, hipoterapijos ir sporto centras

1.3.1.4

Vaikų dienos centro veiklos plėtojimas pietinėje miesto dalyje

2017

2024

Vaikai, gaunantys dienos užimtumo paslaugas, pietinėje miesto dalyje

1.3.1.5

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Laikino
apgyvendinimo tarnybos teikiamų paslaugų plėtojimas

2016

2024

Laikino apnakvyndinimo paslaugos gavėjų (socialinės rizikos asmenys,
neturintys gyvenamosios vietos) skaičius
Pastato I aukšto atliktų remonto darbų dalis nuo visų planuojamų atlikti

1.3.1.6 Dienos socialinės globos centro "Goda "esamo pastato
atnaujinimas ir priestato statyba (Alzhaimerio liga
sergantiems asmenims paslaugų plėtrai)

1.3.1.7
1.3.1.8

1.3.2.

1.3.2.1

2017

Patenkintų klientų dalis nuo visų klientų, kuriems reikalingos dienos
socialinės globos bei atokvėpio tarnybos paslaugos Alzhaimerio liga
sergantiems asmenims
Atliktų statybos darbų dalis
Įsigytų baldų komplektų skaičius
Socialinių globėjų tarnybos steigimas
2017
2020 Parengtų profesionalių globėjų, galinčių teikti laikinąją globą be tėvų
globos likusiems vaikams, skaičius
Medicinos pagalbos paslaugų didinimas asmenims turintiems
2016 2024
Paslaugų gavėjų (socialiai nedrausti, iš įkalinimo įstaigos grįžę, nuolatinės
mažas pajamas ar jų neturintiems
gyvenamosios vietos neturintys, turintys mažas pajamas ar jų neturintys)
skaičius
Suteiktų medicinos pagalbos paslaugų (pirmoji pagalba, asmens higienos
paslaugos) skaičius
Užtikrinti vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos ir abilitacijos prieinamumą
2016
2024 Kompleksines paslaugas gavusių neįgaliųjų ar specialiųjų poreikių vaikų
dalis, nuo visų besikreipiančiųjų
Dienos socialinės globos paslaugas gavusiųjų neįgaliųjų ar specialiųjų
Kompleksinių paslaugų prieinamumo plėtojimas neįgaliajam
poreikių vaikų skaičius
ar specialiųjų poreikių turinčiam vaikui ir jo šeimai
Šeimų, gavusių atokvėpio paslaugą, skaičius
Tėvų, besilaukiančių ar susilaukusių vaiko su negalia, gavusių konsultacijas
skaičius

2.

VERŽLUS - KONKURENCINGA VERSLO APLINKA
Suformuoti ir išlaikyti palankią aplinką investicijų atėjimui Šiaulių mieste

2.1.1.
2.1.1.1

Optimizuoti verslo koordinavimo sistemą
Savivaldybės, asocijuotų verslo struktūrų ir Šiaulių aukštųjų
mokyklų bendradarbiavimo stiprinimas
Viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo skatinimas,
verslo iniciatyvų rėmimas
Verslo aplinkos tendencijų ir problemų identifikavimo
sistemos sukūrimas ir funkcionavimo užtikrinimas

2.1.1.3
2.1.1.4

2.1.1.5

2.1.1.6

Darbo jėgos paklausos ir trūkumo pagal specialybes ir
kvalifikaciją identifikavimas bei darbo jėgos mobilumo
galimybių įvertinimas
Verslumą skatinančių priemonių (informacijos sklaida,
konkursai, mokymai) mokinių, studentų, jaunimo tarpe,
įgyvendinimas
Kompleksiškas jaunimo įgūdžių ir kompetencijų gerinimas
verslumui skatinti ir konkurencingumui darbo rinkoje didinti
pasienio regione

2.1.2.
2.1.2.1

Padidinti miesto investicinį patrauklumą
Miesto rinkodaros strategijos parengimas, investicinio paketo
suformavimas

2.1.2.2

2.1.2.5

Aktualios informacijos apie miesto investicinę aplinką
pateikimas savivaldybės interneto svetainėje potencialiems
investuotojams
LEZ plėtojimas, siekiant pritraukti investuotojus
Miesto pristatymas nacionaliniuose ir tarptautiniuose
renginiuose
Oro uosto žinomumo didinimas

2.1.3.

Gerinti viešųjų paslaugų verslui procesus

2.1.2.3
2.1.2.4

vnt.

2016

2024

2016

2024

2016

2024

2016

2024

2016

2024

2017

2019

2018

2019

2016

2024

2016
2016

2024
2024

2016

2024

Bendradarbiaujančių partnerių skaičius
Bendrų įgyvendintų projektų skaičius
Finansuotų iniciatyvų skaičius
Įgyvendintų bendrų projektų skaičius
Išspręstų verslą sunkinančių problemų, atvejų skaičius
Atliktų tyrimų, dėl darbo jėgos paklausos ir trūkumo, mobilumo galimybių,
skaičius
Įgyvendintų verslumo skatinimo projektų skaičius
Fizinių asmenų, vykdančių individualią veiklą, skaičius
Mažų ir vidutinių įmonių skaičius
Sugrįžusio iš emigracijos jaunimo skaičiaus augimas lyginant su praėjusiais
metais
Jaunimo, pradėjusio nuosavą verslą, skaičiaus pokytis lyginant su
praėjusiais metais
Jaunimo nedarbo lygis

Vaiko teisių apsaugos skyrius

Nevyriausybinės organizacijos

Socialinių paslaugų skyrius

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras

Socialinių paslaugų skyrius

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai

Vaiko teisių apsaugos skyrius

Paskelbto konkurso laimėtojas

Sveikatos skyrius

Socialinių paslaugų skyrius, Socialinių paslaugų centras,
Sveikatos priežiūros įstaigos

Sveikatos skyrius

BĮ Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių
namai

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Bendrųjų reikalų skyrius, VšĮ Šiaulių regiono plėtros agentūra

Ekonomikos ir investicijų skyrius
Ekonomikos ir investicijų skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius. LEZ operatorius
Ekonomikos ir investicijų skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius

SĮ Šiaulių oro uostas

proc.

2020

2.1.

2.1.1.2

vnt.

proc.
proc.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.

proc.
vnt.
vnt.
vnt.

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
proc.
vnt.
vnt.
vnt.
proc.
proc.
proc.

Parengta miesto rinkodaros strategija
Parengta interaktyvi priemonė "Šiaulių miesto investuotojo gidas"
Suformuotas investicinis paketas
Internetiniame puslapyje pateiktų rubrikų skaičius
Siūlomų investuotojams objektų skaičius
Pristatomų investicinių projektų skaičius
LEZ'e veikiančių verslo subjektų skaičius
Nacionalinių ir tarptautinių renginių, kuriuose pristatytas miestas, skaičius

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
proc.

Viešinimo priemonių apie oro uostą skaičius
Skrydžių maršrutų skaičius

vnt.
vnt.

vnt.

2.1.3.1

Informacinės duomenų bazės plėtojimas: laisvų, laikinai
nenaudojamų ir užimtų žemės sklypų bei pastatų/patalpų
pritaikymo verslo plėtrai galimybių analizavimas

2016

2024

2.1.3.2

Verslo ir turizmo sektoriaus informacinės sistemos sukūrimas

2017

2019

2.1.3.3

Verslo skatinimo priemonių įgyvendinimas

2016

2024

Sukurta vieninga informacinė sistema
Vietų, kuriose yra prieiga prie informacinės sistemos, skaičius
Programoje dalyvavusių verslo subjektų skaičius

2.1.3.4

Šiaulių miesto pramoninių parkų įteisinimas kaip valstybei
svarbių objektų per teritorijų planavimo dokumentų
parengimą bei kitus teisės aktus

2016

2019

Parengti detalieji planai

Plėtoti pažintinį ir kurti aktyvaus laisvalaikio turizmą

2.2.1.
2.2.1.1

Miesto įvaizdžio ir tapatybės stiprinimas plėtojant pažintinį turizmą
Rėkyvos pažintinio-ekologinio tako įrengimas
2019
bendradarbiaujant su Šiaulių r. savivaldybe

2021

Talkšos ekologinio tako tobulinimas

2024

2.2.1.3
2.2.1.4
2.2.1.5

2.2.1.6

2.2.1.7

2.2.1.8
2.2.1.9

2.2.1.10
2.2.2.
2.2.2.1

Įrengtų pažintinių stotelių su aprašymais skaičius

Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės
infrastruktūros plėtra Šiaulių regione
Kultūrinio, istorinio ir gamtinio paveldo integracija per
turizmo plėtrą Šiaulių ir Jelgavos miestuose

2017

2019

Įrengtas takas iš natūralių medžiagų (žvyras, medinė danga)
Įrengtų poilsinių vietų su suoliukais skaičius
Įrengtų poilsinių vietų su suoliukais, vaizdu į ežerą, apžvalgos aikštelėmis
skaičius
Įrengtas takas iš natūralių medžiagų (žvyras, medinė danga)
Atnaujinta informacija stotelėse
Įrengtų informacinės infrastruktūros priemonių Šiaulių mieste skaičius

2017

2019

Turistų skaičius

Šiaulių TIC pastato renovavimas

2017

2018

Atliktų renovacijos darbų (pastato vidaus apšiltinimas, patalpų pritaikymas
darbui, iškabos renovavimas) dalis

Turizmo rinkodaros priemonių įgyvendinimas

Turizmo informacinės infrastruktūros įrengimas,
atnaujinimas, plėtra Šiaulių mieste

vnt.

