
    ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007-2016 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO  
STRATEGINIS PLĖTROS PLANAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagal 2005 m. balandžio 22 d. sutartį Nr. SŽ-434  
su Šiaulių miesto savivaldybės administracija parengė  
viešoji įstaiga „Ekonominių tyrimų centras“ 
T. Vrublevskio g. 4, 01100 Vilnius 
Tel. (8~5) 2619919, faksas (8~5) 2784163 
El. paštas: info@erc.lt 
www.erc.lt 

 
 
 

 
 
            
 
 
 
 

2006 m. rugsėjis 



2007–2016 METŲ ŠAULIŲ MIESTO STRATEGINIS PLĖTROS PLANAS  
 

 

ŠIAULIŲ M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA  
VšĮ „EKONOMINIŲ  TYRIMŲ CENTRAS“ 

 

2

ŠIAULIŲ MIESTO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO RENGIMO DALYVIAI 
 
 
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINĖS PLĖTROS TARYBA 
 
Vytautas  Juškus, Šiaulių miesto meras; 
Genadijus Mikšys, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius; 
Aistė Žalevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos investicijų ir miesto plėtros skyriaus 
vedėja; 
Laimonas Dinius, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys; 
Jonas Adomavičius, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys; 
Dalia Dijokaitė, Šiaulių apskrities viršininko administracijos Regioninio plėtros departamento 
direktorė; 
Rimundas Domarkas, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius; 
Vidmantas Japertas, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas; 
Genovaitė Kuprevičienė, Šiaulių darbo biržos direktorė; 
Vincas Laurutis, Šiaulių universiteto rektorius; 
Alvydas Stulpinas, Šiaulių pramonininkų asociacijos prezidentas; 
Andrius Račkauskas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys. 
 
 
Šiaulių miesto VYSTYMO grupė 
 
Genadijus Mikšys, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius; 
Aistė Žalevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Investicijų. ir miesto plėtros skyriaus 
vedėja;  
Algimantas Jukna, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėjas; 
Rasa Macienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Investicijų. ir miesto plėtros skyriaus 
vyr. specialistė; 
Romaldas Šemeta, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Aplinkos skyriaus vedėjas; 
Stanislovas Gurėjevas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vedėjas; 
Patricija Bielskienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja; 
Kęstutis Petraitis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Kūno kultūros ir sporto skyriaus 
vedėjas; 
Žydrūnas Augustinas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus 
vedėjas; 
Rita Blauzdavičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 
vedėja; 
Violeta Damskienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja. 
 
 
ŠIAULIŲ MIESTO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO RENGIMO DARBO GRUPĖS 
 
DARBO GRUPĖ „APLINKA“     
 
Žydrūnas Augustinas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus 
vedėjas;  
Vaida Čelkienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Rėkyvos seniūnė; 
Algirdas Gavėnavičius, AB „Lietuvos dujos“ Šiaulių filialo direktorius; 
Daiva Grikšienė, VšĮ Šiaulių turizmo informacijos centro direktorė; 
Kristina Janavičienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė; 
 



2007–2016 METŲ ŠAULIŲ MIESTO STRATEGINIS PLĖTROS PLANAS  
 

 

ŠIAULIŲ M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA  
VšĮ „EKONOMINIŲ  TYRIMŲ CENTRAS“ 

 

3

Romanas Kančauskas, UAB „Šiaulių kelias“ direktorius; 
Česlovas Kasputis, UAB „Šiaulių energija“ generalinis direktorius; 
Rimantas Krankalis, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius; 
Alfredas Lankauskas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys; 
Vilius Laužikas, UAB „Busturas“ generalinis direktorius;  
Regina Leknickienė, Šiaulių apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento 
Teritorijų planavimo skyriaus vedėja;  
Ramūnas Markauskas, Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos administratorius;  
Arūnas Navarauskas, AB „Vakarų skirstomieji tinklai“ Šiaulių skyriaus viršininkas; 
Vida Motiekaitytė, profesorė, Šiaulių universiteto vyriausioji mokslo darbuotoja; 
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direktorius. 
 
 
DARBO GRUPĖ „VISUOMENĖ“ 
 
Ferdinandas Balsys, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys; 
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Natalija Borgerdt, Šiaulių apskrities viršininko administracijos Socialinių reikalų, švietimo ir 
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Nijolė Budrytė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė; 
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Alma Javtokienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė; 
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Algirdas Baikauskas – Šiaulių rajono Šiaulių miesto savivaldybės Ekonomikos ir verslo plėtros 
skyriaus vedėjas; 
Raimundas Balza, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius; 
Algimantas Beinoravičius, Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centro direktorius; 
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Jurgis Damkus, Lietuvos inovacijų centro atstovas Šiaurės Lietuvoje; 
Vladislovas Galiauskas, Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro vyr. gydytojas; 
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pirmininkas; 
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Irena Krugiškienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus Turto 
valdymo ir apskaitos poskyrio vedėja;  
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Rimas Marcinkus, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 
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Jonas Mikalauskas, Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro vyr. gydytojas; 
Petras Minkus, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 
vyr. specialistas; 
Liuba Murauskienė, VšĮ Mokymų, tyrimų ir vystymo centro direktorė; 
R. Olišauskas, Kultūros paveldo departamento Šiaulių teritorinio padalinio vedėjas; 
K. Padgurskis, Šiaulių jaunimo centro „Jaunimo bankas“ direktorius; 
Daiva Pakeltienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus vyr. 
specialistė; 
Dalia Palkevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Kūno kultūros ir sporto skyriaus 
vyr. specialistė; 
Vygaudas Paliūnas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus vyr. 
specialistas; 
Jolanta Paurienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo 
pavaduotoja; 
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Tomas Petreikis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus vyr. 
specialistas; 
Aleksandras Petrikauskas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vyr. specialistas;   
Vitalija Petronytė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus Teritorijų planavimo poskyrio vedėja; 
Lidija Joana Pranienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. 
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Remigijus Ruokis, VšĮ „Remigijaus akcija“ direktorius; 
Aleksandra Sakalauskienė, Šiaulių apskrities sveikatos ugdymo centro vyr. gydytojo pavaduotoja, 
Bendruomenės sveikatos tarybos sekretorė; 
Boleslovas Sakauskas, AB „Specializuotas transportas“ direktorius; 
Justinas Sartauskas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas; 
Mantas Stasiūnas, Šiaulių universiteto mokslo ir technologijų parko projektų vadybininkas; 
Virginijus Stonkus, Šiaulių miesto kultūros centro direktorius; 
Dovilė Striaukienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyr. 
specialistė; 
Danutė Šapalienė, Šiaulių odontologijos poliklinikos vyr. gydytoja; 
Ingrida Šaulienė, Šiaulių universiteto Aplinkotyros katedros vedėja; 
Kazimieras Algirdas Ščeponavičius, Šiaulių apskrities viršininko administracijos Gydytojo tarnybos 
vedėjas; 
Virginija Šiukščienė, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriaus pavaduotoja; 
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pavaduotojas; 
Jūratė Urbonaitė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus vyr. 
specialistė; 
Giedrius Urbonas, Šiaulių miesto VPK Organizacinio skyriaus viršininkas, komisaras; 
R. Urmonas, Šiaulių profesinio rengimo centro direktoriaus pavaduotojas ugdymui;   
Irina Jazdauskaitė-Usčiauskienė, Šiaulių reabilitacijos centro direktorė; 
Lidija Ušeckienė, docentė, Šiaulių universiteto Tęstinių studijų instituto direktorė; 



2007–2016 METŲ ŠAULIŲ MIESTO STRATEGINIS PLĖTROS PLANAS  
 

 

ŠIAULIŲ M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA  
VšĮ „EKONOMINIŲ  TYRIMŲ CENTRAS“ 

 

6

Evaldas Vaičeliūnas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjas; 
OdetaValungevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus Būsto 
fondo poskyrio vedėja; 
Antanas Venckus, Šiaulių dramos teatro vadovas;  
Zigmantas Zdzichauskas, UAB Šiaulių oro uosto technikos direktorius; 
Skaidrė Žičkienė, Šiaulių universiteto dėstytoja; 
Irena Žilinskienė, Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė.  
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Tel. (8 ~ 5) 261 1423, faks. (8 ~ 5) 278 
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TEKSTE NAUDOJAMOS SANTRUMPOS: 
 
AB Akcinė bendrovė 
ASPI Asmens sveikatos priežiūros įstaigos 
AVA Apskrities viršininko administracija 
BPG Bendrosios praktikos gydytojas (gydytojai) 
BVP Bendrasis vidaus produktas 
IT Informacinės technologijos 
KVAD Kultūros vertybių apsaugos departamentas 
LIBIS Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema 
LEPA Lietuvos ekonomikos plėtros agentūra 
LAKD Lietuvos automobilių kelių direkcija 
LR Lietuvos Respublika 
NMA Nacionalinė mokėjimo agentūra 
NVO Nevyriausybinės organizacijos 
PPAR Prekybos, pramonės ir amatų rūmai 
PSC Psichinės sveikatos centras 
PSPC Pirminės sveikatos priežiūros centras 
SPAB Specialios paskirties akcinė bendrovė 
STR Statybos techninis reglamentas 
SVV Smulkusis ir vidutinis verslas 
ŠNVOK Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacija 
ŠPPAR Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai 
ŠTIC Šiaulių turizmo informacijos centras  
UAB Uždaroji akcinė bendrovė 
VSC Visuomenės sveikatos centras 
VT Viešasis transportas 
VšĮ Viešoji įstaiga 
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ĮŽANGA 
 
 

Prieš keletą metų parengto 2004–2006 metų Šiaulių miesto strateginio plano laikotarpiui 
baigiantis, 2005 m. balandžio pabaigoje buvo pradėti naujo strateginio plėtros plano rengimo darbai. 

 
2005 m. gegužės mėnesį buvo suformuota strateginio plano rengimo organizacinė struktūra, 

užtikrinanti galimybes visoms suinteresuotoms miesto bendruomenės grupėms ir miestiečiams 
dalyvauti plano rengimo procese. (žr. 1 pav.) 

 

1 pav. Šiaulių miesto strateginio plėtros plano rengimo organizacinė struktūra. 
 

Iki 2005 m. gruodžio mėnesio buvo atlikti strateginio plano rengimo  I, II ir III etapų darbai, t. 
y. parengta miesto socialinės-ekonominės būklės analizė, sukurta miesto vizija iki 2025 metų, 
nustatyti 2007–2016 metų miesto plėtros prioritetai1: 

 
� ATVIRA, KŪRYBINGA IR ATSAKINGA BENDRUOMENĖ 
� MIESTO EKONOMIKOS KONKURENCINGUMAS 
� GYVENAMOSIOS APLINKOS KOKYBĖ 
 
2006 m. sausio–kovo mėn., pasikonsultavus su įvairių sričių specialistais ir atsižvelgus į 

Europos Sąjungos, nacionalinius, šakinius, regioninius strateginius dokumentus bei teisės aktus 
kiekvienam nustatytam prioritetui buvo parengti tikslai, uždaviniai ir veiksmai. Kartu buvo 
paskaičiuotas orientacinis lėšų poreikis, reikalingas strateginiame plėtros plane numatytiems 
veiksmams įgyvendinti, ir parengta plano įgyvendinimo priežiūros sistema. 

 
Strateginio plėtros plano bei orientacinio lėšų poreikio projektai 2006 m. kovo–birželio 

mėnesiais buvo svarstomi darbo grupėse, savivaldybės skyriuose, miesto organizacijose. 2006 m. 
rugpjūčio 4 d. sutrumpintą strateginio plėtros plano variantą atspausdino savaitraštis „Šiauliai plius“  
Aptarimų metu ir po plano publikacijos gauti pasiūlymai įtraukti į dabartinį dokumento variantą.  

                                                      
1 Patvirtinti 2005 m. gruodžio 22 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-477. 

Savivaldybės taryba

Strateginės plėtros taryba

Savivaldybės administracija

Miesto vystymo grupė

Visuomeninės darbo grupės

Aplinka Ekonomika Visuomenė

Rengėjai

Miesto bendruomenė, 
įmonės, organizacijos
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PARTNERYSTĖ – LEMIAMAS MIESTO PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 
VEIKSNYS 

 
2007–2016 metų Šiaulių miesto strateginis plėtros planas nėra atskirų, vien Savivaldybės 

administracijai skirtų veiksmų rinkinys. Planas yra kuriamas, dalyvaujant daugybei  šiauliečių, 
norinčių čia gyventi, dirbti ir kurti miesto ateitį savo vaikams. Už plano įgyvendinimą yra atsakinga 
ne tik miesto valdžia, bet ir mokslo, verslo, kūrybinė bendruomenė, nevyriausybinis sektorius. 
 

Todėl ypač svarbi tampa įvairių formų lanksti, aktyvi  ir nuolatinė partnerystė, 
užtikrinsianti ne tik šio plano įgyvendinimą, bet numatytų darbų tęstinumą. Partnerystės 
reikšmė buvo akcentuojama visuose susitikimuose, diskusijose ir aptarimuose, vykusiuose šio 
strateginio plėtros plano rengimo procese. Atsižvelgus į miesto bendruomenės nuomonę, 
kiekviename iš trijų prioritetų yra numatyti veiksmai, skirti inicijuoti, skatinti bei įgyvendinti 
įvairias partnerystės formas, pradedant nuo kelių organizacijų bendradarbiavimo ir baigiant daugelį 
miesto struktūrų jungiančių partnerystės tinklų   kūrimu.  
 

Miesto Savivaldybės vaidmuo įgyvendinant strateginį plėtros planą neapsiriboja tik 
tiesioginiu finansavimu. Numatyta, jog Savivaldybė bus daugelio projektų iniciatorė, įvairių miesto 
bendruomenės grupių koordinatorė ir tam tikrais atvejais atstovaus miesto interesams valstybės 
lygmeniu. 
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ŠIAULIŲ MIESTO VIZIJA IKI 2025 METŲ 
 

Šiauliai – Saulės miestas: atviras, veržlus ir saugus. 
 

Atviras  
 

� Šiaulių miesto spartų vystymąsi užtikrina atvirumas kaitai, žinioms ir idėjoms. 
 

� Miesto ir jo žmonių gerovės augimą lemia stipri, aktyvi ir kūrybiška bendruomenė, 
susiformavusi kultūros tradicijų, pagarbos ir tolerancijos principais.  

 
� Šiauliai – miestas, pritraukiantis, ugdantis ir vertinantis žmones, kurie didina bei plėtoja 

miesto kūrybinį ir kultūrinį potencialą. 
 

� Išplėtoti miesto tarptautiniai ryšiai ūkio ir mokslo sferose, glaudus verslo ir mokslo 
bendradarbiavimas apsprendžia Šiaulių, kaip regiono inovacijų centro, vardą. 

 
 
Veržlus 
 

� Didėjantį Šiaulių ekonomikos konkurencingumą šalies ir tarptautiniu lygmeniu pirmiausia 
lemia sparčiai vystoma logistikos sistema, efektyvus tarptautinių transporto koridorių 
panaudojimas. 

 
� Miesto ūkio konkurencinį potencialą stiprina pramonės, kuriančios aukštą pridėtinę vertę, 

plėtra, bei didėjančios vietos ir užsienio investicijos, ypač į technologinę pažangą. 
 

� Esminis miesto ekonomikos augimo veiksnys yra veiklūs ir kūrybingi žmonės. Jų ugdymą 
lemia pažangios, tarptautinius standartus atitinkančios miesto mokslo ir švietimo 
institucijos bei išplėtota ir kiekvienam prieinama mokymosi visą gyvenimą sistema.  

 
 
Saugus 
 

� Šiauliuose kiekvienam miesto gyventojui prieinamos kokybiškos sveikatos priežiūros 
paslaugos; mieste optimaliai sutvarkyta socialinės rūpybos sistema, socialiai atskirti 
žmonės sėkmingai integruojami į visuomenę; efektyviai įgyvendinamos nusikalstamumo 
prevencijos priemonės. 

 
� Šiauliai pasižymi patraukliomis savitomis viešosiomis erdvėmis, gausiais želdynų 

masyvais, optimaliai integruotais į urbanistinę miesto struktūrą. Mieste saugomos ir 
puoselėjamos kultūros paveldo bei gamtos vertybės.  

 
� Šiauliuose racionaliai sutvarkyta viešojo transporto sistema; subalansuotas transporto 

infrastruktūros tinklas 
 

� Gyvenamieji miesto rajonai modernizuoti atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir lūkesčius. 
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1 PRIORITETAS.  ATVIRA, KŪRYBINGA IR ATSAKINGA BENDRUOMENĖ. 

 
Globalioje aplinkoje ribotus išteklius turinčiai Lietuvai esminis plėtros išteklis, kuris galėtų 

užtikrinti ilgalaikę ūkio plėtrą ir prisidėtų prie gyvenimo kokybės gerėjimo, yra žmonės. Kartu 
žmonių ištekliai tampa vienu iš svarbiausiųjų Lietuvos ūkio plėtros apribojimų. Šiaulių miestas jau 
pajuto nepalankų gyventojų emigracijos poveikį, todėl svarbu sudaryti sąlygas kiekvienam miesto 
bendruomenes nariui realizuoti save bei aktyviai dalyvauti ekonominiame ir visuomeniname 
gyvenime. 

 
Kiekvienam prieinamas, kokybiškas, šiuolaikinis mokymas, atitinkantis tiek asmens, tiek 

visuomenės poreikius, yra viena svarbiausių pažangos prielaidų visose gyvenimo srityse.   
 
Siekiant iš esmės pagerinti Šiaulių miesto švietimo paslaugų kokybę, kartu didinant jų 

atitikimą gyventojų ir miesto ūkio poreikiams, strateginiame plane numatoma pagrindinį dėmesį 
skirti keturiems aspektams:  

� miesto švietimo įstaigų ir suinteresuotų įmonių bei organizacijų partnerystės tinklui 
suformuoti; 
� mokymosi visą gyvenimą sistemos sąlygoms sudaryti; 
� švietimo įstaigų materialinei ir technologinei bazei stiprinti; 
� neformaliojo švietimo paslaugoms plėtoti.             
 
Strateginiame plane numatomas suformuoti partnerystės tinklas iš esmės yra visų švietimo 

klausimais suinteresuotų miesto ir regiono juridinių ir fizinių subjektų lanksti sąveika tikslingai 
telkiant žmogiškuosius, materialinius, technologinius ir organizacinius išteklius tarpžinybinėms 
švietimo problemoms spręsti, miestui ir regionui svarbių švietimo sričių plėtrai skatinti.  
Strateginiame plane yra numatyti pradiniai, būtini veiksmai partnerystės tinklui suformuoti. Tolesni 
veiksmai priklausys nuo parengtos partnerystės tinklo koncepcijos ir veiklos modelio.          

 
Kultūrinis gyvenimas Šiauliuose visada pasižymėjo savitumu, originalumu, kūrybinių idėjų 

gausa. Akivaizdu, kad miestas turi kultūros ir meno potencialą, galintį plėtotis ir daryti esminę įtaką 
ne tik regiono, bet ir šalies kultūros ir meno plėtrai. Tačiau šio potencialo plėtra ir jo realizavimas 
susiduria su įvairaus pobūdžio barjerais, kurių nemaža dalis nepriklauso ar mažai priklauso nuo 
miesto.   

 
Strateginiame plane keliamam tikslui „Stiprinti miesto kultūros ir meno potencialą, atitinkantį 

Šiaulių – Šiaurės Lietuvos regiono kultūros centro – poreikius, gerinti sąlygas miesto bendruomenės 
kultūrinei veiklai, plėsti kultūros paslaugų pasiūlą“ pasiekti yra numatomi uždaviniai ir veiksmai, 
kurie gali būti įgyvendinti daugiausia Savivaldybės, kultūros, švietimo institucijų, miesto 
bendruomenės grupių pastangomis. Tarp šių uždavinių miesto plėtros perspektyvų prasme išskirtinę 
reikšmę turi uždavinys dėl profesionaliojo meno plėtros skatinimo.  

 
Kūno kultūra ir sportas – neatsiejama visapusiškai išsilavinusio žmogaus veiklos sritis. 