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius, Architektūros, urbanistikos
ir paveldosaugos skyrius, Turto valdymo poskyris

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Šiaulių verslo inkubatorius, VšĮ Turizmo informacijos centras

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius, Architektūros, urbanistikos
ir paveldosaugos skyrius, Turto valdymo poskyris

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Statybos ir renovacijos
skyrius, VšĮ Turizmo informacijos centras

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

BĮ Jaunųjų gamtininkų centras, Miesto ūkio ir aplinkos
skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, VšĮ Turizmo
informacijos centras

Ekonomikos ir investicijų skyrius

VšĮ Turizmo informacijos centras, Ekonomikos ir investicijų
skyrius
VšĮ Turizmo informacijos centras, Ekonomikos ir investicijų
skyrius

ha/m2
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.

2.2.

2.2.1.2

Sukurta informacinė duomenų bazė
Pritaikytų verslo poreikiams žemės sklypų (ha)/ pastatų, patalpų (kv. m.)
plotas

2016

2016

2018

2024

2024

Turistinių maršrutų skirtingoms tikslinėms grupėms
2016
2024
parengimas
Savivaldybės architektūros paminklo, namo Aušros al. 84,
2016
2023
paskirties pakeitimo, remonto ir restauravimo darbų
įgyvendinimas
Masinės žudynių vietos Aviacijos g. įamžinimo projekto
2017
2024
parengimas ir jo įgyvendinimas
Unikalių gamtinių sąlygų išnaudojimas vystant aktyvaus laisvalaikio turizmą
Tarptautinio kultūros turizmo kelio "Baltų kelias" įkūrimas
2017
2019

Įgyvendintų turizmo rinkodaros priemonių (mobiliosios aplikacijos, vaizdo
klipai, interaktyvūs žemėlapiai, turistiniai katalogai, žemėlapiai, bukletai,
suorganizuoti infoturai Lietuvos bei užsienio turizmo, žiniasklaidos
atstovams, dalyvavimas tarptautinėse turizmo parodose,
reklamos/komunikacijos kampanijos/akcijos, strategijos) skaičius
Naujai įrengta, atnaujinta turizmo informacinė infrastruktūra (specializuoti
turizmo informacinių terminalai, stendai su miesto žemėlapiais, turizmo
trasų/lankytinų vietų schemos, informacinės rodyklės į turistinius
objektus)
Parengtų turistinių maršrutų skirtingoms tikslinėms grupėms skaičius
Įvykdyti buvusio G. Bagdonavičiaus namo remonto ir restauravimo darbai,
kultūros paveldo objekto panauda - pagal projekte numatytą paskirtį
Projekto įgyvendinimo dalis

Veikiantis tarptautinis/nacionalinis kultūros kelias, sukurtas/realizuotas
naujas gamtinis-kultūrinis-aktyvaus laisvalaikio turistinis objektas "Baltų
kultūros parkas"
Atvykstamojo ir vietinio turizmo augimas lyginant su praėjusiais metais

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
proc.

Ekonomikos ir investicijų skyrius
Ekonomikos ir investicijų skyrius

VšĮ Turizmo informacijos centras, Statybos ir renovacijos
skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius

VšĮ Turizmo informacijos centras, Šiaulių regiono plėtros
agentūra

Ekonomikos ir investicijų skyrius

VŠĮ Turizmo informacijos centras

Ekonomikos ir investicijų skyrius

VšĮ Turizmo informacijos centras, Šiaulių regiono plėtros
agentūra
Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Kultūros
skyrius, Turto valdymo poskyris, Kultūros paveldo
departamentas prie Kultūros ministerijos
Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius

proc.

vnt.

vnt.

vnt.
proc.
proc.

Architektūros, urbanistikos ir
paveldosaugos skyrius
Architektūros, urbanistikos ir
paveldosaugos skyrius
Ekonomikos ir investicijų skyrius

VšĮ Turizmo informacijos centras, Architektūros, urbanistikos
ir paveldosaugos skyrius, Kultūros skyrius, Miesto ūkio ir
aplinkos skyrius, Kultūros paveldo departamentas prie
Kultūros ministerijos

Švietimo skyrius

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras

Ekonomikos ir investicijų skyrius

VšĮ Turizmo informacijos centras, Architektūros, urbanistikos
ir paveldosaugos skyrius, Miesto ūkio ir aplinkos skyrius,
Statybos ir renovacijos skyrius

Bendrųjų reikalų skyrius

Bendrųjų reikalų skyrius

vnt.

proc.
2.2.2.2
2.2.2.3

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro modernizavimas pritaikant
turizmo reikmėms
Europinius standartus atitinkančio kempingo statyba

2016

2019

2019

2024

Parengtas investicijų projektas
Atliktų investicijų proejkto darbų dalis
Parengtos dokumentacijos dalis

vnt.
proc.
proc.

Atliktų darbų dalis

proc.

2.3.

Teikti kokybiškas ir bendruomenės lūkesčius atitinkančias viešąsias paslaugas

2.3.1.
2.3.1.1

Sutelkti aukštos kultūrinės ir profesinės kompetencijos darbuotojų komandą
Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
2016
2019
sutartis, kompetencijos tobulinimas

Darbuotojų patobulinusių kompetencijas dalis nuo visų darbuotojų
skaičiaus

proc.

2.3.2.
2.3.2.1

2.3.2.2

2.3.2.3
2.3.2.4

Išvystyti visiems prieinamas, kokybiškas viešąsias paslaugas, pasitelkiant informacines technologijas
Kokybės vadybos metodų/sistemų, skirtų gerinti paslaugų
2017
2019 Įdiegtų paslaugų teikimo ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo
vnt.
teikimo ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybę, diegimas
stebėsenos, vertinimo priemonių (įrankių ) skaičius
Darbuotojų, kurie dalyvavo mokymuose, skirtuose gerinti paslaugų ir (ar)
vnt.
asmenų aptarnavimo kokybę, skaičius
Vieno langelio koncepcijos stiprinimas (e – paslaugų plėtra)
2017
2019 Ne mažesniu kaip dvipusės sąveikos lygiu sukurtų ir įdiegtų elektroninių
proc.
paslaugų dalis, nuo visų galimų
Gyventojų, kurie naudojasi elektroniniu būdu teikiamomis administracinės vnt./ 1000
gyv.
paslaugomis, skaičius
Viešųjų ryšių strategijos sukūrimas
2017
2018 Parengta viešųjų ryšių strategija
vnt.
Gyventojų kortelės integravimas į teikiamų paslaugų valdymą
2017
2019 Gyventojų kortelės veikimo koncepcijos teikiamų paslaugų valdyme
vnt.
Jelgavos ir Šiaulių savivaldybėse
sukūrimas
vnt.
Paslaugų, teikiamų panaudojant gyventojų kortelę, skaičius

3.

SAUGUS - DRAUGIŠKA GAMTAI KOKYBIŠKA GYVENAMOJI APLINKA

3.1.

Vystyti ir puoselėti gyvenamąją ir viešąją aplinką, patrauklią gyventi, dirbti, tobulėti

3.1.1.
3.1.1.1

Skatinti patogaus ir energetiškai efektyvaus būsto plėtrą
Daugiabučių namų renovacijos skatinimas

2017

2020

Renovuotų daugiabučių skaičius

Bendrųjų reikalų skyrius

Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyris Bendrųjų reikalų skyrius

Bendrųjų reikalų skyrius

Bendrųjų reikalų skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius, Švietimo skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Turto valdymo poskyris, VšĮ "Šiaulių regiono plėtros
agentūra", Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos
skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius
Turto valdymo poskyris

vnt.
3.1.1.2

Sklypų suformavimas ir priskyrimas prie daugiabučių namų ar
jų grupių
Kvartalinės renovacijos projektų parengimas

2016

2020

2017

2024

3.1.1.4

Automobilių stovėjimo aikštelių praplėtimas ir daugiabučių
namų kiemų dangos sutvarkymas

2016

2024

3.1.1.5

Naujų sporto ir vaikų žaidimų aikštelių įrengimas, buvusių
atstatymas miesto mikrorajonuose

2016

2024

3.1.1.3

3.1.1.6

Šunų vedžiojimo aikštelių schemos parengimas ir aikštelių
įrengimas

3.1.1.7

Aplinkos ir būsto pritaikymas negalią turintiems asmenims

3.1.2.
3.1.2.1.

Atnaujinti ir plėsti sporto objektų infrastruktūrą mieste
Šiaulių sporto gimnazijos universalios sporto salės pastato
(Vilniaus g. 297) statyba

3.1.2.2

3.1.2.3

3.1.2.4

3.1.2.5

BMX trasos (J. Jablonskio g. 14) modernizavimas

Pastato prie regbio stadiono ir tribūnų statyba (Gardino g. 14)

Teniso kortų (Gardino g. 8) modernizavimas bei
infrastruktūros įrengimas

Sporto rūmų „Šiauliai“ (Pramonės g. 13) modernizavimas

Suformuotų, priskirtų, įteisintų (įteisinimas LR valstybės vardu, jei nebus
iniciatyvos iš pačių gyventojų) sklypų skaičius
Parengtų techninių projektų skaičius
Bendradarbiaujant gyventojams ir savivaldybei praplėstos kiemų dangos
plotas
Suremontuotos kiemų dangos plotas
Atstatytų sporto (krepšinio, tinklinio) ir vaikų žaidimo aikštelių skaičius

vnt.
vnt.
2

m

vnt.

2016

2024

2016

2024

2016

2018

Parengtas statybos techninis darbo projektas

vnt.

Atliktų statybos darbų dalis (žemės darbai, pamatų įrengimas,
konstruktyvo statyba, lauko ir vidaus inžineriniai tinklai, apdaila, gerbūvis)
Įsigytos įrangos dalis
Parengtas techninis projektas
Atliktų modernizavimo darbų dalis (pakeista kalnelių konfigūracija, įrengta
8 m aukščio starto pakyla, perkeltos tribūnos, infrastruktūros
sutvarkymas)
Parengtas techninis projektas
Atliktų statybos darbų dalis ( inžinerinių tinklų ir pamatų įrengimas,
pastato statyba ir gerbūvio sutvarkymas, 500 vietų tribūnų žiūrovams
įrengimas, dirbtinos aikštės 1825 m2 įrengimas)

proc.

Parengtas techninis projektas
Atliktų modernizavimo darbų dalis (sumontuoti plastiko langų blokai,
plastikinės durys, apšiltintas pastatas ir cokolis, pakeista elektros
instaliacija ir modernizuotas apšvietimas, nudažytos salės lubos, įrengta
automobilių stovėjimo aikštelė)
Parengtas investicinis ir techninis projektas
Atliktų modernizavimo darbų dalis (apšiltinta dalis stogo, pakeisti stiklo
blokeliai, durys, langai ir durys, apšiltintas pastatas, atliktas vidaus patalpų
remontas, įrengta vėdinimo sistema bendrojo fizinio pasirengimo salėje,
įrengtas keltuvas į šaudyklą žmonėms su fizine negalia, sutvarkyta
infrastruktūra)

vnt.

2016

2018

2021

2020

2018

2020

2024

Architektūros, urbanistikos ir
paveldosaugos skyrius
Statybos ir renovacijos skyrius
Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Turto valdymo poskyris, Miesto ūkio ir aplinkos skyrius,
Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius
Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Turto valdymo poskyris,
seniūnijos

m2

Naujai įrengtų sporto (krepšinio, tinklinio) ir vaikų žaidimo aikštelių
skaičius
Parengta šunų vedžiojimo aikštelių schema
Įrengtų aikštelių skaičius
Patenkintų paraiškų dalis

2018

Bendrųjų reikalų skyrius, Ekonomikos ir investicijų skyrius

Kūno kultūros ir sporto skyrius

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyrius

Socialinių paslaugų skyrius

Statybos ir renovacijos skyrius

Kūno kultūros ir sporto skyrius

Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius,
Ekonomikos ir investicijų skyrius, Statybos ir renovacijos
skyrius, Kūno kultūros ir sporto skyrius, Švietimo skyrius,
Šiaulių sporto gimnazija

Kūno kultūros ir sporto skyrius

Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Statybos
ir renovacijos skyrius, Kūno kultūros ir sporto skyrius, Šiaulių
sporto mokykla "Dubysa"

Kūno kultūros ir sporto skyrius

Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Statybos
ir renovacijos skyrius, Kūno kultūros ir sporto skyrius, Šiaulių
sporto mokykla "Klevas"

Kūno kultūros ir sporto skyrius

Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Statybos
ir renovacijos skyrius, Kūno kultūros ir sporto skyrius, Šiaulių
teniso mokykla

Kūno kultūros ir sporto skyrius

Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Statybos
ir renovacijos skyrius, Kūno kultūros ir sporto skyrius, VšĮ
Šiaulių krepšinio akademija "Saulė"

vnt.
vnt.
vnt.
proc.

proc.
vnt.
proc.
vnt.
proc.

proc.
vnt.

proc.

3.1.2.6

L/D ,,Žiogelis“ baseino kapitalinis remontas

2017

2017

Atlikta baseino rekonstrukcija

3.1.2.7

Dirbtinės dangos futbolo aikštės įrengimas Kviečių g. 9

2016

2018

Atliktų įrengimo darbų dalis (įrengtas pagrindas ir padas dirbtinės dangos
aikštei pakloti, paklota danga, įrengtos mobilios tribūnos žiūrovams,
įrengtas apšvietimas (stulpai/prožektoriai), įrengtos kamuolių gaudyklės
(60mx5m), įrengtas aptvėrimas visu perimetru)
Atliktų įrengimo darbų dalis (įrengtas pagrindas ir padas dirbtinės dangos
aikštei pakloti, paklota danga, įrengtos mobilios tribūnos žiūrovams,
įrengtas apšvietimas (stulpai/prožektoriai), įrengtos kamuolių gaudyklės
(30mx5m))
Parengtas investicijų ir techninis projektas
Atliktų modernizavimo darbų dalis (įrengta vėdinimo sistema,
rekonstruota elektros tiekimo sistema, apšiltintas pastatas, stogas,
pakeisti stoglangiai ir langai, renovuotas pastato vidus, įrengtas WC,
treniruoklių salė)
Atliktų modernizavimo darbų dalis (įrengtas vandens persipylimo
rezervuaras, atliktas pakabinamų lubų laikančio karkaso remontas,
pakeista vandens valymo įranga, suremontuotas pažeistas betono
apsauginis sluoksnis, įrengtas WC ir pandusas žmonėms su fizine negalia,
pakeistas technologinis vamzdynas, įrengta sporto salė, pakeisti starto
bokšteliai, įsigyti plaukimo takai)
Atliktų modernizavimo darbų dalis (apšiltintas fasadas, dalis stogo, cokolis,
įrengtas keltuvas žmonėms su fizine negalia, padidinta ir renovuota
automobilių stovėjimo aikštelė)
Parengtas investicijų ir techninis projektai

3.1.2.8

3.1.2.9

3.1.2.10

3.1.2.11

3.1.2.12

3.1.2.13

3.1.3.
3.1.3.1
3.1.3.2
3.1.4.
3.1.4.1

Dirbtinės dangos futbolo aikštės išplėtimas prie Sporto
gimnazijos (Vilniaus g. 297)