Šioje srityje galima išskirsti du pagrindinius aspektus:  
� sportas kaip profesionali, pagrindinė veikla, 
� sportas ir kūno kultūra kaip laisvalaikio ir sveikatingumo priemonė. 

 
Pirmuoju atveju strateginiame plane didžiausias dėmesys skiriamas sportininkams, pirmiausia 

didelio meistriškumo sportininkams ugdyti ir sporto materialinei bazei gerinti. Antruoju – sudaryti 
sąlygas užsiimti sporto ir kūno kultūros veikla visiems miesto gyventojams, taip pat kūno kultūros 
veiklai bei sveikai gyvensenai skatinti.     

 
Visuomenės gyvenimo sritys, visuomet išliekančios aktualios – sveikatos ir socialinė 

apsauga.  
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Vienas svarbiausių sveikatos apsaugos uždavinių, keliamų strateginiame plane, yra 
orientuotas į visuomenės sveikatos saugojimą ir stiprinimą, susirgimų prevencijos priemonių plėtotę.    
 

Strateginio plano rengimo metu atlikta Šiaulių miesto gyventojų apklausa parodė, kad 
sveikatos apsaugos srityje jų lūkesčiai daugiausiai susieti su pirminės sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumo gerėjimu. Siekiant pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, planuojama 
sudaryti sąlygas plėtotis šeimos gydytojo kabinetų tinklui, įsteigti visą parą veikiančią šeimos 
gydytojo budėjimo tarnybą, modernizuoti pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias 
viešąsias įstaigas.  
 

Atsižvelgiant į nacionalinės sveikatos apsaugos sistemos II restruktūrizavimo etapo strategiją, 
kurioje viena iš prioritetinių sričių yra stacionarių sveikatos priežiūros paslaugų optimizavimas, 
strateginiame plane numatoma Šiaulių miesto sveikatos priežiūros įstaigose plėtoti dienos 
stacionaro,  ambulatorines konsultavimo, nestacionarines medicinos slaugos paslaugas.  
 

Socialinės apsaugos sistema strateginio plano laikotarpiu bus vystoma orientuojantis į 
socialinės atskirties mažinimą ir  pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją. Todėl plane 
numatyti ne tik veiksmai socialinių paslaugų spektrui plėsti, kokybei gerinti, bet ir priemonės, 
įgalinančios pažeidžiamiausius miesto bendruomenės narius sėkmingiau dalyvauti ekonominiame ir 
visuomeniniame gyvenime. 
 

Viešojo administravimo efektyvumo didinimo poreikį akcentuoja tiek nacionaliniai 
dokumentai, tiek ES rekomendacijos. Savivaldybių institucijos ir įstaigos, gebančios laiku, tinkamai 
ir tausodamos išteklius įvykdyti joms keliamus tikslus ir uždavinius, įgyja visuomenės pasitikėjimą, 
o tada bendruomenė aktyviau dalyvauja įgyvendinant plėtros planus. Todėl 2007–2016 metų 
laikotarpiu numatyti veiksmai, padarysiantys viešąsias paslaugas kokybiškesnes ir labiau 
prieinamas. Pirmiausia bus įdiegiamas vieno kontakto aptarnavimo principas, o Savivaldybės 
administracijos ir savivaldybės įstaigų veikla bus tobulinama taikant kokybės vadybos metodus.  
 

Dialogo, konsultavimosi ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais ir visuomene 
sprendimų priėmimo procese galimybes bus plečiamos, viena – skatinant ir palaikant įvairias 
bendruomenės partnerystės iniciatyvas, antra – tobulinat pačios Savivaldybės administracijos 
viešųjų ryšių funkcijas. 
 

Teisėsaugos situacija yra viena jautriausių sričių visuomenės gyvenime. Nors 
nusikalstamumo lygis Šiauliuose yra žymiai sumažėjęs palyginti su padėtimi, buvusia iki 2000 m., 
tačiau Šiaulių gyventojų apklausos rodo, jog nemaža jų dalis nusikalstamumą įvardija kaip vieną iš 
didesnių miesto problemų. Strateginiame plane svarbiausias dėmesys yra skiriamas nusikalstamumo, 
ypač jaunimo nusikalstamumo, prevencijai ir su šia problema glaudžiai susijusiai narkomanijos 
prevencijai, atsižvelgiama į tai, kad nusikaltimų prevencijos ir kontrolės klausimus efektyviai spręsti 
galima tik glaudžiai bendradarbiaujant teisėsaugos, švietimo, sveikatos priežiūros ir kitoms 
institucijoms.  
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1.1 tikslas. Pagerinti švietimo paslaugų kokybę ir padidinti jų ir miesto bendruomenės 
poreikių atitikimą.  
 
1.1.1 uždavinys. Suformuoti miesto švietimo įstaigų ir suinteresuotų įmonių bei organizacijų 
partnerystės tinklą, integruojantį jų veiklą sprendžiant tarpžinybinius švietimo klausimus2.   
 
Eil. Nr. Veiksmas Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

1.1.1.1. Išplėsti Šiaulių miesto 
savivaldybės švietimo 
tarybos institucinio 
atstovavimo sudėtį.  

Šiaulių m. 
savivaldybės 
taryba, Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos  
Švietimo skyrius. 

20073  Savivaldybės tarybos 
sprendimas dėl 
Švietimo tarybos 
papildymo arba 
pakeitimo. 
 

1.1.1.2. Parengti Šiaulių miesto 
švietimo ir kitų sričių 
įstaigų, įmonių ir 
organizacijų, suinteresuotų 
švietimo klausimais, 
partnerystės tinklo (toliau – 
Partnerystės tinklas) 
koncepciją ir veiklos 
modelį. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Šiaulių 
universitetas.  

2007–2008 Partnerystės tinklo 
koncepcijos ir veiklos 
modelio parengimo 
ataskaita. 

1.1.1.3. Inicijuoti ketinimų 
protokolo dėl Partnerystės 
tinklo įkūrimo pasirašymą.  
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija. 

2008 Pasirašytas ketinimų 
protokolas dėl 
Partnerystės tinklo 
įkūrimo.  

1.1.1.4. Įsteigti visuomeninę 
Partnerystės tinklo 
(pavadinimas sąlyginis) 
organizaciją (asociaciją) ir 
organizuoti jos veiklą. 
 
 

Iniciatyvinė 
grupė, 
įstaigos, įmonės 
ir organizacijos, 
pasirašiusios 
ketinimų 
protokolą dėl 
Partnerystės 
tinklas 
visuomeninės 
organizacijos 
įkūrimo. 

2008–2016 Partnerystės tinklo 
visuomeninės 
organizacijos  
registravimo 
pažymėjimas, veiklos 
ataskaitos. 
 

 

                                                      
2 Partnerystės tinklo partneriais galėtų tapti visos miesto švietimo įstaigos (nuo ikimokyklinio ugdymo įstaigų 
iki Šiaulių universiteto),  miesto ir regiono valdymo institucijos, pramonės ir verslo įmonės,  jų asocijuotos 
struktūros, NVO, kitos suinteresuotos organizacijos. Partnerystės tinklo narių veikla galėtų būti orientuota į 
tokias sritis, kaip pvz.: miesto švietimo politikos formavimas, lobistinė veikla; metodikos „mokymasis 
tarnaujant“ (t.y., derinant mokinių ir studentų veiklą bendruomenėje su akademiniu mokymusi) diegimas; 
kooperuotų studijų  (t. y. galimybių studentams sudarymas paskaitų metu įgytas teorines žinias taikyti su 
planuojama profesine karjera susijusiose įmonėse) plėtojimas; švietimo įstaigų sąveikos stiprinimas 
užtikrinant mokymo(si) tęstinumą; pedagogų kompetencijų didinimas panaudojant tinklo išteklius; sistemos, 
apimančios nuoseklų bendrųjų (horizontaliųjų) gebėjimų vystymą visose švietimo pakopose, įdiegimas; 
karjeros vadybos tinklo formavimas; vienos žinybos įstaigos įsijungimas į kitos žinybos įstaigos vykdomas 
programas ir pan.  
 
3 2007 m. spalio mėn. 



2007–2016 METŲ ŠAULIŲ MIESTO STRATEGINIS PLĖTROS PLANAS  
 

 

ŠIAULIŲ M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA  
VšĮ „EKONOMINIŲ  TYRIMŲ CENTRAS“ 

 

17

1.1.2 uždavinys. Sudaryti prielaidas mokymosi visą gyvenimą sistemos plėtrai.  
 
Eil. Nr. Veiksmas Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

1.1.2.1. Atlikti miesto suaugusių 
gyventojų grupių 
(pradedančių darbo karjerą, 
dirbančiųjų, specialiųjų 
poreikių, moterų ir kt.) 
mokymosi poreikių tyrimą. 
 

Suaugusiųjų 
mokymo ir / ar 
kvalifikacijos 
kėlimo 
klausimais 
suinteresuotos 
miesto 
organizacijos, 
Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija.  

2008 Suaugusiųjų 
mokymosi poreikių 
tyrimo ataskaita. 

1.1.2.2. Parengti motyvacijos 
dalyvauti mokymosi visą 
gyvenimą sistemoje 
stiprinimo programą ir 
organizuoti jos 
įgyvendinimą.  
 

Suaugusiųjų 
mokymo ir / ar 
kvalifikacijos 
kėlimo 
klausimais 
suinteresuotos 
miesto  
organizacijos, 
Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija.  

2009–2016 Patvirtinta 
motyvacijos 
dalyvauti mokymosi 
visą gyvenimą 
sistemoje programa. 

1.1.2.3. Įsteigti metodinį suaugusiųjų 
mokymo (androgogikos) 
centrą.   

Šiaulių 
universitetas, ŠU 
TSI, kolegijos, 
Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Švietimo skyrius,   
Švietimo centras. 

Nuo 2010 Metodinio 
suaugusiųjų 
mokymo 
(androgogikos) 
centro veiklos 
ataskaitos.  

1.1.2.4. Išplėtoti perkvalifikavimo 
studijas asmenims, turintiems 
aukštąjį išsilavinimą.   
 

Šiaulių 
universiteto 
Tęstinių studijų 
institutas. 

2007–2008 Sukurtų naujų 
studijų programų 
asmenims, 
įgijusiems aukštąjį 
išsilavinimą, 
sąrašas.   

1.1.2.5. Išplėtoti suaugusiųjų 
mokymo paslaugas bendrojo 
lavinimo ir neformaliojo 
švietimo mokyklose.   

Švietimo 
įstaigos. 
 
 

2008–2016 Švietimo įstaigų, 
vykdančių 
suaugusiųjų 
mokymo programas, 
sąrašas; vykdomų 
programų sąrašas; 
jose besimokančių 
žmonių skaičius.   
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Eil. Nr. Veiksmas Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

1.1.2.6. Didinti nuotoliniu būdu 
organizuojamų mokymo 
programų ir kursų skaičių. 

ŠU, kitos 
suaugusiųjų 
mokymo 
programas 
vykdančios 
švietimo įstaigos. 

2007–2016 Nuotoliniu būdu 
organizuojamų 
mokymo programų 
ir kursų skaičius; 
nuotoliniu būdu 
besimokančiųjų 
skaičius. 

 
1.1.3 uždavinys. Stiprinti švietimo įstaigų materialinę ir techninę bazę.     
 
Eil. Nr. Veiksmas Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

1.1.3.1. Renovuoti ikimokyklinio 
ugdymo įstaigas.   

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Statybos skyrius.  

2007–2016 Atliktų darbų 
perdavimo ir 
priėmimo aktai. 

1.1.3.2. Parengti ikimokyklinių 
įstaigų žaidimo aikštelių 
modernizavimo techninius 
projektus ir organizuoti 
modernizavimo darbus.  

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija. 

2008–2016 Parengti ir suderinti 
techniniai projektai; 
atliktų darbų 
perdavimo ir 
priėmimo aktai. 

1.1.3.3. Renovuoti bendrojo lavinimo 
mokyklų patalpas.   

Šiaulių m. 
savivaldybės  
administracijos 
Statybos skyrius. 

2007–2016 Atliktų darbų 
perdavimo ir 
priėmimo aktai. 

1.1.3.4. Parengti mokyklų, vykdančių 
neformaliojo vaikų švietimo 
programas, materialinės ir 
techninės bazės atnaujinimo 
programą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos  
Švietimo skyrius, 
Statybos skyrius. 

2009 Savivaldybės 
tarybos sprendimu 
patvirtintos  
programos.  

1.1.3.5. 
 
 

Sukurti ir įdiegti miesto 
švietimo valdymo 
informacinę sistemą. 
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Švietimo skyrius, 
švietimo įstaigos.  

2008–2010 Savivaldybės 
tarybos sprendimas 
dėl miesto švietimo 
valdymo 
informacinės 
sistemos įdiegimo. 

1.1.3.6. Parengti Akademinio 
miestelio (pavadinimas 
sąlyginis) įkūrimo galimybių 
studiją. 

Miesto 
aukštosios 
mokyklos.  

2008–2009 Akademinio 
miestelio įkūrimo 
galimybių studijos 
ataskaita.  
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1.1.4 uždavinys. Išplėtoti neformaliojo švietimo paslaugas.     
 
Eil. Nr. Veiksmas Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

1.1.4.1. Parengti neformaliojo vaikų 
ir suaugusiųjų švietimo 
programų rengimo ir 
finansavimo tvarkos aprašą.  

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Švietimo skyrius, 
Finansų skyrius. 

2008–2009 Neformaliojo vaikų 
ir suaugusiųjų 
švietimo  
rengimo ir 
finansavimo tvarkos 
aprašas. 

1.1.4.2. Parengti vaikų ir jaunimo 
užimtumo programą ir 
organizuoti jos įgyvendinimą.   

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Švietimo skyrius, 
Finansų skyrius, 
jaunimo reikalų 
koordinatorius. 

2008–2016 Patvirtinta vaikų ir 
jaunimo užimtumo 
programa; vaikų ir 
jaunuolių, užimtų 
organizuota veikla, 
skaičius; jų dalis iš 
viso vaikų ir 
jaunuolių skaičiaus 
(proc.).   

1.1.4.3. Įsteigti vaikų ir jaunimo 
užimtumo ir švietimo 
informacijos centrą.  

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija.  

Nuo 2009 Neformaliojo  vaikų 
ir jaunimo 
užimtumo ir 
švietimo 
informacijos centro 
veiklos ataskaitos.  

1.1.4.4. 
 
 

Atlikti tyrimą dėl 
ikimokyklinio ugdymo 
paslaugų poreikio.  

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija,  
Šiaulių 
universitetas. 

2010 
 
 

Tyrimo ataskaita.   

1.1.4.5. 
 
 
 

Atlikti tyrimą dėl specialiųjų 
poreikių  vaikų ir jaunuolių 
užimtumo bei saviraiškos 
poreikių ir jų tenkinimo 
galimybių mieste. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija  

2011 Tyrimo ataskaita. 

1.1.4.6. Parengti gabių vaikų ugdymo 
ir skatinimo programą ir 
organizuoti jos įgyvendinimą.  
 
 
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Švietimo skyrius. 

2009–2016 Patvirtinta gabių 
vaikų ugdymo ir 
skatinimo programa; 
pedagogų, dirbančių 
su gabiais vaikais, 
skaičius; vaikų –
respublikinių ir 
tarptautinių 
olimpiadų, konkursų 
prizininkų – 
skaičius. 
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1.2 tikslas. Stiprinti miesto kultūros ir meno potencialą, atitinkantį Šiaulių – Šiaurės Lietuvos 
regiono  kultūros centro – poreikius, gerinti sąlygas miesto bendruomenės kultūrinei veiklai, 
plėsti kultūros paslaugų pasiūlą. 
 
1.2.1 uždavinys. Remti nekomercinį profesionalųjį meną  ir miestą reprezentuojančią kultūrinę 
veiklą. 
 
Eil. Nr. Veiksmas Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

1.2.1.1. Įgyvendinti Šiaulių miesto 
savivaldybės kultūros rėmimo 
programas. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Kultūros 
skyrius. 

2007–
2009; 
2010–
2012; 
2013–
2016 

Patvirtintos kultūros 
rėmimo programų 
ataskaitos. 

1.2.1.2. 
 
 

Finansuojant kultūros ir meno 
srities projektus, pirmenybę 
teikti  miestą  
reprezentuojantiems 
projektams; apibrėžti 
formalius kriterijus, pagal 
kuriuos būtų nustatoma, kokie 
kultūros ir meno projektai bus 
įvardijami kaip 
reprezentuojantys miestą.   

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Kultūros 
skyrius, Finansų 
skyrius.  

2007 Savivaldybės tarybos  
patvirtinti kultūros ir 
meno projektų 
finansavimo tvarkos 
pakeitimai.  

1.2.1.3. Kofinansuoti tarptautinius 
kultūros projektus. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija. 

2007–
2016 

Kofinansuotų projektų 
skaičius; 
kofinansavimo dydis 
(Lt). 

1.2.1.4. 
 
 

Tobulinti profesionalių 
menininkų grupių, jų 
asocijuotų struktūrų  ir 
individualių kūrėjų projektų 
kofinansavimo mechanizmą.  
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Kultūros 
skyrius, 
Juridinis 
skyrius. 

2007 Savivaldybės tarybos  
patvirtinti kultūros ir 
meno projektų 
finansavimo tvarkos 
pakeitimai. 

1.2.1.5. 
 

Įkurti koncertinę organizaciją, 
vienijančią profesionaliojo 
meno kolektyvus. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Kultūros 
skyrius, Šiaulių 
apskrities 
viršininko 
administracijos 
Kultūros, sporto 
ir turizmo 
skyrius, 
Kultūros 
ministerija.  

Nuo 2007 Organizacijos 
registravimo 
pažymėjimas.   
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Eil. Nr. Veiksmas Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

1.2.1.6. 
 
 

Suformuoti integruotą, nuolat 
atnaujinamą daugiakalbę 
interneto duomenų apie 
miesto kultūros renginius, 
kolektyvus ir kultūros įstaigas 
bazę.  

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Informatikos 
skyrius, 
Kultūros 
skyrius, kultūros 
įstaigos. 

2007 Sukurta interneto 
duomenų bazė 
(mažiausiai dviem  
kalbomis). 

1.2.1.7. 
 
 

Parengti Šiaulių apskrities 
viršininko administracijos 
Kultūros, sporto ir turizmo 
skyriaus ir Savivaldybės 
administracijos Kultūros 
skyriaus bendradarbiavimo 
strategiją, organizuoti jos 
įgyvendinimą, numatant lėšas 
iš Savivaldybės biudžeto.   
 
 

Šiaulių 
apskrities 
viršininko 
administracijos 
Kultūros, sporto 
ir turizmo 
skyrius,  
Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Kultūros 
skyrius. 

2008 Patvirtinta Šiaulių 
apskrities viršininko 
administracijos 
Kultūros, sporto ir 
turizmo skyriaus ir 
Savivaldybės 
administracijos 
Kultūros skyriaus 
bendradarbiavimo 
strategija; strategijos 
įgyvendinimo 
ataskaitos.    

 
1.2.2 uždavinys. Skatinti jaunimo kūrybiškumą ir dalyvavimą miesto kultūriniame gyvenime.  
 
Eil. Nr. Veiksmas Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 

(m.) 
Rodikliai 

1.2.2.1. Jaunimo kūrybiškumo  
skatinimą nustatyti kaip vieną 
iš prioritetų finansuojant 
kultūros ir meno projektus. 
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Kultūros skyrius, 
jaunimo reikalų 
koordinatorius. 

Nuo 2007 Finansuojamų jaunųjų 
kūrėjų projektų skaičius; 
jų dalis iš finansuojamų 
kultūros projektų 
skaičiaus; paramos dydis 
(Lt). 

1.2.2.2. Skatinant jaunimo kūrybinę 
veiklą:  
ieškoti galimybių suteikti 
patalpas šiai veiklai (pagal 
panaudos sutartį arba 
lengvatinėmis nuomos 
sąlygomis);  
teikti organizacinę pagalbą 
jaunimo projektams 
įgyvendinti kultūros įstaigose; 
skirti premijas jauniesiems 
kultūros ir meno kūrėjams; 
finansuoti / kofinansuoti  jaunų 
žmonių dalyvavimą 
respublikiniuose ir 
tarptautiniuose kultūros ir 
meno renginiuose. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Kultūros skyrius,  
jaunimo reikalų 
koordinatorius, 
kultūros įstaigos, 
Šiaulių jaunimo 
organizacijų 
asociacija 
,,Apskritasis 
stalas”. 