2016

Imtynių sporto salės modernizavimas ir jos infrastruktūra
(Bielskio g. 13A)

2020

Plaukimo baseino pastato modernizavimas (Ežero g. 11A)

Plaukimo baseino (Dainų g. 33A) modernizavimas

2017

2019

Sporto komplekso (futbolo, regbio ir žolės riedulio maniežo)
ir 50 m ilgio plaukimo baseino statyba Dainų parke

2017

Miesto stadiono (S. Daukanto g. 23) atnaujinimas

2018

2018

2024

2019

2022

2020

Atliktų statybos darbų dalis
2020

Atnaujinti socialinių paslaugų įstaigų pastatus ir plėsti socialinio būsto fondą
Šiaulių m. savivaldybės socialinių paslaugų centro Paramos
2017
2022
tarnybos pastato rekonstrukcija
Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje
2016
2020
Gerinti sveikatos įstaigų infrastruktūrą ir didinti pastatų energetinį efektyvumą
Pirminės sveikatos priežiūros gerinimas VšĮ Šiaulių centro
2017
2020
poliklinikoje, pritaikant infrastruktūrą, fizinį prieinamumą ir
adaptuotas informacines technologijas neįgaliesiems

Suremontuotų sėdimų vietų žiūrovams skaičius
Renovuotų takų ir sektorių plotas
Suremontuoto aptvėrimo ilgis
Atliktų rekonstravimo darbų dalis
Naujų būstų skaičius

Neįgaliųjų pacientų, vertinančių fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymo
specialiesiems neįgaliųjų poreikiams lygį, gerai ir labai gerai, dalis
Pacientų, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas, skaičius

3.1.4.2

3.1.4.3

3.1.4.4

3.1.4.5

3.1.4.6

Energetinių charakteristikų gerinimas VšĮ Dainų pirminės
sveikatos priežiūros centre

2017

VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro pastato modernizavimas

2016

2018

vnt.

Švietimo skyrius
Kūno kultūros ir sporto skyrius

proc.
Kūno kultūros ir sporto skyrius
proc.
vnt.

Kūno kultūros ir sporto skyrius

proc.

Statybos ir renovacijos skyrius, Kūno kultūros ir sporto
skyrius, Šiaulių plaukimo mokykla "Delfinas"

Kūno kultūros ir sporto skyrius

Statybos ir renovacijos skyrius, Kūno kultūros ir sporto
skyrius, Šiaulių plaukimo mokykla "Delfinas"

Kūno kultūros ir sporto skyrius

Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Statybos
ir renovacijos skyrius, Miesto ūkio ir aplinkos skyrius,
Ekonomikos ir investicijų skyrius
Statybos ir renovacijos skyrius, Kūno kultūros ir sporto
skyrius, Šiaulių futbolo akademija

proc.

proc.
vnt.
proc.
vnt.

Kūno kultūros ir sporto skyrius

m2
m
proc.
vnt.

Socialinių paslaugų skyrius

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras

Socialinio būsto poskyris

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Sveikatos skyrius

Šiaulių centro poliklinika, Ekonomikos ir investicijų skyrius

Sveikatos skyrius

Statybos ir renovacijos skyrius, VšĮ Dainų pirminės sveikatos
priežiūros centras, Ekonomikos ir investicijų skyrius,
Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius

Sveikatos skyrius

Statybos ir renovacijos skyrius, Šiaulių reabilitacijos centras,
Ekonomikos ir investicijų skyrius

Sveikatos skyrius

Statybos ir renovacijos skyrius, BĮ Šiaulių miesto savivaldybės
sutrikusio vystymosi kūdikių namai, Ekonomikos ir investicijų
skyrius

Sveikatos skyrius

VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras,
Ekonomikos ir investicijų skyrius

Sveikatos skyrius

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė

proc.
vnt.

Atnaujinto pastato plotas

Pastato kapitalinis remontas BĮ Šiaulių miesto savivaldybės
sutrikusio vystymosi kūdikių namuose

2016

VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro pastatų
rekonstravimas ir maisto gamybos skyriaus modernizavimas

2016

VŠĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės specializuotų
ambulatorinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas
(Konsultacijų poliklinika)

2017

2018

Atliktų modernizavimo darbų dalis (suremontuoti pagrindinio įėjimo
laiptai, pritaikyti neįgaliesiems, pastato apšiltinimas, automobilių
stovėjimo aikštelės praplėtimas)
Suremontuotų vidaus patalpų plotas
Įrengtų vaizdo kamerų skaičius

2019

2019

Atliktų rekonstrukcijos darbų dalis (sienų iš išorės apšiltinimas, šilumos
punkto rekonstrukcija, aktyvios ventiliacijos įrengimas, kiemo gerbūvio
sutvarkymas, lietaus sistemos atnaujinimas)
Atliktų maisto gamybos sektoriaus modernizavimo darbų dalis
Pacientų, kuriems pagerinta sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir
prieinamumas, skaičius

Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Statybos
ir renovacijos skyrius, Kūno kultūros ir sporto skyrius,
Švietimo skyrius, Šiaulių futbolo akademija, Šiaulių sporto
gimnazija
Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius,
Ekonomikos ir investicijų skyrius, Statybos ir renovacijos
skyrius, Kūno kultūros ir sporto skyrius, Sporto mokykla
„Atžalynas“

Kūno kultūros ir sporto skyrius

m2
2019

Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Statybos
ir renovacijos skyrius
Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Statybos
ir renovacijos skyrius, Kūno kultūros ir sporto skyrius, Šiaulių
futbolo akademija

proc.
m2
vnt.
proc.
proc.
vnt.

3.1.4.7

3.1.4.8

3.1.4.9
3.1.4.10

3.1.4.11

3.1.4.12

3.1.4.13

3.1.5.
3.1.5.1

3.1.5.2

Tuberkuliozės profilaktikai, diagnostikai ir gydymui
naudojamos infrastruktūros modernizavimas Respublikinės
Šiaulių ligoninės Tuberkuliozės ir plaučių ligų klinikoje.

2016

Galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostikos ir gydymo
paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas viešojoje
įstaigoje Respublikinėje Šiaulių ligoninėje

2017

Klinikinių laboratorinių tyrimų kokybės gerinimas viešojoje
įstaigoje Respublikinėje Šiaulių ligoninėje
Aukštos kokybės bevielio ryšio (WiFi) infrastruktūros
sukūrimas ir diegimas, gydytojų aprūpinimas planšetiniais
kompiuteriais viešojoje įstaigoje Respublikinėje Šiaulių
ligoninėje
Telemedicinos technologijų diegimas viešojoje įstaigoje
Respublikinėje Šiaulių ligoninėje

2018

2020

2018

2019

VŠĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Moters ir vaiko klinikos
Architektų g. 77, Šiauliuose, vaikų priėmimo-skubiosios
pagalbos skyriaus rekonstrukcija
VŠĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės sterilizacinės
modernizavimas, gerinant medicinos prietaisų ir priemonių
dezinfekcijos kokybę
Didinti švietimo įstaigų pastatų energetinį efektyvumą
Šiaulių miesto švietimo įstaigų pastatų renovavimas,
edukacinių aplinkų modernizavimas, sporto salių praplėtimas

2016

2016

2024

Lopšelio darželio "Kregždutė" modernizavimas

2017

2021

2020

2019

2019

2019

2020

2017

2019

3.1.5.3

Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių "Juventos"
progimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimas

2017

2020

3.1.5.4

Edukacinių aplinkų modernizavimas: Šiaulių 1-ojoje muzikos
mokykloje ir Šiaulių dainavimo mokykloje "Dagilėlis"

2017

2021

Šiaulių profesinio rengimo centro modernios edukacinės
aplinkos, atitinkančios besimokančio asmens, visuomenės ir
valstybės poreikius, plėtotė
Didinti kultūros įstaigų pastatų energetinį efektyvumą
Šiaulių m. savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos
skyriaus patalpų balkono pritaikymas lankytojams

2016

Šiaulių kultūros centro aktualizavimas

2017

3.1.5.5

3.1.6.
3.1.6.1

3.1.6.2

3.1.6.3
3.1.6.4
1.1.6.5

Šiaulių miesto koncertinės įstaigos "Saulė" pastato (Tilžės g.
140) vitražo "Saulės mūšis" restauracija
Šiaulių miesto koncertinės įstaigos "Saulė" pastato (Tilžės g.
140) rekonstravimas ir priestato statyba
Šiaulių „Aušros“ muziejaus Venclauskių namų restauravimas
ir pritaikymas daugiafunkcėms muziejinėms veikloms

2022

Pacientų, kuriems pagerinta sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir
prieinamumas, skaičius

Pacientų, kuriems pagerinta sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir
prieinamumas, skaičius
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose atnaujinta klinikinių
laboratorijų infrastruktūra (patalpos, įranga), skaičius
Įgyvendintų sprendimų, skirtų viešojo sektoriaus bendro naudojimo
informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros optimizavimui,
sąveikumui ir saugai užtikrinti, skaičius
Įgyvendintų sprendimų, skirtų viešojo sektoriaus bendro naudojimo
informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros optimizavimui,
sąveikumui ir saugai užtikrinti, skaičius
Pacientų, kuriems pagerinta sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir
prieinamumas, skaičius
Asmens sveikatos priežiūros įstaigos regioninės sterilizacinės
modernizavimas, aprūpinimas šiuolaikine sterilizacinių įranga ir
specialiomis transporto priemonėmis, skaičius
Renovuotų Ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius
Renovuotų bendrojo lavinimo mokyklų skaičius
Praplėstų sporto salių skaičius
Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros
pajėgumas
Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo vietos
Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo mokyklos
Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo
mokyklos
Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo
įstaigos

Sveikatos skyrius

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė

Sveikatos skyrius

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė

Sveikatos skyrius

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė

Sveikatos skyrius

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė

Sveikatos skyrius

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė

Sveikatos skyrius

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė

Sveikatos skyrius

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė

Švietimo skyrius

Statybos ir renovacijos skyrius, Architektūros, urbanistikos ir
paveldosaugos skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius, Statybos ir renovacijos
skyrius, Švietimo skyrius, Architektūros, urbanistikos ir
paveldosaugos skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius, Švietimo skyrius,
Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius, Statybos ir renovacijos
skyrius, Švietimo skyrius, Architektūros, urbanistikos ir
paveldosaugos skyrius

Švietimo skyrius

Šiaulių profesinio rengimo centro Vystymo skyrius

Kultūros skyrius

Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka, Strateginio
planavimo ir finansų skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius, Statybos ir renovacijos
skyrius , Kultūros skyrius, Šiaulių kultūros centras

Architektūros, urbanistikos ir
paveldosaugos skyrius
Ekonomikos ir investicijų skyrius

Kultūros skyrius, Koncertinė įstaiga "Saulė"

vnt.

vnt.
vnt.

vnt.

vnt.

vnt.

vnt.

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.

vnt.

Atliktų edukacinės aplinkos modernizavimo darbų dalis
proc.

2019

2024

2020

Atliktų pritaikymo darbų dalis (balkono pritaikymas lankytojams, įrengta
rekreacinė, poilsio zona)

2017

2020

Atliktų modernizavimo darbų dalis (įv. sistemų atnaujinimas, stogo,
pastato vidaus ir išorės renovacija, jo prieigų sutvarkymas ir kitos
infrastruktūros atnaujinimas)
Restauruoto Vitražo plotas

2016

2018

Atliktų rekonstrukcijos ir modernizavimo darbų dalis

2016

2019

Parengta projekto dokumentacija (investicijų projektas, energijos
vartojimo auditas, projektiniai pasiūlymai, techninis projektas)
Atliktų tyrimų (polichrominiai tyrimai ir architektūros natūriniai ir
konstruktyviniai tyrimai) skaičius
Atliktų tvarkybos ir kapitalinio remonto darbų dalis (sutvarkytas pastatas ir
sklypas atliekant kultūros paveldo tvarkybos ir kapitalinio remonto darbus)
Įsigytos įrangos kiekis (moderni daugiafunkcėms muziejinėms paslaugoms
teikti reikalinga įranga)

proc.

proc.
m2
kv.m.
vnt.
vnt.
proc.
vnt.

Kultūros skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius, Statybos ir renovacijos
skyrius, Kultūros skyrius
Šiaulių ,,Aušros“ muziejus

3.1.6.6

3.1.6.7

3.1.6.8

3.1.6.9

3.1.7.
3.1.7.1
3.1.7.2
3.1.7.3
3.1.8.
3.1.8.1
3.1.8.2

3.1.8.3
3.1.8.4

3.1.8.5
3.1.8.6

3.1.8.7

3.1.8.8

3.1.8.9

3.1.8.10

Polifonijos koncertų salės (Aušros al. 15) modernizavimas ir
aktualizavimas

2016

Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centro
modernizavimas pritaikant inovatyvioms kokybiškoms
edukacinėms veikloms

2016

2020

2019

Atliktų modernizavimo ir kamerinės koncertinės salės aktualizavimo darbų
dalis

vnt.

Rekonstruotų pastatų skaičius

vnt.

Sutvarkyto muziejaus sklypo plotas

Šiaulių dailės galerijos pastato (Vilniaus g. 245)
modernizavimas

2017

Šiaulių miesto kultūros centro "Laiptų galerija" senojo
pastato (P. Bugailiškio namas, Žemaitės g. 83) sutvarkymas

2017

2020

2017

vnt.

Atliktų modernizavimo darbų dalis (pastato apšiltinimas, fasado
atnaujinimas, ekspozicinių parodų salių šildymo sistemos modernizavimas)

proc.

Viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimas
teritorijoje, besiribojančioje sy Draugystės prospektu,
Vytauto gatve, P.Višinskio gatve ir Dubijos gatve
Aušros alėjos (nuo Žemaitės g. iki Varpo g.) viešųjų pastatų ir
viešųjų erdvių prieigų rekonstrukcija

2018

Šiaulių miesto Centrinio ir Didždvario parkų bei jų prieigų
sutvarkymas

2017

2020

2020

2020

Sukurtų arba atnaujintų atvirų erdvių miesto vietovėje plotas (antžeminės
automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas, universalių lauko žaidimų įv.
amžiaus vaikams aikštelių įrengimas, fontanų atnaujinimas)

Kultūros skyrius

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras
"Polifonija", LR Kultūros ministerija, LR Energetikos
ministerija
Šiaulių „Aušros“ muziejus

kv. m.

Ekspozicijų, saugyklų, edukacinių patalpų, darbo vietų įrengimui
reikalingos įrangos komplektų skaičius

Atliktų pastato sutvarkymo darbų dalis (elektros instaliacijos atnaujinimas,
šiluminio mazgo ir ventiliacijos sistemos renovacija, langų keitimas ir kt.
darbai)
Kryptingai ir racionaliai planuoti teritorijas, remiantis kaštų ir naudos analizės principu
Miesto urbanistinės plėtros koncepcijos parengimas
2016
2019
Parengtas miesto bendrojo plano keitimo dokumentas
(tankinimas) koreguojant Bendrojo plano sprendinius
Atskirų kvartalų detaliųjų planų ar kitų kompleksinių
2016
2024 Parengtas ne mažiau kaip vienas specialusis planas ir detalusis planas
planavimo dokumentų parengimas
kasmet
Bendramiestinių specialiųjų planų parengimas arba turimų
2016
2024
Atnaujintas ar parengtas ne mažiau kaip vienas planas kasmet
atnaujinimas
Sutvarkyti viešąsias erdves, sudarant sąlygas klasikinės kultūros, sporto, rekreacijos plėtojimui
Tankiai apgyvendintų miegamųjų rajonų viešųjų erdvių
2016
2024 Dainų parko sutvarkymas
sutvarkymas
Prūdelio kraštovaizdžio ir ekologinės būklės gerinimo
2020
2022 Atliktų darbų dalis
projekto įgyvendinimas, teritorijos pritaikymas miestiečių
trumpalaikei rekreacijai
2017
2024 Atliktų I etapo (tvenkinio su sala, krantinėmis ir prieigomis įrengimas)
Lieporių parko su prieigomis sutvarkymas, įrengiant
darbų dalis
multifunkcinį sporto aikštyną
Atliktų II etapo (Šermukšnių alėjos įrengimas) darbų dalis
Įrengtas multifunkcinis stadionas
Rėkyvos ežero ir apyežerio gamtosauginės būklės
2016
2024 Neblogėjanti ežero ekologinė būklė
išsaugojimas bendradarbiaujant su valstybinėmis
institucijomis ir Šiaulių r. sav.
Aleksandrijos renginių parko kompleksinis sutvarkymas ir
2018
2024 Atliktų parko sutvarkymo darbų dalis
pritaikymas masiniams renginiams, europinio lygio
motokroso varžyboms
Talkšos ežero pakrantės plėtra
2018
2021 Sukurtų arba atnaujintų atvirų erdvių miesto vietovėje plotas (pakrantės
prieigos atnaujinimas/sukūrimas, pėsčiųjų ir dviračių tako greta Talkšos
ežero tiesimas, universalių lauko žaidimų, automobilių stovėjimo aikštelių
įrengimas, apšvietimo, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, mažosios
architektūros elementų įrengimas).
Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro rekonstrukcija