Nuo 2007 Patalpų, suteiktų 
jauniesiems kūrėjams, 
sąrašas; jaunimo 
projektų, kuriuos 
įgyvendinant buvo 
suteikta organizacinė 
pagalba, sąrašas; 
gavusių premijas jaunų 
žmonių skaičius ir 
premijų dydis (Lt); lėšų, 
skirtų finansuoti (ko-
finansuoti)  jaunų kūrėjų 
dalyvavimą 
respublikiniuose ir 
tarptautiniuose kultūros 
ir meno renginiuose  
dydis (Lt).    
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Eil. Nr. Veiksmas Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(m.) 

Rodikliai 

1.2.2.3. 
 

Skatinti jaunųjų menininkų 
organizacijų kūrimąsi ir 
telkimąsi Šiaulių jaunimo 
centre ,,Jaunimo bankas“.  

Šiaulių jaunimo 
organizacijų 
asociacija 
,,Apskritasis 
stalas”, Šiaulių 
NVO 
konfederacija, 
Šiaulių jaunimo 
centras ,,Jaunimo 
bankas”, Šiaulių 
m. savivaldybės 
administracijos 
Kultūros skyrius, 
jaunimo reikalų 
koordinatorius.  

Nuo 2007 Įregistruotų jaunųjų 
menininkų organizacijų 
skaičius; sudarytų 
sutarčių su Šiaulių 
jaunimo organizacijų 
asociacija ,,Apskritasis 
stalas“ skaičius. 

1.2.2.4. Organizaciniais ir finansiniais 
ištekliais remti Šiaulių jaunimo 
centro ,,Jaunimo bankas“ 
rengiamas paraiškas 
tarptautiniams, užsienio ir / ar 
šalies fondams (programoms) 
dėl šio centro  infrastruktūros 
padalinių – radijo stoties, TV 
studijos ir leidyklos – įkūrimo 
ir / ar plėtros finansavimo. 

Šiaulių m. 
savivaldybė, 
Šiaulių jaunimo 
organizacijų 
asociacija 
„Apskritasis 
stalas“, Šiaulių 
jaunimo centras, 
„Jaunimo 
bankas“. 

2007–2009 Parengtos paraiškos; 
pagal paraiškas gautas 
finansavimas (Lt).  

1.2.2.5. Skatinti alternatyvių jaunimo 
meno raiškos formų atsiradimą 
ir vystymąsi. 

Šiaulių jaunimo 
organizacijų 
asociacija 
„Apskritasis 
stalas“, Šiaulių 
jaunimo centras, 
„Jaunimo 
bankas“, Šiaulių 
m. savivaldybės 
administracijos  
Kultūros skyrius. 

Nuo 2007 Įgyvendintų (iš jų – 
paremtų) projektų, skirtų 
alternatyvių jaunimo 
meno raiškos formų  
plėtrai, skaičius; 
paramos dydis (Lt).   

 
1.2.3 uždavinys. Kurti palankesnes sąlygas įvairioms miesto gyventojų grupėms dalyvauti 
kultūrinėje veikloje. 
 
Eil. Nr. Veiksmas Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 

(m.) 
Rodikliai 

1.2.3.1. 
 

 
 

Skatinti nevyriausybinių 
organizacijų kultūrinę veiklą.  

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Kultūros skyrius, 
Finansų skyrius. 

2007–2016 Lėšų, skirtų NVO 
kultūros programų / 
projektų finansavimui, 
dydis (Lt); finansuotų 
NVO kultūros projektų 
skaičius, skirtų lėšų 
kiekis (Lt). 
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Eil. Nr. Veiksmas Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(m.) 

Rodikliai 

1.2.3.2. Plėtoti kultūros paslaugų 
pasiūlos įvairovę miesto 
gyventojams. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Kultūros skyrius, 
kultūros įstaigos. 

2007–2016 Naujų kultūros paslaugų 
sąrašas. 

1.2.3.3. Kurti palankesnes sąlygas 
mėgėjų meno kolektyvų, 
gavusių respublikinius ar 
tarptautinius apdovanojimus, 
veiklai.   

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Kultūros skyrius. 

2007–2016 Mėgėjų meno 
kolektyvų, kuriems buvo 
pagerintos veiklos 
sąlygos, sąrašas. 

 
 
1.2.4 uždavinys. Užtikrinti miesto kultūros paveldo kaupimą, saugojimą ir eksponavimą.  
 
Eil. Nr. Veiksmas Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 

(m.) 
Rodikliai 

1.2.4.1. Patikslinti ir atnaujinti 
Savivaldybės saugomų 
architektūros, kultūros ir istorijos 
paveldo objektų sąrašą.  
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Kultūros skyrius, 
Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius, ŠU 

2007 Atnaujintas sąrašas; 
saugomų paveldo 
objektų skaičius. 

1.2.4.2. Rengti trimetes Šiaulių miesto 
senamiesčio ir architektūrinio 
paveldo išsaugojimo programas, 
organizuoti jų įgyvendinimą.  
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Kultūros skyrius 
Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius 

2009, 
2012, 
2015 

Parengtos programos; 
skirta lėšų programoms 
įgyvendinti. 

1.2.4.3. Parengti Šiaulių ,,Aušros“ 
muziejaus Aušros alėjos rūmų 
(Aušros al. 47) pastato 
renovacijos ir aplinkos 
sutvarkymo techninę 
dokumentaciją  ir organizuoti 
renovacijos bei aplinkos 
tvarkymo darbus. 

Šiaulių ,,Aušros“ 
muziejus,  
Kultūros 
ministerija.  
 

2008–2009 
 

 
 
 
 
 

Parengtas ir suderintas 
techninis projektas; 
atliktų darbų perdavimo 
ir priėmimo aktai. 
 
 

1.2.4.4. Modernizuoti Šiaulių ,,Aušros“ 
muziejaus Aušros alėjos rūmų 
ekspoziciją; prie rūmų įrengti 
skulptūrų parką. 
 

Šiaulių ,,Aušros“ 
muziejus, 
Kultūros 
ministerija. 

2010 Įrengta nauja 
ekspozicija, jos 
lankytojų skaičius; 
įrengtas skulptūrų 
parkas. 

1.2.4.5. 
 
 

 

Sutvarkyti nekilnojamosios 
kultūros vertybės (G281K) – 
Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus Ch. 
Frenkelio vilos (Vilniaus g. 74) – 
teritoriją ir pritaikyti ją miesto 
kultūros poreikiams. 

Šiaulių ,,Aušros“ 
muziejus, 
Kultūros 
ministerija. 
 
 

2007–2008 
 
 

Atliktų darbų perdavimo 
ir priėmimo aktai. 
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Eil. Nr. Veiksmas Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(m.) 

Rodikliai 

1.2.4.6. 
 
 

Parengti nekilnojamosios 
kultūros vertybės (S47) – Šiaulių 
,,Aušros“ muziejaus Venclauskių 
namų (Vytauto g. 89) – pastato 
renovacijos techninę 
dokumentaciją ir organizuoti 
renovacijos darbus. 

Šiaulių ,,Aušros“ 
muziejus, 
Kultūros paveldo 
departamentas . 

2010–2011 Parengtas ir suderintas 
techninis projektas; 
atliktų darbų perdavimo 
ir priėmimo aktai. 

1.2.4.7. Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus 
Venclauskių namuose įrengti 
istorinės kultūros centrą. 

Šiaulių ,,Aušros“ 
muziejus. 

2012 Įrengtas  istorinės 
kultūros centras. 

1.2.4.8. 
 
 

Parengti Šiaulių ,,Aušros“ 
muziejaus padalinio – 
Fotografijos muziejaus (Vilniaus 
g. 140) – pastato renovacijos 
techninę dokumentaciją,  
organizuoti renovacijos darbus ir 
modernizuoti ekspoziciją. 

Šiaulių ,,Aušros“ 
muziejus, 
Kultūros 
ministerija. 
 

2007–2008 
 

Parengta ir suderinta 
techninė dokumentacija; 
atliktų darbų perdavimo 
ir priėmimo aktai; 
įrengta nauja 
ekspozicija; jos 
lankytojų skaičius. 
 

1.2.4.9. Parengti Šiaulių ,,Aušros“ 
muziejaus padalinių – Dviračių 
(Vilniaus g. 139) bei Radijo ir 
televizijos muziejų (Vilniaus g. 
170) – pastatų renovacijos 
techninę dokumentaciją,  
organizuoti renovacijos darbus ir 
modernizuoti ekspozicijas. 

Šiaulių ,,Aušros“ 
muziejus, 
Kultūros 
ministerija. 

2012–2013 Parengta ir suderinta 
techninė dokumentacija; 
atliktų darbų perdavimo 
ir priėmimo aktai; 
įrengtos naujos 
ekspozicijos; jų 
lankytojų skaičius. 
 

1.2.4.10. Renovuoti nekilnojamąją  
kultūros vertybę (S466K) – 
Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus 
Žaliūkių vėjo malūną (Architektų 
g. 74). 

Šiaulių ,,Aušros“ 
muziejus, 
Kultūros paveldo 
departamentas. 
 

2007–2008 Atliktų darbų perdavimo 
ir priėmimo aktai. 
 
 

1.2.4.11. Tęsti archeologinius tyrimus ir 
teritorijos tvarkymo darbus 
Lieporių senovės gyvenvietėje. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius. 

2007–2010 Archeologinių tyrimų 
ataskaitos.  

1.2.4.12. Sukurti ir įrengti istorijos ir 
kultūros paveldo objektų 
vizualinę informacinę sistemą.  
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius. 

2008–2010 Sukurta sistema; įrengtų 
informacinių ženklų 
skaičius. 
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Eil. Nr. Veiksmas Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(m.) 

Rodikliai 

1.2.4.13. Parengti Šiaulių miesto istorinių 
kompleksų išsaugojimo ir 
pritaikymo turizmui galimybių 
studiją ir organizuoti jos 
įgyvendinimą. 
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Kultūros skyrius 
Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius, ŠTIC 
pastatų 
savininkai, 
Kultūros 
ministerija. 

2009 
galimybių 

studija,  
2010–2016 
įgyvendini

-mas. 

Galimybių studijos 
ataskaita; lankyti 
parengtų objektų 
skaičius. 

1.2.4.14. Parengti projektavimo  
dokumentaciją Salduvės 
piliakalniui, kaip istoriniam 
paveldui, sutvarkyti ir pritaikyti 
turistams lankyti. Organizuoti 
piliakalnio tvarkymo darbus. 
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos  
Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius, Miesto 
infrastruktūros 
skyrius. 

2007–2008 Parengta dokumentacija. 

1.2.4.15. Inicijuoti  pastato (Aušros al. 50) 
– buvusio grafų Zubovų dvaro  –  
renovavimo ir / ar restauravimo 
techninio projekto rengimą.   

Šiaulių apskrities 
viršininko 
administracija, 
Šiaulių 
universitetas, 
Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija.  

2009/2010 Parengtas techninis 
projektas.  

1.2.4.16. 
 

Parengti ir pateikti paraišką 
tarptautiniams ar užsienio 
fondams dėl G. Bagdonavičiaus 
namo rekonstrukcijos techninės 
dokumentacijos parengimo 
finansavimo.  

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Investicijų ir 
miesto plėtros 
skyrius, Statybos 
skyrius. 

2008 Gautas finansavimas G. 
Bagdonavičiaus namo 
rekonstrukcijai (Lt). 
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1.2.5 uždavinys. Gerinti etninės kultūros sklaidos sąlygas.   
 
Eil. Nr. Veiksmas Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 

(m.) 
Rodikliai 

1.2.5.1. Parengti Etninės kultūros 
vystymo programą ir 
organizuoti jos įgyvendinimą 
numatant lėšas programos 
vykdymui. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Kultūros skyrius, 
Švietimo skyrius, 
Finansų skyrius. 

2007 Iš Savivaldybės biudžeto 
skirtų lėšų kiekis (Lt) 
Etninės kultūros 
vystymo programai 
vykdyti; programos 
vykdymo ataskaitos. 

1.2.5.2. 
 

Prie Žaliūkų malūno įrengti 
malūnininko sodybą ir įkurti 
etnografinį-edukacinį 
tradicinių liaudies amatų 
centrą. 

,,Aušros” 
muziejus,  
Kultūros 
ministerija, 
Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Šiaulių apskrities 
viršininko 
administracija. 

2008–2009 Skirtų lėšų kiekis (Lt); 
atliktų darbų perdavimo 
ir priėmimo aktai.  
 

 
1.2.6 uždavinys. Plėtoti ir tobulinti miesto kultūros įstaigų infrastruktūrą.  
 
Eil. Nr. Veiksmas Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 

(m.) 
Rodikliai 

1.2.6.1. Renovuoti Kultūros centrą 
(Aušros al. 31). 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Kultūros 
ministerija, 
Kultūros centras. 

2007–2009 
 

Atliktų darbų perdavimo 
ir priėmimo aktai. 

1.2.6.2. Renovuoti Dailės galeriją 
(Vilniaus g. 245). 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Dailės galerija.  

2008–2009 Atliktų darbų perdavimo 
ir priėmimo aktai. 

1.2.6.3. Renovuoti kultūros centrą 
,,Laiptų galerija“ (Žemaitės g. 
83). 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
kultūros centras 
,,Laiptų 
galerija“. 

2008–2009 Atliktų darbų perdavimo 
ir priėmimo aktai. 

1.2.6.4. Atnaujinti Šiaulių jaunimo 
centro patalpas (Vytauto g. 
103A).  

Šiaulių jaunimo 
centras ,,Jaunimo 
bankas“, 
Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija.  

2007–
2008; 

2011; 2015 

Atliktų darbų perdavimo 
ir priėmimo aktai. 

1.2.6.5. 
 
 

Renovuoti Šiaulių m. 
savivaldybės viešosios 
bibliotekos filialus.  

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Šiaulių m. 
savivaldybės 
viešoji 
biblioteka. 

2007–2016 Atliktų darbų perdavimo 
ir priėmimo aktai. 
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Eil. Nr. Veiksmas Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(m.) 

Rodikliai 

1.2.6.6. 
 
 

Šiaulių m. savivaldybės 
viešosios bibliotekos filialus 
aprūpinti technine įranga, 
reikalinga informacinei veiklai 
plėtoti. 
 

 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Finansų skyrius, 
Šiaulių m. 
savivaldybės 
viešoji 
biblioteka, 
Kultūros 
ministerija. 

2007–2016 Lėšų, skirtų 
Savivaldybės viešajai 
bibliotekai techninei 
įrangai įsigyti, kiekis 
(Lt). 

1.2.6.7. Šiaulių m. savivaldybės 
kultūros įstaigas – Dailės 
galeriją, Kultūros centrą, 
,,Laiptų galeriją“ – aprūpinti 
reikiama technine įranga.  
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Šiaulių m. 
savivaldybės 
Finansų skyrius, 
Šiaulių m. 
savivaldybės  
kultūros įstaigos. 

2007–2013 Lėšų, skirtų 
Savivaldybės kultūros 
įstaigoms techninei 
įrangai įsigyti, kiekis 
(Lt). 

1.2.6.8. 
 

Miesto aikštes (Povilo 
Višinskio ir Saulės laikrodžio) 
techniškai pritaikyti masiniams 
renginiams organizuoti. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija. 

2007–2012 Atliktų darbų perdavimo 
ir priėmimo aktai. 

1.2.6.9. Atstatyti parko estradą. 
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija. 

2010 Atliktų darbų perdavimo 
ir priėmimo aktai. 

1.2.6.10. Parengti techninį projektą dėl 
Šiaulių filharmonijos pastato 
rekonstrukcijos pritaikymo 
koncertinei veiklai ir 
organizuoti rekonstrukcijos 
darbus. 

Šiaulių 
filharmonija, 
Kultūros 
ministerija, 
Šiaulių apskrities 
viršininko 
administracija, 
Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija. 

2008–2010 Parengtas ir suderintas 
Šiaulių filharmonijos 
pastato rekonstrukcijos 
techninis projektas; 
atliktų darbų perdavimo 
ir priėmimo aktai.  

1.2.6.11. Parengti techninį projektą dėl 
amfiteatro pastato (Vilniaus–
Rūdės g. sankirtoje) statybos ir 
organizuoti statybos darbus. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija. 

2007–2008 Parengtas ir suderintas 
amfiteatro pastato 
statybos techninis 
projektas; atliktų darbų 
perdavimo ir priėmimo 
aktai. 

1.2.6.12. Parengti Šiaulių dramos teatro 
pastato (Tilžės g. 155) 
renovacijos techninį projektą ir 
organizuoti renovacijos 
darbus. 
 
 

Šiaulių dramos 
teatras,  
Kultūros 
ministerija, 
Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija.   

2007–2009 Parengtas ir suderintas 
techninis projektas; 
atliktų darbų perdavimo 
ir priėmimo aktai.  
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Eil. Nr. Veiksmas Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(m.) 

Rodikliai 

1.2.6.13. Parengti studiją, skirtą 
išaiškinti galimybėms įrengti 
naujas vietas masiniams 
renginiams prie Talkšos ežero 
ir Salduvės piliakalnio 
papėdėje.  

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Investicijų ir 
miesto plėtros 
skyrius. 

2009 Galimybių studijos 
ataskaita.  
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1.3 tikslas. Pagerinti sąlygas profesionaliojo sporto potencialui didinti ir jam realizuoti, 
išplėtoti sporto visiems veiklą.   

 
1.3.1 uždavinys. Tobulinti sportininkų ugdymą ir didelio meistriškumo sportininkų rengimą, siekti 
geresnių rezultatų pasaulio ir Europos čempionatuose, olimpinėse žaidynėse.   
 

Eil. 
Nr. 

Veiksmas Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

1.3.1.1. Parengti sportui gabių vaikų 
ir jaunuolių paieškos, 
atrankos ir rengimo 
programą pasitelkus sporto 
mokslo tyrimus. 
 

Sporto mokymo 
įstaigos,  
sporto klubai, 
Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Kūno kultūros ir 
sporto skyrius,  
ŠU. 

2007 Savivaldybės 
administracijos Kūno 
kultūros ir sporto 
skyriaus patvirtinta 
sportui gabių vaikų ir 
jaunuolių paieškos, 
atrankos ir rengimo 
programa. 
 
 

1.3.1.2. Tobulinti miesto sporto 
mokyklose, sporto klasėse ir 
sporto klubuose ugdomų 
vaikų ir jaunuolių bei didelio 
meistriškumo sportininkų 
rengimo procesą, siekti 
geresnių rezultatų pasaulio, 
Europos čempionatuose ir 
pirmenybėse.   
 
 

Miesto sporto 
mokyklos, 
sporto klubai. 

2008–2016 Ugdomų miesto sporto 
mokyklose, sporto 
klasėse ir sporto 
klubuose vaikų ir 
jaunuolių skaičius;  
didelio meistriškumo 
sportininkų skaičius; 
parengtų nacionalinės 
ir olimpinės rinktinių 
narių skaičius; 
sportinių pasiekimų 
rezultatai.   

1.3.1.3. 
 

Parengti mieste 
kultivuojamų strateginių 
sporto šakų plėtotės 
programas ir numatyti 
priemones joms įgyvendinti. 
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Kūno kultūros ir 
sporto skyrius, 
sporto mokymo 
įstaigos. 

2007 Savivaldybės tarybos 
patvirtintos mieste 
kultivuojamų 
strateginių sporto šakų 
plėtotės programos. 

1.3.1.4. 
 

Užtikrinti mokslinį-
metodinį, medicininį ir 
materialinį-techninį 
aprūpinimą rengiant 
perspektyvius sportininkus 
tarptautinėms varžyboms; 
sisteminti mokslinio ir 
medicininio testavimo metu 
gautą informaciją, ją 
analizuoti ir teikti 
rekomendacijas. 

ŠU, 
Šiaulių 
apskrities sporto 
medicinos 
centras, 
Lietuvos 
olimpinis sporto 
centras. 

Nuo 2007 Kasmet testuotų 
sportininkų skaičius; 
tyrimų ataskaitos; 
pateiktos 
rekomendacijos. 
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Eil. 
Nr. 

Veiksmas Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

1.3.1.5. 
 

Atsižvelgiant į sportininkų 
darbo krūvius, intensyvumą 
ir kryptį, parengti didelio 
meistriškumo sportininkų 
reabilitacijos (atsigavimo 
priemonių) programą ir ją 
taikyti perspektyviausiems 
sportininkams. 

Lietuvos 
olimpinis sporto 
centras, 
Šiaulių 
apskrities sporto 
medicinos 
centras, 
sporto mokymo 
įstaigos. 

2007–2016 Lietuvos olimpinio 
sporto centro 
patvirtinta didelio 
meistriškumo 
sportininkų 
reabilitacijos 
programa. 
 
 

1.3.1.6. 
 

Sudaryti daugiašales sutartis 
olimpinės rinktinės 
sportininkų, kandidatų ir 
perspektyvių sportininkų 
rengimui remti.  
 
 
 

Sporto šakų 
federacijos, 
Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Kūno kultūros ir 
sporto skyrius, 
sporto mokymo 
įstaigos, sporto 
klubai. 

2007–2016 Pasirašytų per metus 
daugiašalių sutarčių 
dėl organizacijų 
paramos rengiant 
olimpinės rinktinės 
sportininkus, 
kandidatus ir 
perspektyvius 
sportininkus, skaičius; 
paramos dydis (Lt). 

1.3.1.7. 
 

Rengti paraiškas šalies, 
užsienio ir tarptautiniams 
fondams (programoms) dėl 
papildomų lėšų gavimo 
Šiaulių miesto kūno kultūros 
ir sporto programos 
priemonėms įgyvendinti. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
sporto šakų 
federacijos, 
sporto mokymo 
įstaigos, sporto 
klubai. 

2007–2010 Kasmet parengtų ir 
pateiktų paraiškų 
skaičius; paramą 
gavusių paraiškų 
skaičius; gautos 
paramos dydis (Lt). 

1.3.1.8. 
 

Organizuoti mieste daugiau 
nacionalinio ir tarptautinio 
lygio sporto renginių 
siekiant stiprinti Šiaulių kaip 
sporto miesto įvaizdį ir 
sudaryti sąlygas miesto 
sportininkams patikrinti 
savo sportinį parengtumą.   

Sporto šakų 
federacijos, 
Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Kūno kultūros ir 
sporto skyrius,  
sporto mokymo 
įstaigos, 
sporto klubai. 

2007–2016 Šiaulių mieste per 
metus surengtų 
nacionalinių ir 
tarptautinių sporto 
varžybų skaičius; jų 
dalyvių skaičius; jose 
dalyvavusių miesto 
sportininkų skaičius.  
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Eil. 
Nr. 

Veiksmas Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

1.3.1.9. 
 

Teikti miesto, regiono ir 
nacionalinei žiniasklaidai 
informaciją apie naujoves 
miesto sporto sferoje, mieste 
organizuojamus sporto 
renginius, miesto 
sportininkų pasiekimus; 
kasmet išleisti informacinį 
leidinį sporto tematika; 
dalyvauti regiono radijo ir 
televizijos specializuotose 
sporto laidose.      

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Kūno kultūros ir 
sporto skyrius, 
sporto mokymo 
įstaigos, sporto 
šakų federacijos.  

2007–2016 Miesto, regiono ir 
nacionaliniuose  
leidiniuose per metus 
publikuotų straipsnių 
apie Šiaulių sportinį 
gyvenimą, skaičius; 
informacinio leidinio 
sporto tematika 
kasmetinis tiražas; 
regiono radijo ir 
televizijos 
specializuotų laidų, 
kuriose dalyvavo 
Šiaulių miesto sporto 
sferos atstovai, 
sąrašas.    

 
1.3.2 uždavinys. Atnaujinti ir išplėtoti materialinę sporto bazę.  
 
Eil. Nr. Veiksmas Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

1.3.2.1. 
 

Renovuoti lengvosios 
atletikos maniežą (S. 
Daukanto g. 25). 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Investicijų ir 
miesto plėtros 
skyrius, Statybos 
skyrius,  Kūno 
kultūros ir sporto 
skyrius, 
Lengvosios 
atletikos 
mokykla. 

2010 Atliktų darbų 
perdavimo ir 
priėmimo aktas / 
aktai. 

1.3.2.2. Renovuoti sporto mokyklos 
„Klevas“ sporto salę (Birutės 
g. 39D). 

Šiaulių miesto 
savivaldybės 
administracijos 
Statybos skyrius 
ir Kūno kultūros 
ir sporto skyrius, 
sporto mokykla 
„Klevas“. 

2010–2011 Atliktų darbų 
perdavimo ir 
priėmimo aktas /  
aktai. 

1.3.2.3. Prie Vijolių vidurinės 
mokyklos (Vilniaus g. 297) 
suformuoti sklypą, parengti 
jo detalųjį planą bei techninę 
dokumentaciją natūralios 
žolės dangos aikštei įrengti ir 
dirbtinės dangos aikštei 
išplėsti; organizuoti dirbtinės 
dangos aikštės išplėtimo 
darbus.  

Šiaulių miesto 
savivaldybės 
administracijos 
Statybos skyrius, 
Kūno kultūros ir 
sporto skyrius, 
sporto mokykla 
„Klevas“. 

2007–2009 Savivaldybės 
tarybos patvirtintas 
detalusis planas, 
parengta techninė 
dokumentacija; 
atliktų darbų 
perdavimo ir 
priėmimo aktai.   
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Eil. Nr. Veiksmas Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

1.3.2.4. 
 

Parengti naujo lengvų 
konstrukcijų buriavimo 
elingo (Poilsio g. 9) jachtoms 
laikyti statybos arba esamo 
elingo modernizavimo 
techninį projektą ir 
organizuoti darbus. 
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Statybos skyrius, 
Kūno kultūros ir 
sporto skyrius, 
sporto mokykla 
„Atžalynas“. 

2009 Parengtas ir 
suderintas techninis 
projektas; atliktų 
darbų perdavimo ir 
priėmimo aktai.     

1.3.2.5. 
 

Aukštabalio 
multifunkciniame komplekse 
(J. Jablonskio g. 16) įrengti 
bokso, stalo teniso, bendrojo 
fizinio pasirengimo sales, dvi 
sporto sales neįgaliesiems, 
šaudyklą, sporto muziejų ir 
kitas (administracines ir 
pagalbines) patalpas.  

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija,  
Kūno kultūros ir 
sporto skyrius. 

2007 Atliktų darbų 
perdavimo ir 
priėmimo aktai. 

1.3.2.6. 
 

Parengti sporto objektų   
Dainų parke (prie J. 
Jablonskio g.) įrengimo 
techninius projektus: BMX 
(mažųjų dviračių) trasos, 
varžybinės futbolo natūralios 
žolės dangos aikštės, 
dirbtinės dangos futbolo 
aikštės, futbolo maniežo, 
varžybinės regbio natūralios 
žolės dangos aikštės, regbio 
treniruočių natūralios žolės 
dangos aikštės, grunto regbio 
aikštės, ekstremalių sporto 
šakų uždarųjų patalpų; taip 
pat numatyti sklypą 50 m 
ilgio baseinui įrengti; 
organizuoti įrengimo darbus. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Investicijų ir 
miesto plėtros 
skyrius, Statybos 
skyrius, Kūno 
kultūros ir sporto 
skyrius. 

2007–2008 Parengti ir suderinti 
techniniai projektai; 
atliktų darbų 
perdavimo ir 
priėmimo aktai.       

1.3.2.7. 
 

Parengti tarptautinius 
reikalavimus atitinkančios 
irklavimo trasos Talkšos 
ežere įrengimo techninį 
projektą ir įrengti trasą.  
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Investicijų ir 
miesto plėtros 
skyrius, Statybos 
skyrius,  Kūno 
kultūros ir sporto 
skyrius. 

2007–2008 Parengtas ir 
suderintas techninis 
projektas, atliktų 
darbų perdavimo ir 
priėmimo aktai. 

1.3.2.8. 
 

Parengti irklavimo bazės 
(Žvyro g. 34) 
modernizavimo techninį 
projektą ir organizuoti 
modernizavimo darbus. 
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Investicijų ir 
miesto plėtros 
skyrius, Statybos 
skyrius,  Kūno 
kultūros ir sporto 
skyrius. 

2007–2008 Parengtas ir 
suderintas techninis 
projektas; atliktų 
darbų perdavimo ir 
priėmimo aktai. 
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Eil. Nr. Veiksmas Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

1.3.2.9. 
 

 
 
 

 

Buvusio „Elnio“ fabriko 
(Vilniaus g. 72) katilinės 
patalpose ir teritorijoje 
įrengti: 
dviračių sporto, alpinizmo, 
bendrojo fizinio 
pasirengimo,  neįgaliųjų 
sporto bazes, kitas 
(gamybines, administracines 
ir buitines) patalpas;  
valčių elingą, atvirą valčių 
laikymo aikštelę ir 
automobilių stovėjimo 
aikštelę.     

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Investicijų ir 
miesto plėtros 
skyrius, Statybos 
skyrius,  Kūno 
kultūros ir sporto 
skyrius, sporto 
mokykla 
„Atžalynas“,  
sporto mokykla 
„Dubysa“. 

2008–2012 Atliktų darbų 
perdavimo ir 
priėmimo aktai. 

1.3.2.10. 
 

Parengti motokroso 
komplekso įrengimo 
Aleksandrijos renginių parke 
techninius projektus ir 
organizuoti įrengimo darbus.  
 
 
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Statybos skyrius,  
Kūno kultūros ir 
sporto skyrius, 
motoklubas 
„Šiauliai“. 

2008 Parengti ir suderinti 
techniniai projektai; 
atliktų darbų 
perdavimo ir 
priėmimo aktai.  

1.3.2.11. 
 

Suformuoti žemės sklypą 
Pumpučių g., parengti 
vietovės detalųjį planą ir 
žolės riedulio sporto salės 
statybos šiame sklype 
techninį projektą; organizuoti 
statybos darbus. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Statybos skyrius, 
Kūno kultūros ir 
sporto skyrius. 

2009–2010 Savivaldybės 
tarybos patvirtintas 
detalusis planas; 
parengtas ir 
suderintas techninis 
projektas; atliktų 
darbų perdavimo ir 
priėmimo aktai. 

 
 
1.3.3 uždavinys. Didinti sporto visiems prieinamumą ir aprėptį.     
  
Eil. Nr. Veiksmas Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

1.3.3.1. Atstatyti buvusias ar įrengti 
naujas sporto aikšteles 
visuose  miesto 
mikrorajonuose (krepšinio, 
tinklinio, vaikų žaidimų 
aikšteles ir kt.). 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Statybos skyrius, 
Kūno kultūros ir 
sporto skyrius. 

2007–2016 Atstatytų ir / ar 
naujai įrengtų sporto 
aikštelių sąrašas. 
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Eil. Nr. Veiksmas Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

1.3.3.2. 
 

Įrengti paplūdimio sporto 
aikštynus ir bėgimo takus 
prie Talkšos ir Rėkyvos ežerų 
bei bėgimo takus parko 
teritorijoje.  
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Miesto 
infrastruktūros 
skyrius, Statybos 
skyrius, Kūno 
kultūros ir sporto 
skyrius. 

2007–2016 Atliktų darbų 
perdavimo ir 
priėmimo aktai. 

1.3.3.3. 
 

Skatinti miesto gyventojus 
aktyviai dalyvauti masiniuose 
kūno kultūros, sporto visiems 
ir sveikatingumo renginiuose4 
teikiant informaciją per 
žiniasklaidos priemones, 
interneto svetainėje, parengti 
vaizdinę (įskaitant lauko) 
reklamą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Kūno kultūros ir 
sporto skyrius,  
Kūno kultūros 
mokykla, 
nevyriausybinės 
sporto 
organizacijos. 

2007–2016 Kasmetinis dalyvių 
skaičius mieste 
organizuotuose 
masiniuose kūno 
kultūros, sporto 
visiems ir 
sveikatingumo 
renginiuose.  

1.3.3.4. 
 

Aktyvinti veteranų sporto 
klubo veiklą, kiekvienais 
metais organizuojant  sporto 
veteranų žaidynes ir kitus 
renginius. 

Kūno kultūros 
mokykla, 
Veteranų sporto 
klubas. 

Nuo 2007 Veteranų sporto 
klubo narių skaičius; 
dalyvaujančių sporto 
veteranų žaidynėse 
ir kituose 
renginiuose skaičius. 

1.3.3.5. 
 

Organizuoti aktyvų vasaros 
poilsį kuo didesniam skaičiui 
mieste likusių vaikų, 
panaudojant sporto aikštynus, 
sporto bazes ir bendrojo 
lavinimo mokyklų sporto 
bazes. 
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Kūno kultūros ir 
sporto skyrius,  
Švietimo skyrius, 
sporto mokymo 
įstaigos, 
sporto klubai. 

2007–2016 Kasmetinis mieste 
likusių vaikų, 
kuriems buvo 
organizuotas 
aktyvus vasaros 
poilsis, skaičius. 

1.3.3.6. 
 

Remti neįgalių žmonių sporto 
klubų veiklos plėtros 
projektus.  
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Kūno kultūros 
mokykla. 
 

2007–2016 Paremtų neįgalių 
žmonių sporto klubų 
projektų sąrašas; 
paramos dydis (Lt);  
neįgalių žmonių, 
dalyvaujančių sporto 
klubų veikloje, 
skaičius. 

                                                      
4 Miesto žiemos sporto šventėse, masiniuose slidinėjimo žygiuose, vasaros ir žiemos sporto žaidynėse, 
paslaugų įmonių, žiniasklaidos, sukarintų padalinių sporto žaidynėse, miesto mikrorajonų sporto šventėse, 
ikimokyklinio amžiaus ir bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių ir kt. renginiuose.  
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Eil. Nr. Veiksmas Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

1.3.3.7. 
 

Įkurti miesto nevyriausybines 
sporto organizacijas 
vienijančią struktūrą.   
 
 
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Kūno kultūros ir 
sporto skyrius, 
nevyriausybinės 
sporto 
organizacijos. 

2008 Įkurtos miesto 
nevyriausybines 
sporto organizacijas 
vienijančios 
struktūros 
(visuomeninės 
organizacijos) 
registravimo 
pažymėjimas arba 
(jei organizacija 
neformali)  jos 
įkūrimo protokolas 
ir nuostatai. 
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1.4 tikslas. Sudaryti palankias sąlygas miesto bendruomenei sveikatinti. 

 
1.4.1 uždavinys. Išplėtoti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, sustiprinti susirgimų 
prevenciją ir skatinti bendruomenės dalyvavimą sveikatinimo veikloje.  
 
Eil. Nr. Veiksmas Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

1.4.1.1. 
 
 

Įkurti visuomenės sveikatos 
biurą.  
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Šiaulių 
visuomenės 
sveikatos centras,  
Sveikatos 
apsaugos 
ministerija. 

2007 Visuomenės 
sveikatos biuro 
veiklos ataskaitos; 
miesto gyventojų 
pagrindinių 
sveikatinimo rodiklių 
dinamika.  

1.4.1.2. Parengti visuomenės 
sveikatos stiprinimo mieste 
strategiją.  

Šiaulių 
visuomenės 
sveikatos biuras, 
Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Sveikatos 
skyrius, 
Bendruomenės 
sveikatos taryba. 

2009 Patvirtinta 
visuomenės 
sveikatos stiprinimo 
strategija. 

1.4.1.3. 
 

Parengti ilgalaikes aplinkos 
veiksnių sąlygojamų 
susirgimų prevencijos 
programas ir kas trejus metus 
rengti šių programų 
įgyvendinimo veiksmų planus 
atsižvelgiant į aplinkos 
veiksnių pokyčius.  
  

Šiaulių 
visuomenės 
sveikatos biuras, 
Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Sveikatos 
skyrius, 
Bendruomenės 
sveikatos taryba.  

2008–2016 Patvirtintos 
ilgalaikės aplinkos 
sąlygojamų 
susirgimų 
prevencijos 
programos, 
patvirtinti  programų 
įgyvendinimo 
veiksmų planai; 
įgyvendinimo planų 
ataskaitos.  

1.4.1.4. 
 

Didinti vykdomų susirgimų 
prevencijos programų  ir 
sveikatinimo renginių 
bendruomenei aprėptį. 

Šiaulių 
visuomenės 
sveikatos centras, 
Bendruomenės 
sveikatos taryba, 
Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Sveikatos 
skyrius.  

2007–2016 Susirgimų 
prevencijos 
programose 
dalyvavusių žmonių 
skaičius.  

1.4.1.5. 
 

Parengti psichikos sveikatos 
stiprinimo strategiją Šiaulių 
mieste.   

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Sveikatos 
skyrius, Šiaulių 
visuomenės 
sveikatos centras. 

2008 Patvirtinta psichikos 
sveikatos stiprinimo 
strategija Šiaulių 
mieste. 
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Eil. Nr. Veiksmas Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

1.4.1.6. 
 

Įsijungti į  judėjimą „Sveikas 
miestas“. 
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
taryba, 
Bendruomenės 
sveikatos taryba, 
Savivaldybės 
administracijos 
Sveikatos 
skyrius.  

2009 Savivaldybės tarybos 
sprendimas dėl 
įsipareigojimų 
jungiantis į judėjimą 
„Sveikas miestas“ 
vykdymo (įskaitant 
reikiamų dokumentų 
parengimą)  ir dėl 
lėšų  narystės  
judėjime „Sveikas 
miestas“ mokesčiui 
skyrimo.  

1.4.1.7. 
 

Remti pacientų draugijų ir 
asociacijų (diabeto, išsėtinės 
sklerozės, kt.) veiklos 
projektus.  

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija. 

2007–2016 Paremtų pacientų 
draugijų ir asociacijų 
projektų skaičius; 
paramos dydis (Lt).  

 
1.4.2 uždavinys. Priartinti asmens sveikatos priežiūros paslaugas prie gyventojų, sudaryti sąlygas 
modernizuotis pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms.  
  
Eil. Nr. Veiksmas Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

1.4.2.1. 
 
 

Sudaryti sąlygas steigtis 
šeimos gydytojo kabinetams.  
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija,  
Savivaldybės 
kontroliuojamos 
PSP įstaigos, 
privatūs PSP 
paslaugų 
teikėjai. 

2007–2016 Savivaldybės išduotų 
leidimų steigtis 
šeimos gydytojo 
kabinetams sąrašas; 
ŠG kabinetų ir 
Šiaulių TLK 
sudarytų sutarčių 
skaičius; įsteigtų ŠG 
kabinetų 
aptarnaujamų 
gyventojų skaičius. 

1.4.2.2. 
 

Įsteigti naktinėmis 
valandomis ir švenčių 
dienomis veikiančią šeimos 
gydytojo budėjimo tarnybą. 
 
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Sveikatos 
skyrius, SPĮ, 
Šiaulių TLK.  

2008–2009 

 
Šeimos gydytojo 
budėjimo tarnybos 
veiklos ataskaitos.  
 

1.4.2.3. 
 

 

Atnaujinti Šiaulių GMP 
stoties automobilių ūkį.  
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Šiaulių GMP 
stotis. 

Nuo 2007 Šiaulių GMP stoties 
gautų naujų 
automobilių skaičius. 

1.4.2.4. 
 
 

Renovuoti Savivaldybės 
kontroliuojamų, PSP 
paslaugas teikiančių įstaigų 
pastatus ir energetikos ūkį. 
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija,  
Savivaldybės  
kontroliuojamos 
PSP paslaugas 
teikiančios 
įstaigos. 

2007–2012 Atliktų darbų 
perdavimo ir 
priėmimo aktai. 
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Eil. Nr. Veiksmas Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

1.4.2.5. 
 

Atnaujinti Savivaldybės 
kontroliuojamų PSP 
paslaugas teikiančių  įstaigų 
gydomąją, laboratorinę ir 
diagnostinę įrangą. 
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Sveikatos 
skyrius, 
savivaldybės 
kontroliuojamos 
PSP paslaugas 
teikiančios 
įstaigos. 