Kultūros skyrius

Kultūros skyrius

Statybos ir renovacijos skyrius, Šiaulių dailės galerija,
Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius

Kultūros skyrius

Statybos ir renovacijos skyrius , Šiaulių miesto kultūros
centras "Laiptų galerija", Kultūros skyrius, Architektūros,
urbanistikos ir paveldosaugos skyrius

Architektūros, urbanistikos ir
paveldosaugos skyrius
Architektūros, urbanistikos ir
paveldosaugos skyrius
Architektūros, urbanistikos ir
paveldosaugos skyrius

Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius

Kūno kultūros ir sporto skyrius

Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Statybos
ir renovacijos skyrius

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Rėkyvos seniūnija

Kūno kultūros ir sporto skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Miesto
ir aplinkos skyrius, Turto valdymo poskyris, Kūno kultūros ir
sporto skyrius
Ekonomikos ir investicijų skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius

proc.

vnt.
vnt.
vnt.

vnt.
proc.

proc.

Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius
Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius

proc.
vnt.
vnt.

proc.

m2

m2

Sukurtų arba atnaujintų atvirų erdvių miesto vietovėje plotas
m2

2018

2021

2021

Sukurtų arba atnaujintų atvirų erdvių miesto vietovėje plotas (Viešųjų
erdvių prie Šiaulių kamerinės salės Polifonija, Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešosios bibliotekos, Šiaulių kultūros centro, Centrinio ir
Didždvario parkų ir kt. ir jas jungiančios Aušros alėjos (nuo Žemaitės g. iki
Varpo g.) atnaujinimas)
Sukurtų arba atnaujintų atvirų erdvių miesto vietovėje plotas (parkų
sutvarkymas bei gatvių (Kaštonų alėjos, S. Lukauskio g.), sukuriančių
prieigas prie parkų, atnaujinimas, „Skate“ parko įrengimas)

m2

m2

3.1.8.11

Prisikėlimo aikštės ir jos prieigų rekonstrukcija

2017

2021

3.1.8.12

P. Višinskio gatvės pritaikymas jaunimo poreikiams

2019

2021

3.1.8.13

Saulės laikrodžio aikštės rekonstrukcija

2016

2019

3.1.8.14

3.1.8.15

Irklavimo sporto bazės (Žvyro g. 34) statyba (įrengimas)

Lengvų konstrukcijų buriavimo elingo (Poilsio g. 9) jachtoms
laikyti statyba

2017

2017

2020

2022

Sukurtų arba atnaujintų atvirų erdvių miesto vietovėje plotas (Prisikėlimo
aikštės ir jos prieigų Tilžės g., Varpo g., Aušros al., Aušros pėsčiųjų tako,
Vasario 16-osios g., skvero tarp Tilžės g. ir Vasario 16-osios g., katedros
prieigų teritorijos ir šalia katedros esančios automobilių stovėjimo
aikštelės rekonstrukcija)
Sukurtų arba atnaujintų atvirų erdvių miesto vietovėje plotas
Sukurtų arba atnaujintų atvirų erdvių miesto vietovėje plotas (aikštės
kapitalinis remontas, lankytojų sambūriams reikalingos infrastruktūros
įrengimas, dangos atnaujinimas, pėsčiųjų takų pertvarkymas, paminklo
„Šaulys“ postamento (pagrindo) atnaujinimas, apšvietimo infrastruktūros
atnaujinimas, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, mažosios
architektūros elementų įrengimas)
Parengtas techninis projektas
Atliktų statybos darbų dalis (įrengtas starto, starto lygintojo bokštelis,
atliktas kapitalinis remontas, įrengtas finišo bokštas, pantoniniai lieptai,
įsigyta ir sumontuota starto tiltelio įranga, metalinė trasos konstrukcija,
nusileidimo-pakėlimo konstrukcija, pastatyti elingai valtims laikyti (2x600
2
m ), įsigyti trasos markeriai, kūbai, reperiai, kamuoliukai, ribotuvai)
Parengtas techninis ir investicijų projektas
Atliktų statybos darbų dalis (pastatytas elingas, įrengta infrastruktūra)

3.2.

Sukurti ir išlaikyti patogią, draugišką aplinkai, visiems prieinamą ir saugią susisiekimo sistemą

3.2.1.
3.2.1.1

Sukurti vieningą ir saugų susisiekimo tinklą
Miesto susisiekimo sistemos išmanus valdymas

2016

2020

Rekonstruotų šviesoforų skaičius

3.2.1.2

Oro uosto infrastruktūros sukūrimas

2016

2024

Atliktų infrastruktūros plėtros darbų (veterinarinio posto įsteigimas,
sandėliavimo plotų plėtra, angarų remontas, orlaivių antžeminio
aptarnavimo priemonių įsigijimas, naujos orlaivių ir krovinių priėmimo
aikštelės ir sandėlių įrengimas) dalis

3.2.1.3

Dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra

2017

2024

3.2.1.4

Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste

2016

2020

3.2.1.5

Pakruojo gatvės rekonstrukcija

2018

2020

3.2.1.6

3.2.1.7

3.2.1.8

3.2.1.9

Gatvių bei sankryžų rekonstravimas, jei jų techniniai
parametrai neatitinka eismo saugumo, patvirtintų gatvių
kategorijų ir išaugusių transporto srautų pralaidumo
reikalavimų
Gatvių nutiesimas ar rekonstravimas naujų statybų rajonuose

Gatvių su žvyro danga rekonstravimas

Šaligatvių įrengimas ir gatvių apšvietimas

2016

2024

Atliktų naujo keleivių terminalo pritaikyto Šengeno reikalavimams
statybos darbų dalis
Suremontuotų pėsčiųjų, dviračių takų plotas
Tilžės g. dviračių tako rekonstrukcija
Sujungtų dviračių takų dalis
Saugaus eismo priemonės (kelio ženklai, atitvarai, signaliniai stulpeliai,
kalneliai)
Rekonstruotos gatvės ilgis (Pakruojo g., pritaikytos krovininiams
automobiliams, atnaujinimas, siekiant sumažinti krovininių automobilių
eismo intensyvumą centrinėje miesto dalyje)
Rekonstruotų sankryžų plotas
Rekonstruotų sankryžų skaičius

2016

2016

2016

2024

2024

2024

Rekonstruotų gatvių ilgis (gatvių atnaujinimas, pėsčiųjų ir dviračių takų
infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, apšvietimo infrastruktūros plėtra,
saugaus eismo priemonių diegimas, esamų automobilių stovėjimo
aikštelių rekonstrukcija ir naujų įrengimas, žaliosios infrastruktūros plėtra,
mažosios architektūros elementų įrengimas)
Kapitalinio remonto darbų apimtys (dvigubo paviršiaus apdaro įrengimas
Joniškėlio g., Rėžių g., Lygumų g., Papievių g., Dotnuvos g. )
Rekonstruoto šaligatvio (Vytauto g. Nuo Tilžės g. iki Draugystės pr.) plotas
Rekonstruoto šaligatvio (Vytauto g. nuo V. Kudirko g., iki Darbininkų g.)
plotas

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Kūno kultūros ir sporto skyrius

Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Statybos
ir renovacijos skyrius, Kūno kultūros ir sporto skyrius, sporto
mokykla "Atžalynas"

Kūno kultūros ir sporto skyrius

Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Statybos
ir renovacijos skyrius, Kūno kultūros ir sporto skyrius, Sporto
mokykla „Atžalynas“

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“

Ekonomikos ir investicijų skyrius

SĮ Šiaulių oro uostas

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Architektūros, urbanistikos ir
paveldosaugos skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius,
Ekonomikos ir investicijų skyrius

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Ekonomikos ir investicijų
skyrius
Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Ekonomikos ir investicijų
skyrius

2

m

2

m

2

m

vnt.

proc.

vnt.
proc.

vnt.

proc.

proc.
2

m
m2
proc.
vnt.