2007–2016 Savivaldybės 
kontroliuojamų SPĮ, 
gavusių lėšų naujai 
gydomajai, 
laboratorinei ir / ar 
diagnostinei įrangai 
įsigyti, sąrašas; skirtų 
lėšų kiekis (Lt).  

1.4.2.6. 
 
 

Atnaujinti Savivaldybės 
kontroliuojamų sveikatos 
priežiūros įstaigų transporto 
ūkį. 
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Sveikatos 
skyrius, 
Savivaldybės 
kontroliuojamos 
SPĮ, turinčios 
ŠG instituciją. 

2007–2016 Savivaldybės 
kontroliuojamų SPĮ, 
gavusių lėšų 
automobiliams 
įsigyti, sąrašas; 
įsigytų automobilių 
skaičius; skirtų lėšų 
kiekis (Lt).   

1.4.2.7. 
 

Pritraukti daugiau privačių 
šeimos gydytojų ir slaugytojų 
į visuomenės sveikatos 
programų vykdymą.  
 
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Sveikatos 
skyrius, 
Visuomenės 
sveikatos 
centras. 

2007–2016 Privačių ŠG ir 
slaugytojų, 
dalyvaujančių 
vykdant visuomenės 
sveikatos programas, 
skaičius. 

 
1.4.3 uždavinys. Plėtoti dienos stacionaro ir ambulatorinės slaugos paslaugas, gerinti stacionarių 
paslaugų teikimo sąlygas.     
 
Eil. Nr. Veiksmas Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 

(m.) 
Rodikliai 

1.4.3.1. 
 

Didinti dienos stacionaro 
mastą. 
  
 

Antrines 
sveikatos 
priežiūros 
paslaugas 
teikiančios 
miesto įstaigos.  

2007–2016 Dienos stacionaro 
pacientų skaičius; 
dienos operacijų dalis  
iš visų atliekamų 
operacijų skaičiaus 
(proc.).   

1.4.3.2. 
 
 

Didinti specializuotos 
ambulatorinės pagalbos mastą. 
 

Specializuotos 
ambulatorinės 
pagalbos 
paslaugas) 
teikiančios 
miesto įstaigos. 

2007–2016 Konsultacijų skaičius; 
apsilankymų skaičius. 

1.4.3.3. 
 

Diegti medicininės slaugos 
pacientų namuose paslaugas.  
 
 

Miesto sveikatos 
priežiūros 
įstaigos, TLK. 
 

Nuo 2008 Pacientų, kuriems 
medicininės slaugos 
paslaugos suteiktos 
namuose, skaičius.  
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Eil. Nr. Veiksmas Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(m.) 

Rodikliai 

1.4.3.4. Išplėtoti ambulatorinės 
reabilitacijos paslaugas. 

Šiaulių ligoninė, 
Šiaulių 
reabilitacijos 
centras. 

2007–2016 Apsilankymų 
(konsultacijų) pas 
reabilitologą skaičius. 

1.4.3.5. Rekonstruoti ir renovuoti 
stacionarines sveikatos 
priežiūros paslaugas teikiančių 
miesto įstaigų (jų padalinių) 
pastatus.  
 
 
 

Šiaulių apskrities 
viršininko 
administracija, 
stacionarines 
sveikatos 
priežiūros 
paslaugas 
teikiančios 
miesto įstaigos, 
Sveikatos 
apsaugos 
ministerija.  

2007–2013 Rekonstruotų ir / ar 
renovuotų 
stacionarias sveikatos 
priežiūros paslaugas 
teikiančių įstaigų (jų 
padalinių) sąrašas; 
skirtų / gautų lėšų 
kiekis (Lt). 
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1.5 tikslas. Kurti socialinės apsaugos sistemą, mažinančią socialinę atskirtį ir užtikrinančią 
pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją. 
 
1.5.1 uždavinys. Pagerinti socialinės paramos infrastruktūrą ir socialinių paslaugų kokybę. 
 
Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

1.5.1.1.  Atlikti  Šiaulių miesto socialinių  
paslaugų centro Paramos tarnybos 
pastato rekonstrukciją, išplėsti 
nestacionarinių paslaugų įvairovę 
ir kiekį. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Socialinės 
paramos  skyrius, 
Socialinių 
paslaugų centras. 

2010 Išplėstas naudojamų 
patalpų plotas; 
besinaudojančių 
centro paslaugomis 
asmenų skaičius; 
naujų paslaugų 
sąrašas. 

1.5.1.2.  Įsteigti Savarankiško gyvenimo 
namus  neįgaliems asmenims 
Rėkyvoje. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Socialinės 
paramos skyrius, 
Rėkyvos 
seniūnija. 

2007–2010 Renovuotas ir 
įrengtas pastatas; 
jame teikiamų 
paslaugų sąrašas; 
asmenų, 
besinaudojančių 
centro 
paslaugomis, 
skaičius. 

1.5.1.3.  Baigti renovuoti Šiaulių miesto 
savivaldybės dienos užimtumo 
centro „Goda“ pastatą, išplėsti 
nestacionarinių paslaugų įvairovę 
ir kiekį. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Socialinės 
paramos skyrius, 
Šiaulių miesto 
dienos užimtumo 
centras „Goda“. 

2007–2010  Atliktas patalpų 
remontas; 
pritaikyta aplinka 
žmonėms su 
judėjimo 
problemomis; 
įsigyta įranga; 
naujų paslaugų 
sąrašas. 

1.5.1.4.  Renovuoti Šiaulių miesto 
nakvynės namus, išplėsti 
teikiamų paslaugų įvairovę ir 
kiekį. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Socialinės 
paramos skyrius. 

2007–2012  Renovuotas pastatas; 
teikiamų paslaugų 
sąrašas; 
besinaudojančių 
paslaugomis asmenų 
skaičius. 

1.5.1.5.  Išplėsti paslaugas krizes šeimoje 
patiriantiems asmenims. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Socialinės 
paramos skyrius, 
Socialinių 
paslaugų centras, 
Nakvynės namai. 

2010–2012 Įrengtos ir 
pritaikytos patalpos; 
įsteigti etatai; 
išmokytas 
personalas. 

1.5.1.6.  Įsteigti laikinosios globos grupes 
vaikams, netekusiems tėvų globos. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Vaiko teisių 
apsaugos skyrius, 
Socialinės 
paramos skyrius.  

2007–2016 Įsteigtų globos 
grupių skaičius; 
vaikų jose skaičius. 
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Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

1.5.1.7.  Steigti naujus dienos centrus 
probleminių šeimų vaikams ir 
plėtoti esamų centrų veiklą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Vaiko teisių 
apsaugos skyrius, 
Socialinės 
paramos skyrius.  

2007–2016 Dienos centrų 
skaičius; juos 
lankančių vaikų 
skaičius. 

1.5.1.8.  Kas penkerius metus ištirti 
socialinių paslaugų poreikį ir 
kokybę. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Socialinės 
paramos skyrius, 
ŠU, NVO. 

2007, 2012  Tyrimų ataskaitos su 
rekomendacijomis 
paslaugų spektrui ir 
kokybei gerinti. 

1.5.1.9.  Baigti vieningos informacinės   
sistemos Socialinių paslaugų 
skyriuje ir socialines paslaugas 
teikiančiose  
įstaigose kūrimą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Socialinės 
paramos skyrius, 
Informatikos 
skyrius. 

2008 Sukurta duomenų 
bazė. 

1.5.1.10. Patobulinti socialinių darbuotojų ir 
socialinių paslaugų organizatorių 
kompetenciją socialinio darbo 
metodiniuose centruose. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Socialinės 
paramos skyrius, 
Personalo skyrius. 

2007–2016 Kvalifikaciją kėlusių 
darbuotojų skaičius; 
mokymams skirtų 
lėšų kiekis. 

1.5.1.11. Išplėsti specialiojo transporto 
paslaugų specialiųjų poreikių 
asmenims teikimo galimybes. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Socialinės 
paramos skyrius. 

2008 Įsigytų spec. 
automobilių 
skaičius; spec.  
transporto paslaugas 
gaunančių asmenų 
skaičius. 

1.5.1.12. Padidinti socialinės 
psichogeriatrinės globos paslaugų 
kiekį.  

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Socialinės 
paramos ir 
Sveikatos skyriai, 
Šiaulių 
palaikomojo 
gydymo ir slaugos 
ligoninė. 

2007–2016 Globos vietų 
skaičius; tokių 
paslaugų 
finansavimo mastas. 

1.5.1.13. Įsteigti socialinių paslaugų centrą 
sergantiems Alzheimerio liga.  

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Socialinės 
paramos ir 
Sveikatos skyriai, 
Šiaulių 
palaikomojo 
gydymo ir slaugos 
ligoninė. 

2009–2016 Sutvarkytos ir 
pritaikytos patalpos; 
išmokytas 
personalas; centro 
pacientų skaičius. 
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Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

1.5.1.14. Bendradarbiauti su 
nevyriausybinėmis organizacijomis 
teikiant socialines paslaugas, 
telkiant savanorius socialiniam 
darbui ir koordinuojant jų veiklą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Socialinės 
paramos skyrius, 
ŠNVOK, 
Socialinių 
paslaugų centras, 
Šiaulių miesto 
dienos globos 
centras „Goda“. 

2007–2016 Pasirašytų 
bendradarbiavimo 
sutarčių skaičius; 
socialinių paslaugų, 
teikiamų NVO 
įvairovė ir kiekis; 
savanorių skaičius. 

 
1.5.2 uždavinys. Padidinti socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą 
pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms. 
 
Eil. Nr. Veiksmas Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

 Padidinti finansavimą 
pensininkų ir neįgalių žmonių 
dantų protezavimo 
paslaugoms kompensuoti.   
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija. 

Nuo 2007 Pensininkų ir 
neįgalių žmonių, 
kuriems buvo 
kompensuotos dantų 
protezavimo 
paslaugos, skaičius; 
vienam asmeniui 
skirtos 
kompensacijos dydis 
(Lt); Savivaldybės 
skirtų lėšų kiekis 
(Lt).    

 Kompensuoti fizinės 
medicinos ir reabilitacijos 
paslaugų savikainą socialiai 
remtiniems gyventojams. 
 
 
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Šiaulių 
reabilitacijos 
centras.  

2007–2016 Socialiai remtinų 
žmonių, gavusių 
kompensuojamas 
fizinės medicinos ir 
reabilitacijos 
paslaugas, skaičius; 
Savivaldybės skirtų 
lėšų kiekis (Lt).   

 Šiaulių ilgalaikio gydymo ir 
geriatrijos centre sudaryti 
sąlygas slaugyti ŽIV / AIDS 
infekuotus ligonius.  

Šiaulių 
ilgalaikio 
gydymo ir 
geriatrijos 
centras, 
Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Socialinės 
paramos 
skyrius, 
Sveikatos 
skyrius.  

2008–2009 Savivaldybės tarybos 
sprendimas dėl 
palatų ŽIV / AIDS 
infekuotiems 
ligoniams slaugyti 
įrengimo.  
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Eil. Nr. Veiksmas Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

 Vykdyti švirkštų mobiliojo 
keitimo ir konsultavimo 
programą bei plėtoti žalos 
mažinimo programas, skirtas 
nuo psichotropinių medžiagų 
priklausomiems asmenims.    

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Socialinės 
paramos 
skyrius, 
Sveikatos 
skyrius. 

2007–2016 Programose 
dalyvavusių žmonių 
skaičius; programai 
vykdyti skirtų lėšų 
kiekis (Lt).  

 Didinti medicinos pagalbos 
mastą asmenims, turintiems 
mažas pajamas ar jų 
neturintiems.    

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija,  
Socialinės 
paramos 
skyrius, 
Sveikatos 
skyrius, 
Socialinių 
paslaugų 
centras. 

Nuo 2008 Lėšų, skirtų mažas 
pajamas turinčių ar jų 
neturinčių asmenų 
medicinos pagalbai, 
kiekis (Lt).   
 

 Socialinių paslaugų centro 
patalpose ar prie jų įrengti 
socialinių darbuotojų 
kontroliuojamą viešą 
susirinkimų vietą (klubą) 
psichotropines medžiagas 
vartojantiems, bet norintiems 
atsikratyti šios 
priklausomybės asmenims. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Socialinės 
paramos 
skyrius, 
Socialinių 
paslaugų 
centras, 
Sveikatos 
skyrius, NVO.  

2010 Savivaldybės tarybos 
sprendimas dėl 
patalpų skyrimo 
psichotropines 
medžiagas 
vartojančių žmonių 
susirinkimams 
(klubui).  
 

 Remti „Lietuvos Carito“ 
projektą „Pagalba 
prostitucijos ir prekybos 
žmonėmis aukoms Šiaulių 
apskrityje“. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija,   
Socialinės 
paramos 
skyrius, 
Sveikatos 
skyrius.  

Iki projekto 
pabaigos5 

 
 

Projektui „Pagalba 
prostitucijos ir 
prekybos žmonėmis 
aukoms Šiaulių 
apskrityje“ remti 
skirtų Savivaldybės 
lėšų kiekis (Lt). 

 Įsteigti „žemo slenksčio“ 
kabinetą, kuriame sekso 
darbuotojoms, taip pat  
patyrusioms prievartą 
moterims būtų teikiamos 
nemokamos medicinos 
(ginekologo, dermatologo,  
kt.), psichologo, taip pat 
socialinės (maitinimo ir kt.) 
paslaugos.  

Savivaldybės 
administracija,  
Socialinės 
paramos 
skyrius, 
Sveikatos 
skyrius, Šiaulių 
moterų 
asociacija. 

Nuo 2009 Savivaldybės tarybos 
sprendimas dėl 
„žemo slenksčio” 
kabineto įsteigimo; 
skirtų lėšų kiekis 
(Lt). 

 
                                                      
5 Pradėjus projektą buvo numatyta, kad jis bus vykdomas iki 2008 m., tačiau yra didelė tikimybė, kad jis bus 
tęsiamas ir toliau. 
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1.5.3 uždavinys. Sudaryti  sąlygas socialiai pažeidžiamoms grupėms integruotis į darbo rinką ir 
visuomenę. 
 
Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

1.5.3.1.  Skatinti socialinių įmonių 
kūrimąsi ir plėtrą, viešinant jų 
veiklos pobūdį ir lengvatas. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Ekonomikos 
skyrius, Šiaulių 
darbo birža. 

2007–2016 Naujai įsikūrusių 
socialinių įmonių 
skaičius; darbo vietų 
jose skaičius; naujų 
darbo vietų visose 
socialinėse įmonėse 
skaičius. 

1.5.3.2.  Teikti specializuotas informacijos 
ir konsultacijų, mokymo ir 
įdarbinimo paslaugas neįgaliesiems  
(priklausomai nuo negalios 
pobūdžio) bei asmenims su 
intelekto ir psichikos sutrikimais. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Socialinės 
paramos skyrius, 
Šiaulių darbo 
birža, švietimo 
įstaigos, NVO. 
 

2007–2016 Konsultacijų ir 
mokymų kiekis 
(val.); 
įsidarbinusiųjų 
neįgaliųjų skaičius. 

1.5.3.3.  Užtikrinti psichologinę 
konsultacinę pagalbą paaugliams, 
vartojantiems alkoholį, narkotikus 
ir kt. psichiką veikiančias 
medžiagas. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Švietimo skyrius, 
Sveikatos skyrius. 

2012–2016 Suteiktų 
konsultacijų 
skaičius. 

1.5.3.4.  Inicijuoti ir remti projektus, skirtus 
buvusių kalinių, narkomanų,  
prekybos žmonėmis aukų 
įgalinimui reintegruotis į darbo 
rinką ir visuomenę.  
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Socialinės 
paramos skyrius, 
Šiaulių darbo 
birža, švietimo 
įstaigos, NVO 

2007–2016 Projektų skaičius; jų 
dalyvių skaičius; 
paramos dydis (Lt). 

1.5.3.5.  Skatinti inovatyvių šeiminio ir 
profesinio gyvenimo suderinimo 
formų įgyvendinimą6.  

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Socialinės 
paramos skyrius 
ŠU, NVO, verslo 
įmonės. 

2007–2016 Įgyvendintų projektų 
skaičius. 

1.5.3.6.  Inicijuoti ir skatinti projektus, 
skirtus darbdavių tolerancijai 
pažeidžiamų grupių atžvilgiu ir 
socialinei atsakomybei ugdyti.  

Šiaulių darbo 
birža, Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Socialinės 
paramos skyrius, 
švietimo įstaigos, 
NVO. 

2007–2016 Įgyvendintų projektų 
skaičius. 

                                                      
6 Pvz. ŠU projektas „Šeimos planeta”. 
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Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

1.5.3.7.  Ištirti miesto vaikų, kurių abu 
tėvai išvykę į užsienį, padėtį ir 
numatyti reikalingas globos ar 
priežiūros priemones. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Vaiko teisių 
apsaugos skyrius, 
Socialinės 
paramos skyrius. 

2008 Tyrimo ataskaita su 
priemonių planu. 

1.5.3.8.  Išplėsti Darbo biržos 
bendradarbiavimą su miesto 
švietimo įstaigomis bedarbiams 
ir kitoms socialiai 
pažeidžiamoms grupėms mokyti 
ir konsultuoti. 

Šiaulių darbo 
birža, ŠU, miesto 
kolegijos, 
Profesinio 
rengimo centras. 

2007–2016 Pasirašytų 
bendradarbiavimo 
sutarčių skaičius; 
bendrų projektų 
skaičius; jų dalyvių 
skaičius. 



2007–2016 METŲ ŠAULIŲ MIESTO STRATEGINIS PLĖTROS PLANAS  
 

 

ŠIAULIŲ M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA  
VšĮ „EKONOMINIŲ  TYRIMŲ CENTRAS“ 

 

46

1.6. tikslas. Didinti viešojo administravimo efektyvumą. 
 
1.6.1 uždavinys. Pagerinti Savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų prieinamumą, kokybę, 
sutrumpinti aptarnavimo trukmę plačiau naudojantis informacinių technologijų teikiamomis 
galimybėmis. 
 
Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

1.6.1.1.  Išanalizuoti viešųjų paslaugų 
teikimo gyventojams 
Savivaldybėje problemas. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija.  

2007 
2012 

Atliktų tyrimų 
ataskaitos. 

1.6.1.2.  Atnaujinti Savivaldybės interneto 
svetainę ir informacijos 
aktualizavimo joje tvarką. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Informatikos 
skyrius. 

2007 Atnaujinta svetainė, 
Savivaldybės 
administracijos 
direktoriaus įsakymu 
patvirtinta tvarka, 
kurioje nurodomas 
atskirų svetainės 
rubrikų atnaujinimo 
periodiškumas ir už 
tai atsakingi 
darbuotojai. 

1.6.1.3.  Baigti diegti „vieno kontakto“ 
principu veikiančią Savivaldybės 
paslaugų teikimo sistemą.  

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija. 

2007 Įrengtos patalpos; 
įsteigti etatai; priimti 
ir išmokyti 
darbuotojai. 

1.6.1.4.  Sukurti ir įdiegti 3 ir 4 
interaktyvumo lygio 
Savivaldybės elektroninių 
paslaugų teikimo gyventojams 
informacinę sistemą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Informatikos 
skyrius. 

2008–2011 Viešųjų paslaugų, 
teikiamų 3 ir 4 
interaktyvumo lygiu, 
sąrašas. 

1.6.1.5.  Išplėsti viešųjų paslaugų teikimo 
telefonu galimybes, įsteigiant 
skambučių centrą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija.  

2007–2009 Įsigyta įranga, 
išmokyti 
darbuotojai; telefonu 
suteiktų paslaugų 
kiekis per  mėn. 

1.6.1.6.  Parengti savivaldybės sprendimų 
projektų derinimo elektroniniu 
būdu tvarką. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Informatikos 
skyrius. 

2007 Savivaldybės 
administracijos 
direktoriaus įsakymu 
patvirtinta tvarka. 

1.6.1.7.  Sukurti Viešųjų interneto 
prieigos taškų (VIPT) tinklą, 
tolygiai išplėstą per miesto 
teritoriją, integruoti jį į šalies 
VIPT. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
verslo įmonės, 
NVO. 