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius
km
m2

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Statybos ir renovacijos skyrius, Miesto ūkio ir aplinkos
skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

vnt.

km

m2
m2
m2

3.2.1.10

3.2.1.11
3.2.1.12

3.2.2.
3.2.2.1

Apšvietimo oro linijų, įrengtų ant AB „Energijos skirstymo
2016
2024
operatorius“ (ESO) 0,4 kV stulpų, keitimas į oro kabelines
linijas
Gatvių apšvietimo valdymas, įdiegus kompiuterinę
2016
2020
apšvietimo valdymo sistemą
Gatvių, kuriose reikalinga apšvietimo tinklų rekonstrukcija,
2016
2020
apšvietimo stulpų, kabelių, šviestuvų, valdymo spintų
pakeitimas
Mažinti transporto neigiamą poveikį aplinkai, kuriant tinkamą infrastruktūrą
Pietrytinio aplinkkelio statyba
2017
2024

Gatvių, kuriose apšvietimo oro linijos pakeistos į oro kabelių linijas, ilgis

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Statybos ir renovacijos skyrius, Architektūros, urbanistikos ir
paveldosaugos skyrius
Miesto ūkio ir aplinkos skyrius
Statybos ir renovacijos skyrius, Architektūros, urbanistikos ir
paveldosaugos skyrius, Ekonomikos ir investicijų skyrius

km
Įdiegta gatvių apšvietimo valdymo sistema
Gatvių, kuriose atlikta apšvietimo tinklų rekonstrukcija, apšvietimo stulpų,
kabelių, šviestuvų, valdymo spintų pakeitimas, ilgis

vnt.
km

Parengtos dokumentacijos dalis
Atliktų viaduko statybos darbų dalis
Infrastruktūrinių objektų įrengimas
Šiaurės rytų aplinkkelio atliktų statybos darbų dalis

proc.
proc.
vnt.
proc.

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius
Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Rekonstruotos Aviacijos gatvės ilgis

m.
vnt.

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Ekonomikos ir investicijų
skyrius

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

3.2.2.2
3.2.2.3

Ekologiškos transporto infrastruktūros vystymas
LEZ'o pasiekiamumo didinimas, gatvių infrastruktūros
gerinimas

2017
2017

2024
2024

3.2.2.4

Darnaus judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste

2018

2021

Parengtas darnaus judumo planas
Įgyvendintos darnaus judumo priemonės nuo visų reikalingų įgyvendinti.

3.2.2.5

Dviračių takų rekonstrukcija įrengiant jungtis per viadukus

2016

2024

Rekonstruotų dviračių/pėsčiųjų takų ilgis

3.2.2.6

Inovatyvių technologijų gatvių valymo įrangos įsigijimas

2016

2024

Įsigytos technikos kiekis

3.2.2.7

Dviejų lygių pervažų per geležinkelį įrengimas

2016

2024

Parengtos dokumentacijos dalis
Atliktų rekonstrukcijos darbų dalis

vnt.
proc.

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Statybos ir renovacijos skyrius, Architektūros, urbanistikos ir
paveldosaugos skyrius

3.2.3.
3.2.3.1

Didinti visuomeninio transporto patrauklumą
Viešojo transporto informacinės sistemos sukūrimas

2017

2024

Įrengtų E. bilieto kortelių automatų skaičius

vnt.

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Įrengtų informacinių monitorių stotelėse skaičius
Įrengtų viešojo transporto maršrutų tvarkaraščių lentų skaičius

vnt.
vnt.

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Ekonomikos ir investicijų
skyrius, UAB "BUSTURAS"

Įrengtų garsinių aklųjų informavimo priemonių stotelėse apie viešojo
transporto maršrutus ir tvarkaraščius
Sukurtų ir atnaujintų maršrutai, atsižvelgiant į naujai įsikūrusių įmonių
poreikius, gyventojų prašymus, skaičius
Naujų stotelių skaičius

vnt.
Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

UAB "BUSTURAS"

Trumpalaikių maršrutų skaičius

vnt.

Įsigytų naujų (neeksploatuotų), savaeigių, nekenksmingų aplinkai
keleivinio transporto priemonių, pritaikytos neįgaliųjų poreikiams, skaičius

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius, UAB "BUSTURAS"

vnt.
Ekonomikos ir investicijų skyrius

Ekonomikos ir investicijų skyrius, UAB "BUSTURAS"

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

UAB "BUSTURAS"

3.2.3.2

3.2.3.3

3.2.3.4
3.2.3.5

3.2.3.6

Visuomeninio transporto maršrutų tinklo optimizavimas,
įvertinus naujai užstatomų rajonų ir stambių objektų statybą

Visuomeninio transporto teikiamų paslaugų kokybės
gerinimas, atnaujinus autobusų parką ir pritaikius jį
neįgaliesiems
Šiaulių miesto viešojo transporto priemonių parko
atnaujinimas
Viešojo transporto infrastuktūros sutvarkymas

Modernios autobusų stovėjimo, jų priežiūros ir gamybos
bazės įrengimas

3.3.

Vystyti ir palaikyti saugią ir švarią aplinką

3.3.1.

Vystyti efektyvią komunalinių atliekų tvarkymo sistemą

2013

2017

2023

2018

2017

2018

Įsigytų autobusų (naujų ar padėvėtų) skaičius

2016

2024

Įrengtų viešojo transporto stotelių su įvažomis (Aušros al., Statybininkų g.,
Pramonės g., J. Basanavičiaus g.) skaičius
Įrengtų A juostų skirtų autobusams ilgis

2018

2024

Galinių stotelių su sutvarkyta infrastruktūra (tualetai, stoginės, apsisukimo
aikštelių išasfaltavimas) skaičius
Parengtos dokumentacijos dalis
Atliktų rekonstrukcijos darbų dalis (Šarūno g. 2): gamybinio pastato,
dirbtuvių kapitalinis remontas, įvažiavimo stoginės paaukštinimo darbai,
dirbtuvių vėdinimo sistemos įrengimas, įmonės teritorijoje pravažiavimo
kelių su asfalto danga įrengimas, sužiedintos vandens tiekimo linijos
atstatymo darbai, administracinio pastato vestibiulio remontas, lietaus
kanalizacijos linijos įrengimas, dirbtuvių (ekonominės zonos) pastato
1P1/p remonto darbai.

proc.
km
vnt.

vnt.
vnt.

vnt.
vnt.
km
vnt.
proc.

proc.

3.3.1.1

Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros
plėtra Šiaulių regione

2017

2019

Išrūšiuotų atliekų dalies nuo visų atliekų kiekio augimas (konteinerinių
aikštelių su konteineriais įrengimas (apie 500–600) aikštelių, Kairių didelio
gabarito aikštelės pritaikymas atliekų paruošimui naudoti pakartotinai,
visuomenės švietimas ir informavimas)

3.3.1.2

2018

2024

Surinkta ir apdorota maisto atliekų dalis nuo viso susidariusio kiekio

2016

2024

2017

2018

2017

2019

2016

2017

Sutvarkytos (nešalinamos sąvartyne) po MBA likusių atliekų dalis nuo viso
kiekio
Pakartotiniam naudojimui tinkamus daiktus priimti pritaikyta aikštelės
infrastruktūra
Daugiabučiams namams įrengtų aikštelių, su rūšiavimui ir po rūšiavimo
likusių atliekų surinkimui skirtais konteineriais, skaičius
Patvirtinta tvarka ir įdiegta sistema

3.3.1.7

Įdiegtas maisto/virtuvės atliekų rūšiuojamasis surinkimas,
organizuojamas jų apdorojimas
Po mechaninio-biologinio apdorojimo (MBA) likusių atliekų
apdorojimas
Pakartotiniam naudojimui tinkamų daiktų surinkimas Kairių
DGSA
Komunalinių atliekų aikštelių su rūšiavimui skirtais
konteineriais įrengimas
Tvarkos, skatinančios gyventojus rūšiuoti atliekas,
parengimas ir įdiegimas
Užterštų teritorijų tvarkymas Šiaulių mieste