2007–2010 Bendras naujai 
įsteigtų viešųjų 
interneto prieigos 
taškų skaičius; jų 
skaičius atskiruose 
miesto rajonuose. 

1.6.1.8.  Sukurti informacinę bazę apie 
Savivaldybės inicijuojamus, 
vykdomus ir įvykdytus projektus, 
prieinamą viešam naudojimui 
Savivaldybės interneto 
svetainėje. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Informatikos 
skyrius. 

2008 Sukurta duomenų 
bazė su paieškos 
galimybe. 
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1.6.2 uždavinys. Patobulinti savivaldybės administracijos ir Savivaldybės įstaigų veiklą, pritaikius 
kokybės vadybos metodus. 
 
Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

1.6.2.1.  Pritaikyti bendrojo vertinimo7 
modelį Savivaldybės 
administracijoje ir savivaldybės 
įstaigose. 
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija. 

 2007 Sudaryta vertinimo 
komisija iš įvairių 
sričių specialistų; 
vertinimų, atliktų 
naudojant bendrojo 
vertinimo modelį, 
skaičius ir jų 
ataskaitos. 

1.6.2.2.  Atlikti įmonių, kurių steigėja yra 
Savivaldybė, funkcinio 
efektyvumo tyrimus  su 
rekomendacijomis pertvarkyti, 
panaikinti ar parduoti tas įmones, 
kurios atkartoja kitų 
Savivaldybės valdomų įmonių ar 
Savivaldybės struktūrinių 
padalinių funkcijas. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Centralizuotas 
vidaus audito 
skyrius. 

2007 Tyrimų ataskaitos; 
pertvarkytų / 
panaikintų / parduotų 
įmonių skaičius; 
įmonių valdymo 
kaštai (Lt). 

1.6.2.3.  Kasmet ištirti Savivaldybės 
administracijos darbuotojų 
mokymų ir kvalifikacijos kėlimo 
poreikius ir nustatyti prioritetines 
sritis bei lėšų poreikį. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Personalo skyrius. 

2007–2016 Tyrimų ataskaitos, 
prioritetinių 
kvalifikacijos kėlimo 
ir mokymo sričių 
sąrašai; lėšų poreikis. 

1.6.2.4.  Susieti tarnautojų mokymo 
metinio planavimo procedūrą su 
savivaldybės biudžeto 
formavimu ir mokymo kokybės 
stebėsena. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Personalo skyrius. 

2007–2016 Savivaldybės 
biudžeto lėšų, skirtų 
darbuotojams 
mokyti, kiekis ir 
procentas. 

1.6.2.5.  Išplėsti galimybes specialistų 
stažuotėms ir mainams užsienio 
miestų savivaldybėse (pirmiausia 
miestų-partnerių).  
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Personalo skyrius. 

2007–2016 Specialistų, išsiųstų į 
stažuotes, mainų 
vizitus  skaičius; 
užsienio 
savivaldybių 
specialistų, atlikusių 
stažuotes, mainų 
vizitus Šiaulių 
miesto 
savivaldybėje, 
skaičius. 

 

                                                      
7 Common Assessment Framework – CAF. 
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1.6.3 uždavinys. Išplėsti dialogo, konsultavimosi ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais ir 
visuomene galimybes. 
 
Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

1.6.3.1.  Atlikti Savivaldybės dialogo ir 
bendradarbiavimo su bendruomene 
būdų analizę, siekiant nustatyti 
veiksnius, trukdančius socialiniams 
partneriams ir bendruomenės 
atstovams sėkmingai dalyvauti 
sprendimų priėmimo procese. 

Šiaulių m. 
savivaldybės  
administracija, 
ŠU, verslo 
asociacijos, 
NVO. 

2007, 2012 Tyrimų ataskaitos; 
rekomendacijos 
partnerystei gerinti. 

1.6.3.2.  Parengti lanksčiai veikiančių 
partnerystės tinklų koncepciją, 
atsižvelgiant į Šiaulių miesto 
švietimo ir kitų sričių įstaigų, 
įmonių ir organizacijų, 
suinteresuotų švietimo klausimais, 
partnerystės tinklo formavimo 
patirtį. 

Šiaulių m. 
savivaldybės  
administracija, 
ŠU, verslo 
asociacijos, 
NVO. 

2009 Parengta koncepcija 
su partnerystės 
tinklo formavimo ir 
veiklos gairėmis. 

1.6.3.3.  Propaguoti ir viešinti partnerystės 
iniciatyvas, palaikyti ir remti 
įvairias partnerystės formas ir 
struktūras.  

Šiaulių m. 
savivaldybės  
administracija. 

2007–2016 Partnerystės 
iniciatyvų, formų ir 
struktūrų spektras. 

1.6.3.4.  Suformuoti miesto trišalę tarybą. Šiaulių m. 
savivaldybės  
administracija, 
darbdavių 
organizacijos, 
profsąjungos. 

2010 Parengti ir patvirtinti 
tarybos nuostatai ir 
sudėtis. 

1.6.3.5.  Atnaujinti miesto Strateginės 
plėtros tarybos nuostatus, 
išplečiant sudėtį ir funkcijas 
(įtraukiant darbo rinkos ir 
inovacijų sritis). 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija. 

2007 Parengti ir patvirtinti 
nuostatai. 

1.6.3.6.  Suformuoti Savivaldybėje viešųjų 
ryšių skyrių.8 

Šiaulių m. 
savivaldybės  
administracija. 

2007 Patvirtinti skyriaus 
nuostatai,  paskirti 
darbuotojai; įrengtos 
darbo vietos. 

1.6.3.7.  Kasmet rengti ryšių su visuomene 
planą, kuriame būtų numatytos 
priemonės per žiniasklaidos 
priemones, internetą, susitikimus, 
diskusijas ir seminarus skleisti 
informaciją apie miestiečių 
galimybes dalyvauti valdant miestą 
ir skatinti dalyvauti priimant 
sprendimus; numatyti lėšų poreikį 
priemonėms įgyvendinti, įskaitant 
ir lėšų poreikį viešųjų ryšių 
paslaugoms pirkti. 

Šiaulių m. 
savivaldybės  
administracija. 
 

2007–2016 Patvirtinti 
kasmetiniai planai; 
publikacijų, TV 
laidų, seminarų, 
susitikimų, diskusijų 
skaičius; jų dalyvių 
skaičius; lėšų, skirtų 
planui įgyvendinti, 
kiekis. 

                                                      
8 Siūloma skyrių formuoti nesteigiant naujų etatų Savivaldybės administracijoje. Alternatyvus pasiūlymas – 
nekurti skyriaus, o viešųjų ryšių paslaugas pirkti. 
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Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

1.6.3.8.  Įsteigti NVO koordinatoriaus  
pareigybę, siekiant sustiprinti 
ryšius tarp miesto NVO ir 
Savivaldybės.  

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija. 

2007 Parengtos ir 
patvirtintos NVO 
koordinatoriaus 
funkcijos ir 
kompetencijos. 

 
1.6.4 uždavinys. Išplėtoti  bendradarbiavimą su miesto teisėtvarkos institucijomis, bendruomene, 
kitomis įstaigomis ir organizacijomis stiprinant teisės pažeidimų prevenciją ir didinti pasitikėjimą 
policija. 
   
Eil.Nr. Veiksmas Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

1.6.4.1. Išplėtoti Savivaldybės 
bendradarbiavimą su Šiaulių 
miesto VPK, įgyvendinant 
ilgalaikes nusikaltimų ir kitų 
teisės pažeidimų prevencijos 
programas.  
 

Šiaulių miesto 
VPK, 
Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija.  

2007–2010 
 
 

Savivaldybės ir 
VPK kartu 
įgyvendinamų ir / 
ar įgyvendintų 
prevencijos 
programų sąrašas; 
Savivaldybės 
biudžeto lėšų, 
skirtų 
programoms 
vykdyti, kiekis 
(Lt).   

1.6.4.2. Inicijuoti bendradarbiavimą su 
tradicinių religijų konfesijų 
institucijomis  nusikalstamumo 
ir narkomanijos prevencijos 
srityje.    

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Šiaulių miesto 
VPK, tradicinių 
religijų konfesijų 
institucijos.   

Nuo 2007 Prevencijos 
programų ir 
projektų, kuriuose 
dalyvavo 
bažnyčios 
atstovai, sąrašas.  

1.6.4.3. Didinti vaikų bei jaunimo 
nusikalstamumo ir 
narkomanijos prevencijai skirtų 
šviečiamųjų renginių ir akcijų 
socialinę aprėptį. 
 
 
 

Šiaulių miesto 
VPK,  
Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
miesto švietimo, 
sveikatos 
priežiūros, sporto 
įstaigos,  NVO. 

2007–2016 Šviečiamuosiuose 
renginiuose ir 
akcijose 
dalyvavusių vaikų 
ir jaunuolių 
skaičius, jų dalis 
iš bendro mieste 
gyvenančių vaikų 
ir jaunuolių 
skaičiaus (proc.).  

1.6.4.4. Kas dvejus metus organizuoti 
vaikų ir jaunimo 
nusikalstamumo priežasčių 
jungtinius tyrimus (taikant  
vieningą metodologiją).   

Šiaulių miesto 
VPK, ŠU, Šiaulių 
m. savivaldybės 
administracija. 

2008, 2010, 
2012, 2014, 
2016 

Tyrimų ataskaitos. 
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Eil.Nr. Veiksmas Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

1.6.4.5. Remti Šiaulių miesto VPK 
organizuojamus ir vykdomus 
narkomanijos atrankinės 
prevencijos ir tikslinius teisės 
pažeidimų prevencijos 
projektus. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Šiaulių miesto 
VPK. 

2007–2016 Paremtų projektų 
sąrašas; 
Savivaldybės 
biudžeto lėšų, 
skirtų projektams 
vykdyti, kiekis 
(Lt).   

1.6.4.6. Remti jaunųjų policijos rėmėjų 
ir policijos rėmėjų judėjimo 
plėtrą. 
 

Šiaulių miesto 
VPK, Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
NVO, verslo 
įmonės. 

Nuo 2007 Paremtų 
priemonių 
(mokymų, 
specializuotų 
stovyklų, 
informacinių 
leidinių ir kt.) 
sąrašas; paramos 
dydis (Lt).  

1.6.4.7. Savivaldybės interneto  
puslapyje teikti policijos veiklos 
ataskaitas (kas pusmetį), 
kriminogeninės situacijos 
apibūdinimą mieste ir atskirose 
miesto dalyse, nurodant 
pablogėjusios ar pagerėjusios 
padėties priežastis (kartą per 
ketvirtį).  

Šiaulių miesto 
VPK, Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija.  

Nuo 2007 Savivaldybės 
interneto 
puslapyje pateikta 
informacija.  
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2 PRIORITETAS. MIESTO EKONOMIKOS KONKURENCINGUMAS. 
 

 
Auganti ekonominė konkurencija tarp žemynų, valstybių, miestų ir įmonių lemia nuolatinių 

pokyčių būtinybę. Tokius, dar nesenai laikytus konkurencinius pranašumus kaip gamtiniai resursai, 
patraukli geografinė vieta, pigi darbo jėga, didelė vidaus rinka, keičia kiti veiksniai: žinių 
pasiekiamumas, inovatyvumas, verslumas.  

 
Šiaulių miestas vienas pirmųjų Lietuvos didžiųjų miestų pajuto stiprėjančią konkurenciją dėl 

ekonomikos augimui svarbių veiksnių: investicijų, kokybiškų darbo vietų, kvalifikuotos darbo jėgos. 
Detali miesto ekonomikos būklės analizė, miesto gyventojų, verslininkų ir įvairių sričių ekspertų 
apklausa parodė, jog didžiausią dėmesį, siekiant miesto ekonomikos konkurencingumo augimo, 
artimiausiu metu reikia skirti penkioms pagrindinėms sritims: aukštą pridėtinę vertę kuriančiam 
verslui ir pramonei plėsti, inovacijoms palankiai aplinkai sudaryti, darbo jėgai ugdyti, logistikos 
sistemai vystyti, tranzito paslaugoms plėsti ir turizmo sektoriui stiprinti. 

 
Aukštą pridėtinę vertę kuriančiam verslui ir pramonės plėtrai skatinti numatyta didinti 

miesto investicinį patrauklumą, įkurti Zoknių mikrorajono teritorijoje Šiaulių industrinį parką ir 
patobulinti smulkiojo ir vidutinio verslo paramos sistemą. Pritaikant investicijoms ir verslo plėtrai 
miesto viešąsias teritorijas, kartu bus orientuojamasi į aktyvesnį miesto investicinės aplinkos 
viešinimą, naujų verslo paramos formų nustatymą, taip pat Europos verslo informacijos 
pasiekiamumo didinimą. 

 
Palankios aplinkos inovacijoms kurti ir taikyti versle sudarymas remiasi miesto mokslinio 

potencialo stiprinimu, mokslo ir verslo institucijų partnerystės skatinimu, finansinės aplinkos 
gerinimu ir techninės paramos infrastruktūros stiprinimu. Šiam tikslui įgyvendinti numatoma į 
miestą pritraukti mokslininkus, išradėjus ir inovacijų įmones, išplėsti finansavimo šaltinius, subūrus 
„verslo angelų“ klubą ir įkūrus Šiaulių regiono rizikos kapitalo fondą smulkiesiems verslo 
subjektams, taip pat bendradarbiauti ir dalytis patirtimi su vietos ir užsienio savivaldybėmis. 

 
Darbo jėgos trūkumo ir rinkos poreikių neatitikimo problemas numatyta spręsti siekiant 

studijų ir darbo rinkos vienovės, įvairiomis priemonėmis skatinant įmonių investicijas į 
žmogiškuosius išteklius. Didelis dėmesys šioje srityje skiriamas pažangiausioms miesto įmonėms 
įvertinti, įsteigiant apdovanojimams už didžiausias investicijas į žmogiškuosius išteklius ir už 
daugiausiai sukurtų praktikos vietų studentams ir moksleiviams.  

 
Logistikos sistemos ir krovinių tranzito vystymo pagrindinis tikslas yra didinti transporto 

verslo ekonominį konkurencingumą, integruoti skirtingas transporto rūšis, sukurti palankią aplinkai 
transporto sistemą, efektyviai koncentruoti pervežimus, vykdomus tarptautinėmis transporto 
arterijomis, mažinti tranzitinį transportą mieste, sukurti naujų darbo vietų. Taip pat svarbu yra siekti 
integruotis į Europos logistikos centrų tinklą, sukurti krovinių pristatymo sistemą, atvirą visoms 
Šiaulių regiono verslo struktūroms, kurioms nereikės turėti sandėlių Šiaulių mieste, garantuoti 
transporto paslaugų kokybę ir aukšto lygio logistikos paslaugas. 

 
Stiprinant Šiaulių miesto turizmo sektorių, orientuojamasi į viešosios turizmo 

infrastruktūros išplėtojimą, turizmo paslaugų plėtros skatinimą bei miesto žinomumo vietos ir 
užsienio turizmo rinkose didinimą. Dėmesys skiriamas patraukliems objektams (Kryžių kalno, 
žirgyno ir kt.) platesnio pritaikymo turizmo reikmėms išaiškinti, saulės simbolikos plėtrai mieste, 
platesniam informacinių technologijų panaudojimui informacinėms turizmo paslaugoms teikti. 
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2.1 tikslas. Skatinti aukštą pridėtinę vertę kuriančios pramonės ir verslo plėtrą. 
 
2.1.1 uždavinys. Padidinti miesto investicinį patrauklumą. 
 
Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

2.1.1.1. Baigti rengti Šiaulių miesto 
bendrąjį planą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Architektūros ir 
urbanistikos skyrius. 

2007 Parengtas ir 
patvirtintas bendrasis 
planas. 

2.1.1.2. Suformuoti verslo plėtrai 
tinkamų teritorijų ir pastatų / 
patalpų informacinę duomenų 
bazę, skirtą potencialiems 
investuotojams. 
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Investicijų ir miesto 
plėtros skyrius, 
Architektūros ir 
urbanistikos skyrius, 
Turto valdymo 
skyrius. 

2007 Verslo plėtrai 
tinkamų teritorijų ir 
pastatų / patalpų 
sąrašas; dokumentų 
rinkiniai apie šių 
teritorijų ir pastatų 
panaudojimo 
galimybes. 

2.1.1.3. Plėtoti informacinę duomenų 
bazę, analizuoti laisvų, laikinai 
nenaudojamų ir užimtų žemės 
sklypų bei pastatų / patalpų 
pritaikymo verslo plėtrai 
galimybes. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Investicijų ir miesto 
plėtros skyrius, 
Architektūros ir 
urbanistikos skyrius, 
Turto valdymo 
skyrius. 

2008–2016 Numatytų verslo 
plėtrai teritorijų ir 
pastatų / patalpų 
skaičius; dokumentų 
rinkiniai apie šių 
teritorijų ir pastatų / 
patalpų panaudojimo 
galimybes.  

2.1.1.4. Kas trejus metus rengti Šiaulių 
miesto pristatymo potencialiems 
investuotojams planą, numatyti 
priemones,  datas, finansavimo 
šaltinius ir kt., organizuoti jo 
įgyvendinimą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Investicijų ir miesto 
plėtros skyrius, 
verslo asocijuotos 
struktūros, ŠRPA. 

Nuo 2007 Šiaulių miesto 
pristatymo 
investuotojams 
planas; lėšos, gautos 
programai 
įgyvendinti (Lt). 

2.1.1.5. Savivaldybės interneto 
svetainėje patraukliai pateikti 
potencialiems investuotojams 
aktualią informaciją apie miesto 
investicinę aplinką.  

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Investicijų ir miesto 
plėtros skyrius, 
Informatikos 
skyrius, ŠRPA. 

2007–2016 Veikiantis interneto 
puslapis; puslapyje 
pateiktų rubrikų 
skaičius; siūlomų 
investuotojams 
objektų skaičius; 
pristatomų 
investicinių projektų 
skaičius; 
informacijos 
atnaujinimo 
periodiškumas. 
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Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

2.1.1.6. Kas trejus metus išleisti leidinį 
„Šiaulių miesto investuotojo 
gidas“ ir jį išplatinti per Lietuvos 
ambasadas užsienyje, užsienio 
valstybių ambasadas Lietuvoje, 
LEPA atstovybes, parodų metu. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Investicijų ir miesto 
plėtros skyrius,  
ŠRPA, verslo 
asocijuotos 
struktūros. 

Nuo 2007 Išleistas leidinys; 
leidinio tiražas. 

2.1.1.7. Kasmet pristatyti miestą  
užsienio ir vietos verslo 
parodose.  

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Investicijų ir miesto 
plėtros skyrius. 

2007–2016 Parodų skaičius. 

2.1.1.8. Kas trejus metus rengti detalią 
Savivaldybės investicijų 
programą, organizuoti jos 
įgyvendinimą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Investicijų ir miesto 
plėtros skyrius. 

Nuo 2007 Investicijų 
programa; lėšos, 
gautos programai 
įgyvendinti (Lt.). 

 
2.1.2 uždavinys. Įkurti Zoknių mikrorajono teritorijoje Šiaulių industrinį parką9. 
 
Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

2.1.2.1.  
 

Sukurti Industrinio parko 
valdymo struktūrą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija. 

2007 Suorganizuotas 
Industrinio parko 
valdymo bendrovės 
pasirinkimo 
konkursas; pasirinkta    
bendrovė; pasirašyta 
koncesijos sutartis. 

2.1.2.2.  Sutvarkyti I etapo Industrinio 
parko teritoriją (~54 ha): įrengti 
reikalingą infrastruktūrą ir 
užtikrinti tinkamą gauto 
finansavimo administravimą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Investicijų ir miesto 
plėtros skyrius, 
išoriniai tiekėjai, 
rangovai, ekspertai. 

2007–2008 
 

Įrengta 
infrastruktūra; 
parengtos ataskaitos 
ir įgyvendintos 
projekto viešinimo 
priemonės. 

2.1.2.3.  Parengti paraišką ES struktūrinių 
fondų paramai, skirtai 
Industrinio parko II etapui 
įgyvendinti. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Industrinio parko 
valdymo bendrovė.  

2007 Paraiška ES SF 
paramai gauti. 

2.1.2.4.  Parengti II etapo Industrinio 
parko teritorijos infrastruktūros 
techninę dokumentaciją. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Industrinio parko 
valdymo bendrovė. 

2007–2008 Parengti techniniai 
projektai. 

                                                      
9 Remiamasi optimalia Šiaulių industrinio parko įkūrimo alternatyva: pradedama nuo I etapo ir, įvertinus 
teritorijos panaudojimo tempus, pereinama prie II etapo. Žr. „Šiaulių industrinio parko Zokniuose 
galimybių studija“, 2005 m. 
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Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

2.1.2.5.  Sutvarkyti II etapo Industrinio 
parko teritoriją (~165 ha): 
suformuoti  sklypus, įrengti 
infrastruktūrą iki teritorijos ir 
teritorijoje. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Industrinio parko 
valdymo bendrovė. 

2008–2010 Sutvarkytos 
teritorijos plotas 
(ha); suformuotų 
sklypų skaičius; 
įrengta 
infrastruktūra. 

 
2.1.3 uždavinys. Patobulinti smulkiojo ir vidutinio verslo paramos sistemą. 
 
Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

2.1.3.1. Sukurti verslo (taip pat ir 
turizmo sektoriaus) informacinę 
sistemą. 

Šiaulių verslo 
inkubatorius; Šiaulių 
m. savivaldybės 
administracija; 
ŠTIC. 

2007–2009 Sukurta duomenų 
bazė; įrengti 
informaciniai 
terminalai 
verslininkams ir 
turistams; sukurtas 
interneto 
informacijos 
puslapis. 

2.1.3.2. Kasmet vykdyti verslo plėtros 
tendencijų ir problemų 
stebėseną. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Ekonomikos skyrius. 

2007–2016 Sukurta stebėsenos 
sistema; parengtos 
stebėsenos 
ataskaitos. 

2.1.3.3. Parengti verslo skatinimo 
programą (joje numatyti ir verslo 
įmonių kooperaciją, jaunimo 
verslumą bei dailiųjų amatų ir 
etnografinių verslų plėtrą 
skatinančias priemones) ir 
organizuoti jos įgyvendinimą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Ekonomikos skyrius, 
Investicijų ir miesto 
plėtros skyrius. 

200710 Parengta programa 
verslui skatinti; 
lėšos, gautos 
programai 
įgyvendinti (Lt.). 

2.1.3.4. Kas trejus metus atlikti 
informacinių, konsultavimo ir 
mokymo paslaugų verslui 
poreikio mieste tyrimą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
Ekonomikos skyrius, 
Šiaulių verslo 
inkubatorius, ŠRPA. 

Nuo 2007 Tyrimų ataskaitos. 

2.1.3.5. Didinti informacijos apie verslo 
sąlygas ir galimybes Europoje 
pasiekiamumą, užmezgant ir 
plėtojant bendradarbiavimą su 
Kauno Europos verslo 
informacijos centru. 
 
 
 

Šiaulių verslo 
inkubatorius. 

2007–2016 Skirta 
kompiuterizuota 
darbo vieta; 
apmokytas 
darbuotojas; 
suorganizuotų 
renginių skaičius; 
įmonių ir asmenų, 
kuriems buvo 
suteikta 
informacija, 
skaičius. 

                                                      
10  Pradžia 2006 m. 
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Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

2.1.3.6. Parengti galimybių studiją ir 
teritorijos raidos programą dėl 
kūrybinių verslų inkubavimo 
Šiaulių mieste plėtros buvusio 
fabriko „Elnias“ patalpose. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija. 

2007–2008 Parengta galimybių 
studija ir teritorijos 
raidos programa. 
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2.2 tikslas. Sudaryti palankią aplinką inovacijoms kurti ir  taikyti versle. 
 
2.2.1 uždavinys. Stiprinti miesto mokslinį potencialą.  
 
Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

2.2.1.1. Įvertinti miesto mokslinį 
potencialą (identifikuoti mieste 
dirbančius mokslininkus, 
išradėjus, inovacijų įmones; 
atlikti miesto mokslo įstaigų 
vykdomos mokslinės veiklos ir 
mokslinių tyrimų bazės tyrimą, 
taip pat  inovacijų paramos 
organizacijų veiklos analizę) ir 
parengti jo plėtros planą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, ŠU, 
asocijuotos verslo 
struktūros, Šiaulių 
verslo inkubatorius, 
ŠUMTP. 

2007 Sukurta duomenų 
bazė; atliktas verslo 
ir mokslo 
bendradarbiavimo 
galimybių ir sąlygų 
tyrimas; parengtas 
plėtros planas. 

2.2.1.2. Parengti mokslininkų, išradėjų ir 
inovacijų įmonių pritraukimo į 
miestą ir jų veiklos skatinimo 
programą, organizuoti jos 
įgyvendinimą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, ŠU, 
kolegijos, ŠUMTP, 
LIC Šiaurės 
Lietuvos atstovybė. 

2008 Parengta programa; 
numatytų priemonių 
skaičius; lėšos, 
gautos programai 
įgyvendinti. 

2.2.1.3. Remti į Šiaulius atvykusius 
dirbti mokslininkus, suteikiant 
gyvenamąjį plotą iš 
Savivaldybės būstų fondo. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija. 

2007–2016 Paremtų 
mokslininkų 
skaičius. 

2.2.1.4. Suorganizuoti tarptautinę 
konferenciją, skirtą Europos 
miestų savivaldybių patirties 
mainams ir tolimesniam 
bendradarbiavimui  palankios 
aplinkos inovacijoms ir verslui 
sukūrimo srityje; pateikti 
paraišką  „Miestų dvynių“ 
programai dėl finansavimo. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, ŠU, 
ŠUMTP, Šiaulių 
verslo inkubatorius, 
ŠRPA, asocijuotos 
verslo struktūros. 

2007–2008 Parengtas projektas 
ir paraiška dėl 
finansavimo; 
suorganizuota 
konferencija. 

2.2.1.5. Dalyvauti įgyvendinat Lietuvos 
inovacijų centro regioninės 
inovacijų strategijos kūrimo 
projektą „RIS LIETUVA-
INNPULSE “. 

Šiaulių miesto 
administracija, ŠU, 
asocijuotos verslo 
struktūros, verslo 
paramos institucijos. 

2007–2008 Renginių ir darbo 
susitikimų, kuriuose 
buvo dalyvauta, 
skaičius, 
suformuluoti miesto 
poreikiai ir pateikti 
pasiūlymai. 
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2.2.2. uždavinys. Skatinti mokslo ir verslo institucijų partnerystę. 
 
Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

2.2.2.1. Rengti bendras diskusijas ir 
forumus inovacijų kūrimo ir 
plėtros temomis verslo, 
mokslo, inovacijų paramos 
organizacijų ir Savivaldybės 
atstovams, pristatyti „sėkmės 
istorijas“. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
asocijuotos verslo 
struktūros, ŠU, 
kolegijos, ŠUMTP, 
Šiaulių verslo 
inkubatorius, LIC 
Šiaurės Lietuvos 
atstovybė. 

2007–2016 Įvykusių renginių 
skaičius. 

2.2.2.2. Iš dalies finansuoti bendrų 
aukštųjų mokyklų ir verslo 
įmonių, taip pat inovacijų 
paramos organizacijų (MTP, 
verslo inkubatoriaus ir kt.) 
investicinių projektų 
parengimą ES finansinei 
paramai gauti. 

Šiaulių miesto 
savivaldybės 
administracijos 
Ekonomikos skyrius. 

2007–2013 Paremtų projektų 
skaičius; skirtos 
lėšos (Lt). 

2.2.2.3. Kasmet studentams 
organizuoti geriausio projekto 
miestui ir verslui konkursą.  
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
asocijuotos verslo 
struktūros, ŠU.  

2007–2016 Suorganizuotas 
konkursas; skirta 
premija (Lt). 

 
2.2.3 uždavinys. Gerinti inovacijų finansinę aplinką ir stiprinti techninės paramos infrastruktūrą. 
 
Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

2.2.3.1. Suburti miesto individualių 
investuotojų („Verslo angelų“) 
klubą. 
 

Asocijuotos verslo 
struktūros. 

2007–2009 Pritrauktų 
investuotojų 
skaičius; finansuotų 
projektų skaičius. 

2.2.3.2. Įkurti Šiaulių regiono rizikos 
kapitalo fondą smulkiesiems 
verslo subjektams. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija; 
asocijuotos verslo 
struktūros; privatūs 
investuotojai; Ūkio 
ministerija. 

2009–2011 Pasirinktas 
administratorius; 
fondą sudarančios 
lėšos (Lt); finansuotų 
projektų skaičius. 

2.2.3.3. Rekonstruoti ŠU Mokslo 
technologijų parko turimas 
laisvas patalpas ir pritaikyti jas 
inovacijoms kurti ir inovacijų 
verslui plėsti. 

ŠUMTP. 2007–2008 Rekonstruotų 
patalpų plotas (m2); 
įrengtų darbo vietų 
skaičius. 

2.2.3.4. Įsteigti specializuotus 
mokomuosius demonstravimo 
centrus (metalo ir kituose 
pramonės sektoriuose) ir plėtoti 
jų veiklą. 

ŠUMTP. 2007–2013 Teikiamų paslaugų 
skaičius; įgyvendintų 
projektų skaičius. 
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Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

2.2.3.5. Suformuoti verslo planavimo 
centrą, kurio veikla orientuota į 
verslo planų inovatyviems 
projektams rengimą ir 
įgyvendinimą, ir plėtoti jo veiklą. 

ŠUMTP. 2007–2013 Teikiamų paslaugų 
skaičius; parengtų 
projektų skaičius.  
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2.3 tikslas. Ugdyti darbo jėgą, didinti jos kompetenciją bei gebėjimus atsižvelgiant į darbo 
rinkos pokyčius. 
 
2.3.1 uždavinys. Siekti studijų ir darbo rinkos vienovės. 
 
Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

2.3.1.1. Organizuoti bendras diskusijas 
Savivaldybės, verslo ir mokslo 
atstovams aktualiais darbo 
rinkos klausimais. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
asocijuotos verslo 
struktūros, ŠU, 
kolegijos, ŠPRC.  

2007–2016 Diskusijų skaičius; 
dalyvių skaičius 

2.3.1.2. Kasmet organizuoti konkursą ir 
apdovanoti studentams ir 
moksleiviams praktikos vietas 
įkūrusias įmones.   
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, ŠU, 
kolegijos, ŠPRC, 
asocijuotos verslo 
struktūros. 

2007–2016 Parengtos konkurso 
sąlygos ir tvarka; 
apdovanotų įmonių 
skaičius; skirti 
apdovanojimai. 

2.3.1.3. Kasmet organizuoti pramonės ir 
verslo įmonių apklausas dėl 
darbuotojų skaičiaus bei 
profesijų poreikio ir suformuoti 
užsakymus aukštojo mokslo ir 
profesinio mokymo įstaigoms. 

Šiaulių darbo birža, 
asocijuotos verslo 
struktūros, ŠU, 
kolegijos, ŠPRC, 
Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija. 

2007–2016 Apklausų dėl 
specialistų ir 
kvalifikuotų 
darbininkų poreikio 
konkretiems 
ekonomikos 
sektoriams 
ataskaitos; 
suformuoti 
užsakymai mokymo 
ir kvalifikavimo 
tobulinimo 
programoms 
parengti. 

2.3.1.4. Įsteigti VšĮ „Šiaulių karjeros 
centras“ ir vykdyti veiklą11. 
 

ŠPRC, Šiaulių 
kolegija, ŠU, 
ŠPPAR, Šiaulių 
darbo birža, atskiri 
darbdaviai, Šiaulių 
m. savivaldybės 
administracijos 
Švietimo skyrius. 

2007–2016 Parengti įstaigos 
įstatai; išduotas 
registracijos 
pažymėjimas; 
vykdoma veikla. 

 
 
 

                                                      
11 Pagrindinės šio Centro funkcijos būtų: (1) bendradarbiauti su bendrojo lavinimo, profesinio mokymo 
įstaigomis, kolegijomis, Šiaulių universitetu, darbdaviais ir jiems atstovaujančiomis organizacijomis bei Darbo 
birža; (2) organizuoti profesinį orientavimą, informavimą ir konsultavimą; (3) rengti bendrojo lavinimo 
mokyklų mokinius profesijai pasirinkti; (4) kaupti duomenis apie darbdavių poreikius ir mokymo įstaigų 
galimybes; (5) analizuoti ir prognozuoti darbo rinkos poreikius.  
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2.3.2 uždavinys. Skatinti investicijas į žmogiškuosius išteklius. 
 
Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

2.3.2.1.  Skatinti informavimo, 
konsultavimo ir mokymo 
paslaugų verslui plėtrą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Ekonomikos skyrius, 
Šiaulių verslo 
inkubatorius, ŠRPA. 

2007–2016 Naujų paslaugų 
skaičius, 
suorganizuotų 
mokymų skaičius. 

2.3.2.2.  Teikti finansinę paramą 
smulkiojo verslo subjektams, 
investuojantiems į savo 
darbuotojų kvalifikavimo 
tobulinimą ar perkvalifikavimą. 

Šiaulių miesto 
savivaldybės 
administracijos 
Ekonomikos skyrius. 

2007–2016 Įmonių, gavusių 
paramą, skaičius; 
suteikta parama (Lt). 

2.3.2.3.  Apdovanoti įmones garbės 
diplomais už didžiausias 
investicijas į žmogiškuosius 
išteklius. 

Šiaulių miesto 
savivaldybės 
administracijos 
Ekonomikos skyrius. 

2007–2016 Apdovanotų įmonių 
skaičius. 

2.3.2.4.  Parengti programą gyventojų 
migracijos iš Šiaulių 
mažinimui ir sugrįžimui į 
Šiaulius skatinti, numatyti 
priemones dėl kvalifikuotų 
specialistų (sveikatos 
apsaugos, sporto, kultūros ir 
kt. sričių) pritraukimo į 
miestą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Šiaulių darbo birža, 
asocijuotos verslo 
struktūros, sveikatos 
priežiūros, sporto, 
švietimo  ir kultūros 
įstaigos, NVO. 

2007–2008 Gyventojų išvykimo 
iš Šiaulių priežasčių 
tyrimo ataskaita; 
numatytos 
priemonės 
gyventojams mieste 
išlaikyti ir 
išvykusiems skatinti 
sugrįžti. 
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2.4 tikslas. Išvystyti logistikos sistemą ir išplėsti tranzito paslaugas.  
 
2.4.1 uždavinys.  Sukurti kompleksišką logistikos centrą ir išvystyti sandėlių ūkį. 
 
Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

2.4.1.1. Parengti Šiaulių regiono 
logistikos centro steigimo 
prie tarptautinės transporto 
magistralės „Via Hanseatica“ 
galimybių studiją.     

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Investicijų ir miesto 
plėtros skyrius, 
Apskrities 
administracija, 
privačios įmonės. 

2007–2008 Galimybių studija. 

2.4.1.2. Įsteigti Šiaulių regiono 
logistikos centrą, įvertinus 
galimybių studijos išvadas ir 
ekonominį bei techninį 
pagrindimą (žemė, projektas, 
valdymo struktūra)12. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Investicijų ir miesto 
plėtros skyrius, 
Šiaulių apskrities 
administracija. 

2008–2009 Įsteigtas Logistikos 
centras. 

2.4.1.3. Įrengti Logistikos centro 
techninę ir transporto 
infrastruktūrą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Miesto 
infrastruktūros 
skyrius, Susisiekimo, 
Ūkio ir Aplinkos 
ministerijos. 

2010–2011 Elektros tinklai (km); 
nuotekos (km); 
vandentiekis (km); 
automobilių kelias 
(km); geležinkelio 
atšaka (km).  

2.4.1.4. Pastatyti Logistikos centrą ir 
įrengti sandėlių ūkį su 
modernia įranga. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Investicijų ir miesto 
plėtros skyrius, 
privačios įmonės.  

2011–2012 Įrengtas Logistikos 
centras. 

2.4.1.5. Įrengti Logistikos centro 
sąsajas su miestu13. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Miesto 
infrastruktūros 
skyrius, Lietuvos 
automobilių kelių 
direkcija. 

2010–2011 Automobilių keliai 
(km) ir  geležinkelis 
(km).  

2.4.1.6. Plėtoti logistikos partnerystę 
Šiauliai–Ryga, Šiauliai–
Klaipėda, Šiauliai–
Kaliningradas, Šiauliai–Rytai 
(Rusija, Vidurinė Azija). 

Logistikos centro 
administracija, 
Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija.  

2007–2016 Pasirašytų 
partnerystės sutarčių 
skaičius. 

 

                                                      
12  Šis bei 2.4.1.3, 2.4.1 veiksmai įgyvendinami esant pozityvioms galimybių studijos išvadoms. 
13  Reikalinga industrinio parko reikmėms. 
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2.4.2 uždavinys.  Sukurti aplinkkelių sistemą. 
 
Eil.Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

2.4.2.1. Įrengti miesto Šiaurės-Rytų 
apvažiavimą Kairiai– 
Šinkūnai. 

Lietuvos automobilių 
kelių direkcija, 
Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Miesto infrastruktūros 
skyrius.  

2007–2009 Automobilių kelias  
(km). 

2.4.2.2. Įrengti tranzitinio 
automobilių transporto 
pietrytinę trasą.  

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Miesto infrastruktūros 
skyrius. 

2007–2010 Automobilių 
transporto trasa (km). 

2.4.2.3. Įrengti krovininio tranzitinio 
transporto informacinę 
sistemą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Miesto infrastruktūros 
skyrius. 

2007–2009 Informacinės sistemos 
elementai (vnt.). 

2.4.2.4. Išvystyti aplinkkelių pakelės 
infrastruktūrą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Investicijų ir miesto 
plėtros skyrius, 
privačios įmonės. 

2007–2010 Pakelės infrastruktūros 
objektai (vnt.). 

 
2.4.3 uždavinys.  Gerinti tarptautinius automobilių kelius. 
 
Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

2.4.3.1.  Rekonstruoti tarptautinį 
magistralinį kelią A9, A11-E 
272  Vilnius–Panevėžys–
Šiauliai–Klaipėda.  

Lietuvos automobilių 
kelių direkcija. 

2007–2010 Rekonstruotas kelias 
(km). 

2.4.3.2. Rekonstruoti tarptautinį 
magistralinį kelią A12-E77  
Ryga–Šiauliai–Karaliaučius 
(„Via Hanseatica“). 

Lietuvos automobilių 
kelių direkcija. 

2010–2013 Rekonstruotas kelias 
(km). 

2.4.3.3. Įrengti pėsčiųjų ir dviračių 
takus prie valstybinės 
reikšmės magistralinių kelių 
A9, A11 Panevėžys–Šiauliai 
–Klaipėda ir A12 Ryga–
Šiauliai–Karaliaučius.   

Lietuvos automobilių 
kelių direkcija. 

2007–2013 Pėsčiųjų ir dviračių 
takai (km). 

2.4.3.4. Įrengti eismo saugumo 
priemones magistraliniuose 
keliuose A9, A11 
Panevėžys–Šiauliai –
Klaipėda ir A12 Ryga-
Šiauliai–Karaliaučius.  

Lietuvos automobilių 
kelių direkcija. 

2007–2013 Eismo saugumo 
priemonės (vnt.). 
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2.4.4 uždavinys.  Tobulinti ir vystyti geležinkelius. 
 
Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

2.4.4.1. Rekonstruoti greitąjį 
geležinkelį Vilnius–Šiauliai–
Klaipėda (tobulinti 
infrastruktūrą, 
modernizuoti signalizacijos ir 
telekomunikacijų sistemą). 

Susisiekimo 
ministerija, AB 
„Lietuvos 
geležinkeliai“. 

2007–2010 Greitojo geležinkelio 
ilgis (km); keleivinių 
ir krovininių traukinių 
judėjimo greitis (km 
per val.). 