2016

2024

Sutvarkytų užterštų teritorijų plotas (abipus Aviacijos g., 1 ir 2 etapai
(buvusio karinio aerodromo teritorija))

3.3.2.
3.3.2.1

Modernizuoti ir optimizuoti centralizuotus komunalinius tinklus
Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas
2017

2019

Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis

3.3.2.2

Paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas,
paviršinių
nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra

2017

2020

Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros
specialiojo plano parengimas ir jame numatytų
infrastruktūros plėtros priemonių įgyvendinimas
Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros
specialiojo plano parengimas ir jame numatytų priemonių
įgyvendinimas

2017

3.3.2.5

Talkšos ežero taršos mažinimo dėl paviršinių nuotekų
projekto parengimas ir įgyvendinimas

2017

2024

Įgyvendintų techninių sprendinių skaičius

3.3.2.6

Techninių sprendinių įgyvendinimas pagal Aplinkos apsaugos
agentūros atliktą Rėkyvos ežere įrengtos pralaidos
pertvarkymo galimybių įvertinimą

2018

2020

Pertvarkyta pralaida

Dumblo įrenginiuose apdoroto (džiovinto) bei nuotekų
dumblo aikštelėse sukaupto senojo dumblo galutinis
sutvarkymas
Šilumos gamybos įrenginių efektyvumą didinančių ir taršą
mažinančių technologijų plėtra esamuose šilumos šaltiniuose

2019

2024

2016

2024

3.3.2.9

Šilumos energijos perdavimo sistemos modernizavimas ir
optimizavimas, diegiant šiuolaikines technologijas

2016

2024

Rekonstruotos šilumos perdavimo sistemos sutartiniais 2d=100 mm
skersmens vamzdžiais ilgis

3.3.2.10

Individualių namų rėmimo mažinant aplinkos oro užterštumą
programos parengimas ir įgyvendinimas

2018

2024

Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų
plėtra šilumos energijos gamyboje
Sukurti vaizdo stebėjimo ir informacijos valdymo sistemą
Saugus miestas – vaizdo stebėjimo kamerų infrastruktūros
plėtra
Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos įrangos
atnaujinimas ir mobilios aplinkos tyrimų laboratorijos
įsigijimas
Aplinkos rizikos valdymo sistemos gerinimas Latvijos ir
Lietuvos pasienio regione

2016

2024

Paremtų būstų (Programos parengimo metu būtų analizuojama, kokią
paramą skirti, įvertinus tiek poveikį orui, tiek turimas lėšas) dalis, nuo visų
reikalingų paremti skaičiaus
Įdiegtų nauji, atsinaujinančius energijos išteklius naudojantys įrenginių
skaičius

2018

2024

Įrengtų vaizdo kamerų skaičius

2018

2024

Įsigyta mobili aplinkos oro tyrimų laboratorija
Atnaujintos įrangos kiekis

2017

2019

Įsigytos aplinkos rizikos veiksnių valdymui reikalinga įrangos (gelbėjimo
tarnybų įrangos, specializuotų automobilių, valčių ir kt.) kiekis

vnt.

Civilinės saugos sistemos gerinimas Šiaulių ir Jelgavos
miestuose

2017

Įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų skaičius
Įrengta gyventojų perspėjimo informavimo sistema

vnt.
vnt.

3.3.1.3
3.3.1.4
3.3.1.5
3.3.1.6

3.3.2.3
3.3.2.4

3.3.2.7

3.3.2.8

3.3.2.11
3.3.3.
3.3.3.1
3.3.3.2

3.3.3.3

3.3.3.4

2018

2024
2024

proc.

proc.
proc.
vnt.
vnt.
vnt.
ha

km
proc.

Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus)
vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra

ha

Rekonstruotų paviršinių nuotekų tinklų ilgis
Parengtas specialusis planas

vnt.

Plano priemonių įgyvendinimo dalis

proc.

Parengtas specialusis planas

vnt.

Plano priemonių įgyvendinimo dalis

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, Miesto ūkio ir
aplinkos skyrius

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, Miesto ūkio ir
aplinkos skyrius
Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Šiaulių regiono atliekų
tvarkymo centras
Ekonomikos ir investicijų skyrius, Miesto ūkio ir aplinkos
skyrius

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius
Ekonomikos ir investicijų skyrius

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius
Ekonomikos ir investicijų skyrius

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, UAB "Šiaulių vandenys",
Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius
UAB "Šiaulių vandenys"

Architektūros, urbanistikos ir
paveldosaugos skyrius

Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius,
UAB "Šiaulių vandenys", Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Architektūros, urbanistikos ir
paveldosaugos skyrius

Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius,
UAB "Šiaulių vandenys", Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

km

proc.
vnt.

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius
Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

vnt.
Apdorojamo dumblo dalis nuo viso susidariusio dumblo įrenginiuose.
Įrengtų dumblo galutinio sutvarkymo (deginimo) įrenginių skaičius

proc.

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

UAB "Šiaulių vandenys"

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

AB "Šiaulių energija"

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

AB "Šiaulių energija"

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

AB "Šiaulių energija"

vnt.

Rekonstruotas šilumos gamybos šaltinių skaičius
vnt.

2019

m
proc.
vnt.

vnt.
vnt.

Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir Bendrųjų reikalų skyrius, Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir
sanitarijos skyrius
sanitarijos skyrius
Miesto ūkio ir aplinkos skyrius
Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija

vnt.
Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir Ekonomikos ir investicijų skyrius, Civilinės saugos, viešosios
sanitarijos skyrius
tvarkos ir sanitarijos skyrius

Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir Ekonomikos ir investicijų skyrius, Civilinės saugos, viešosios
sanitarijos skyrius
tvarkos ir sanitarijos skyrius

3.3.3.4

3.3.4.
3.3.4.1
3.3.4.2
3.3.4.3

Civilinės saugos sistemos gerinimas Šiaulių ir Jelgavos
miestuose

2017

2019
Įkurtas miesto koordinacinis centras (patalpų įrengimas, materialinistechninis aprūpinimas (įranga, priemonės, automobiliai)

Mažinti triukšmą probleminėse teritorijose ir išsaugoti tyliąsias zonas
Geležinkelio elektrifikavimas, triukšmo mažinimo priemonių
2018
diegimas
Šiaulių miesto triukšmo kartografavimo atlikimas
2018

2020

Įdiegtų triukšmo mažinimo priemonių skaičius

2024

Sudarytas Šiaulių miesto triukšmo žemėlapis

2024

Įrengta tylioji zona (stendas, poilsio vieta su suoliukais)

Rėkyvos tyliosios gamtos zonos gyventojų poreikiams
įrengimas, integruojant su Rėkyvos pažintiniu-ekologiniu taku

2018

3.3.4.4

Šiaulių miesto tyliųjų viešųjų zonų įrengimas

2018

2024

3.3.4.5

Oro uosto sanitarinės apsaugos zonos nustatymas

2016

2016

3.3.4.6

Transporto keliamo triukšmo mažinimas gyvenamųjų ir
visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, planuojant ir
diegiant organizacines ir technines priemones

2016

2024

Aplinkos oro kokybės gerinimas Šiaulių mieste

2017

2019

Priemonės iš Integruotų teritorijų programos
Priemonės vykdomos ES lėšomis

vnt.

vnt.
vnt.

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Lietuvos geležinkelis

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Miesto
ūkio ir aplinkos skyrius

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Architektūros, urbanistikos ir
paveldosaugos skyrius

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Ekonomikos ir investicijų
skyrius

vnt.
Įrengtų tyliųjų zonų (stendai su informacija, taisyklėmis, suoliukais)
skaičius
Parengtas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir nustatyta
aerodromo sanitarinė apsaugos zona
Transporto keliamo triukšmo matavimų nustatytas pokytis (triukšmo
mažėjimas)
Įdiegtų organizacinių ir techninių priemonių skaičius
Parengtas aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planas
Įvykdytos visuomenės informavimo apie aplinkos oro kokybės gerinimą
kampanijos
Įsigyti gatvių valymo įrenginiai

3.3.4.7

Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir Ekonomikos ir investicijų skyrius, Civilinės saugos, viešosios
sanitarijos skyrius
tvarkos ir sanitarijos skyrius

vnt.
vnt.
proc.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.