2.4.4.2. Įrengti Europinio standarto 
geležinkelį (ESG) 
„RailBaltica“ Kaunas–
Šiauliai. 

Susisiekimo 
ministerija, AB 
„Lietuvos 
geležinkeliai“. 

2014–2019 Europinio standarto 
geležinkelio ilgis 
(km). 

2.4.4.3. Rekonstruoti Šiaulių 
geležinkelio mazgą. 

Susisiekimo 
ministerija, AB 
„Lietuvos 
geležinkeliai“. 

2014–2019 Rekonstruotas 
geležinkelio mazgas. 

2.4.4.4. Įrengti ESG atšaką į 
Industrinį parką ir Logistikos 
centrą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Investicijų ir miesto 
plėtros skyrius, 
privačios įmonės. 

2014–2016 Europinio standarto 
geležinkelio ilgis 
(km). 

2.4.4.5. Parengti Europinio standarto 
geležinkelio Šiauliai–
Karaliaučius (Kaliningradas) 
tiesimo galimybių studiją. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Investicijų ir miesto 
plėtros skyrius. 

2011  Parengta galimybių 
studija. 

 
2.4.5 uždavinys.  Vystyti Šiaulių oro uostą. 
 
Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

2.4.5.1. Atskirti Šiaulių oro uosto 
teritorijos dalį civilinėms 
reikmėms ir parengti bendrą 
detalųjį planą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Architektūros ir 
urbanistikos skyrius, 
Krašto apsaugos 
ministerija.  

2007 Šiaulių oro uosto 
teritorijos detalusis 
planas. 

2.4.5.2. Pritaikyti keleivių terminalą 
Šengeno reikalavimams. 

Šiaulių oro uostas. 2007 Keleivių terminalo 
atitikimas Šengeno 
reikalavimams. 

2.4.5.3. Įrengti gyvulių eksporto-
importo ir krovinių 
terminalus. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
savivaldybės įmonė 
Šiaulių oro uostas, 
privačios įmonės. 

2007–2010 Terminalų pajėgumai. 
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Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

2.4.5.4. Rekonstruoti lėktuvų 
krovinių peroną (įrengti 
lėktuvų stovėjimo aikšteles ir 
privairavimo takus A ir B). 

Krašto apsaugos 
ministerija, Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
savivaldybės įmonė 
Šiaulių oro uostas. 

2008–2010 Krovinių peronas (m); 
lėktuvų stovėjimo 
vietos (vnt.); 
privairavimo takai 
(m). 

2.4.5.5. Plačiau reklamuoti Šiaulių 
oro uosto galimybes.  

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
savivaldybės įmonė 
Šiaulių oro uostas. 

2007–2016 Reklama 
tarptautiniuose 
leidiniuose ir 
parodose. 

2.4.5.6. Organizuoti lėktuvų 
nepertraukiamą aptarnavimą 
visą parą. 

Krašto apsaugos 
ministerija, 
savivaldybės įmonė 
Šiaulių oro uostas. 

2007–2008 Lėktuvų aptarnavimo 
laikas (val.). 
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2.5 tikslas. Stiprinti Šiaulių miesto turizmo sektorių. 
 
2.5.1 uždavinys. Išplėtoti viešąją turizmo infrastruktūrą. 
 
Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

2.5.1.1.  Įrengti  stendus (prie Šiaulių 
TIC‘o ir pietiniame miesto 
rajone) su miesto žemėlapiais 
ir turizmo trasų (lankytinų 
vietų) schemomis bei 
informacines rodykles į 
turistinius objektus. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
ŠTIC. 

2007–2009 Įrengti 2 stendai; 
parengta informacija, 
įrengtų rodyklių 
skaičius. 

2.5.1.2.  Renovuoti Šiaulių TIC’o, kaip 
miesto reprezentacinės vietos, 
pastatą, šildymo sistemą ir 
langus, sutvarkyti aplinką.  

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
ŠTIC. 

2007 Renovuotas Šiaulių 
TIC’o pastatas, 
šildymo sistema ir 
langai; sutvarkyta 
aplinka. 

2.5.1.3.  Parengti išsamią turizmo 
galimybes mieste pristatančią 
informaciją 4 kalbomis, 
pateikti ją Šiaulių TIC’o 
interneto svetainėje. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
ŠTIC, Šiaulių 
regiono plėtros 
agentūra. 

2007 Parengta 
informacija, 
atnaujinta Šiaulių 
TIC’o interneto 
svetainė.  
 

2.5.1.4.  Įrengti 3 specializuotus 
turizmo  informacinius 
terminalus (prie autobusų 
stoties, prie geležinkelio 
stoties ir prie Kryžių kalno).  

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
ŠTIC. 

2007–2009 Įrengti 3 
informaciniai 
terminalai. 

2.5.1.5.  Kasmet organizuoti saulės 
simbolikos (skulptūros, 
dekoracijos su gėlėmis ir pan.) 
sukūrimo konkursą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija,  
ŠTIC. 

2007–2016 Parengtos konkurso 
sąlygos ir tvarka; 
skirti apdovanojimai. 

2.5.1.6.  Parengti turistinius maršrutus 
skirtingoms tikslinėms 
grupėms. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Šiaulių regiono 
plėtros agentūra, 
ŠTIC. 

2007–2016 Parengtų turistinių 
maršrutų skaičius. 

 
2.5.2 uždavinys. Skatinti turizmo paslaugų plėtrą. 
 
Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

2.5.2.1. Parengti Šiaulių miesto 
turizmo sektoriaus galimybių 
studiją, kur būtų ištirta ir 
išanalizuota turizmo objektų ir 
paslaugų esama situacija, 
išnagrinėtos ekonominės ir 
finansinės turizmo sektoriaus 
plėtros galimybės. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
ŠTIC, ŠRPA. 

2007–2008 Parengta galimybių 
studija. 
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Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

2.5.2.2. Paskirti Savivaldybės 
darbuotoją Lietuvos turizmo 
įstatyme numatytoms 
funkcijoms vykdyti. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija.  

2008 Sprendimas dėl 
darbuotojo 
paskyrimo. 

2.5.2.3. Inicijuoti golfo aikštyno 
įrengimą ir teniso kortų 
sutvarkymą.  

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
ŠTIC.  

2009–2012 Įrengtas golfo 
aikštynas, sutvarkyti 
teniso kortai. 

2.5.2.4. Parengti žirgyno pritaikymo 
turizmo reikmėms projektą ir jį 
įgyvendinti. 

Šiaulių jaunųjų 
gamtininkų stotis, 
Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija. 

2007–2010 Parengta galimybių 
studija; turizmo 
reikmėms pritaikytas 
žirgynas. 

2.5.2.5. Inicijuoti europinius standartus 
atitinkančio kempingo statybą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
ŠTIC. 

2007–2010 Įrengtas kempingas; 
vietų skaičius. 

 
2.5.3 uždavinys. Padidinti miesto žinomumą vietos ir užsienio turizmo  rinkose. 
 
Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

2.5.3.1. Periodiškai atnaujinti turistams 
skirtus informacinius leidinius ir 
parengti naujus leidinius apie 
ekoturizmą, pažintinį, poilsio, 
vandens, sportinės medžioklės 
turizmą ir apie temines turistams 
siūlomas ekskursijas. Visą 
informaciją pateikti Šiaulių 
TIC’o interneto svetainėje. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
ŠTIC. 

2007–2016 Atnaujintų ir naujų 
informacinių leidinių 
skaičius; leidinių 
tiražas. 

2.5.3.2. Kasmet pristatyti Šiaulių miesto 
turizmo galimybes tarptautinėse 
parodose. 
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
ŠTIC. 

2007–2016 Tarptautinių parodų, 
kuriose buvo 
pristatytos Šiaulių 
turizmo galimybės, 
skaičius; užmegztų 
kontaktų su užsienio 
turizmo agentūromis 
skaičius. 

2.5.3.3. Kasmet pristatyti miesto turizmo 
galimybes vietos ir užsienio 
turizmo organizatoriams bei 
užsienio ambasadų Lietuvoje 
atstovams. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
ŠTIC. 

2007–2016 Surengtų susitikimų 
ir reprezentuojančių 
turų skaičius; 
parengtų 
informacinių paketų 
skaičius. 
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Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

2.5.3.4. Parengti Kryžių kalno 
pritaikymo religiniam (piligrimų 
ir maldininkų) turizmui bei 
kultūriniams renginiams 
projektą. 
 

Šiaulių rajono 
savivaldybės 
administracija, 
Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Šiaulių vyskupija, 
ŠTIC. 

2007–2008 Parengta galimybių 
studija. 
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3 PRIORITETAS. GYVENAMOSIOS APLINKOS KOKYBĖ.  
 

Miestų aplinkos kokybės gerinimas  yra  ES tvaraus vystymosi strategijos  įgyvendinimo 
dalis, o gerinant miesto aplinką lemiamą vaidmenį vaidina savivaldybės. Istorinė, geografinė, 
klimato, administracinių ir teisinių sąlygų įvairovė reikalauja vietoje sukurtų, specialiai pritaikytų 
miesto aplinkos sprendimų.  

 
Siekiant pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, daug dėmesio yra skiriama būsto 

problemoms. Apklausus Šiaulių gyventojus, paaiškėjo, kad viena didžiausių problemų mieste yra 
nusidėvėjęs gyvenamasis fondas, o jo atnaujinimas ir modernizavimas, gyventojų nuomone, turėtų 
būti viena iš prioritetinių Strateginio plano krypčių. Todėl būsto gerinimo srityje pagrindiniai tikslai, 
kurių numatoma siekti, yra: modernizuoti miesto gyvenamuosius rajonus, pagerinti 
gyvenamosios aplinkos kokybę ir paskatinti naujo būsto plėtrą. Šie tikslai bus įgyvendinami 
sudarant sąlygas subalansuotai gyvenamojo fondo plėtrai, skatinant daugiabučių namų renovaciją ir 
modernizavimą, sudarant palankias sąlygas naujo gyvenamojo fondo plėtrai, sprendžiant socialinio 
būsto problemas, sutvarkant gyvenamųjų rajonų viešąsias erdves, tobulinant komunalinių atliekų 
surinkimo, tvarkymo ir perdirbimo sistemą bei mažinant triukšmo ir oro užterštumo lygį 
gyvenamojoje aplinkoje. 

 
Miesto susisiekimo sistemos vystymo pagrindinis tikslas yra pagerinti miesto transporto 

infrastruktūrą ir jos efektyvumą. Šiam tikslui pasiekti reikia toliau tobulinti esamą transporto 
infrastruktūrą, gerinti miesto gatvių kokybę, vystyti dviračių ir pėsčiųjų takų tinklą, mažinti 
susisiekimo sistemos neigiamą poveikį aplinkai, išlaikyti bei plėtoti miesto viešąjį transportą, 
tobulinti eismo valdymo sistemą ir didinti eismo saugumą. 

 
Inžinerinės infrastruktūros būklė yra labai svarbus veiksnys, darantis tiesioginę įtaką 

miesto teigiamam įvaizdžiui, harmoningam vystymuisi ir tolimesnei plėtrai bei augimui. Tik esant 
gerai išvystytiems inžineriniams tinklams, įmanoma įgyvendinti svarbius strateginius tikslus: kurti 
pilnavertę, sveiką, saugią ir patogią gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką, pagrįstą taupiu esamų 
išteklių naudojimu ir atsakomybe būsimoms kartoms. Siekiant minėtųjų tikslų nuoseklaus 
įgyvendinimo Šiaulių inžinerinės infrastruktūros sistemos vystymosi srityje, 2007–2016 m. 
laikotarpiu yra privalu siekti, jog būtų užtikrinta elektros tinklų ir ryšių, centralizuotos šilumos 
tiekimo infrastruktūros, vandens tiekimo sistemos, nuotekų tvarkymo sistemos, dujų tiekimo 
sistemos modernizavimas ir plėtra.  

 
Miestiečių gyvenimo kokybė tiesiogiai priklauso nuo miesto gamtinės ir rekreacinės aplinkos. 

Retas Europos miestas savo centre turi ežerą ir mišką. Gyventojų nuomone, parkai arba žaliosios 
zonos yra vieni reikalingiausių objektų gyvenamojoje aplinkoje, o miesto želdynų plėtra turėtų 
susilaukti didesnio valdžios dėmesio. Apklausti ekspertai tarp opiausių miesto problemų įvardijo 
netvarkomą aplinką ir ekologines problemas. Todėl vienas iš pagrindinių tikslų aplinkos srityje yra 
gamtinės aplinkos ir istorijos bei kultūros paveldo išsaugojimas ir pritaikymas turizmui. Šis 
tikslas bus įgyvendinamas tvarkant ir plečiant miesto želdynus; pritaikant vandens telkinius 
rekreacijai; saugant ir prižiūrint vertingas gamtines teritorijas; tvarkant užterštas teritorijas; 
pritaikant istorijos ir kultūros objektus visuomenės poreikiams; vykdant miesto bendruomenės 
aplinkosauginį ugdymą ir įtraukiant bendruomenę į miesto tvarkymą. Ypatingas dėmesys bus 
skiriamas Talkšos ir Rėkyvos ežerų gamtiniams kompleksams išsaugoti ir pritaikyti visuomenės 
poreikiams, taip pat architektūriniam-urbanistiniam paveldui atgaivinti. 
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3.1 tikslas. Modernizuoti miesto gyvenamuosius rajonus, pagerinti gyvenamosios aplinkos 
kokybę ir paskatinti naujų būstų plėtrą.  

 
3.1.1 uždavinys. Sudaryti sąlygas subalansuotai gyvenamojo fondo plėtrai.  
 
Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

3.1.1.1. Parengti Šiaulių miesto būsto 
atnaujinimo ir plėtros programą 
(daugiabučių namų renovacija, 
naujo būsto plėtra) ir organizuoti 
jos įgyvendinimą.  

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Turto valdymo 
skyrius, 
Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius, Statybos 
skyrius. 

2008 
programos 

parengimas, 
2009–2016 
programos 

įgyvendinimas. 

Parengta programa 
ir įgyvendinimo 
planas; skirta lėšų. 

3.1.1.2. Parengti Šventupio gyvenamojo 
rajono detaliojo plano korekciją. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius. 

2007 Pakoreguotas 
detalusis planas. 

3.1.1.3. 
 

Parengti esamų daugiabučių 
gyvenamųjų namų teritorijų 
detaliuosius planus, priskirti 
daugiabučiams namams  žemės 
sklypus ir juos suformuoti. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius. 

2007–2016 Parengta detaliųjų 
planų. 

 
3.1.2 uždavinys. Skatinti daugiabučių gyvenamųjų namų renovaciją. 
 
Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

3.1.2.1. Parengti pavyzdinius 
daugiabučių namų savininkų 
bendrijų įstatus.  

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Turto valdymo 
skyrius, Juridinis 
skyrius.  

2008 Parengti įstatai. 

3.1.2.2. Teikti finansinę ir institucinę 
paramą besikuriančioms, 
renovuojančioms gyvenamuosius 
statinius ir pastatų inžinerinę 
įrangą daugiabučių namų 
savininkų bendrijoms.  
Padidinti paramą, teikiamą 
bendrijoms iš daugiabučių namų 
savininkų bendrijų rėmimo 
fondo, kasmet ne mažiau kaip 10 
proc. padidinant fondui skiriamas 
savivaldybės biudžeto lėšas. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Finansų skyrius, 
Turto valdymo 
skyrius. 

2007–2016 Renovuota 
gyvenamųjų namų; 
modernizuota 
šildymo sistemų; 
renovuota liftų; 
skirta lėšų (tūkst. 
Lt); paremta 
bendrijų. 
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Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

3.1.2.3. Parengti ir platinti gyventojams 
informacinius leidinius apie 
valstybės paramą gyvenamųjų 
namų renovacijai, daugiabučių 
namų priežiūros galimybes, 
daugiabučių namų savininkų 
bendrijų kūrimą, įstatymų 
lengvatas. 
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Turto valdymo 
skyrius, Finansų 
skyrius, 
seniūnijos. 

2007–2016 Daugiabučių namų 
bendrijų skaičius; 
leidinių skaičius. 
 

3.1.2.4. Tarpininkauti daugiabučių namų 
bendrijoms ir investuotojams, 
sutinkantiems renovuoti 
daugiabučius namus (sienas, 
langus ir inžinerinę įrangą) 
mainais už investuotojams 
suteiktą galimybę pastatyti ir 
parduoti butus palėpėse, įrengus 
virš namų šlaitinius stogus. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Turto valdymo 
skyrius, Finansų 
skyrius, 
seniūnijos. 

2008–2016 Renovuota 
gyvenamųjų namų. 

 
3.1.3 uždavinys. Padidinti ir atnaujinti socialinio būsto fondą. 
 
Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

3.1.3.1. Rengti savivaldybės socialinio 
būsto plėtros programas ir 
organizuoti jų įgyvendinimą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Turto valdymo 
skyrius  

2007–2016 Parengta programa 

3.1.3.2. Iki 2016 metų aprūpinti būstu 
visus asmenis (šeimas), esančius 
asmenų, turinčių teisę į socialinį 
būstą, sąrašuose. Pasiekti, kad 
socialinis būstas 2020 m. 
sudarytų apie 4–5% viso miesto 
butų fondo. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Turto valdymo 
skyrius 

2007–2016 Asmenų (šeimų), 
gavusių socialinį 
būstą, skaičius; 
nupirktų ar pastatytų 
butų skaičius ir 
plotas; skirta lėšų; 
socialinio būsto 
dalis (%). 

3.1.3.3. Kasmet savivaldybės biudžete 
numatyti lėšų socialinio būsto 
plėtrai, siekiant įgyvendinti 
Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės patvirtintas 
Socialinio būsto fondo plėtros 
programas. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Turto valdymo 
skyrius. 

2007–2016 Skirta savivaldybės 
biudžeto lėšų. 

3.1.3.4. Padidinti socialinio būsto 
remonto mastą, kasmet šių darbų 
finansavimą iš biudžeto 
padidinant ne mažiau  kaip 10 
proc.; tam skirti dalį lėšų, 
gaunamų iš negyvenamųjų 
patalpų nuomos. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Turto valdymo 
skyrius. 

2007–2016 Suremontuota butų 
ir jų plotas; skirta 
lėšų. 
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3.1.4 uždavinys. Sutvarkyti ir humanizuoti gyvenamųjų rajonų viešąsias erdves. 
 
Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

3.1.4.1. Parengti gyvenamųjų rajonų 
viešųjų erdvių sutvarkymo 
koncepciją ir plėtros programą, 
organizuoti jos įgyvendinimą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos, 
Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius, 
Sanitarijos 
skyrius, Miesto 
infrastruktūros 
skyrius. 

2009 
programos 
parengimas 
2010–2016 
programos 
įgyvendini-

mas 

Parengta programa; 
skirta lėšų 
įgyvendinimui. 

3.1.4.2. Parengti ir patvirtinti 
daugiabučių namų kiemų dangų 
ir įvažiavimų atnaujinimo dalinio 
finansavimo (Savivaldybė ir 
gyventojai padengia po 50 proc. 
lėšų) kartu su gyventojais 
metodiką. Biudžete numatyti 
lėšas remonto darbams. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Miesto 
infrastruktūros 
skyrius, 
daugiabučių namų 
bendrijos.  

2007 
parengta 
metodika 

2008–2016 
remonto 
darbai 

Parengta metodika; 
suremontuota kiemų 
dangos (iš viso 
kiemų, m2). 
 

3.1.4.3. Parengti ir platinti gyventojams 
informacinius leidinius apie 
galimybes kartu su Savivaldybe 
(pagal patvirtintą metodiką 
Savivaldybė ir gyventojai 
padengia po 50 proc. lėšų) 
praplėsti mašinų stovėjimo 
aikšteles, sutvarkyti daugiabučių 
namų kiemų dangą bei 
gyvenamąją aplinką. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Miesto 
infrastruktūros 
skyrius, Turto 
skyrius, 
seniūnijos. 
 

2007–2016 Parengtų leidinių 
skaičius; leidinių 
tiražas.  

3.1.4.4. Vykdyti gyvenamosios aplinkos 
priežiūrą ir eksploataciją. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Miesto 
infrastruktūros 
skyrius, 
seniūnijos. 
 

2007–2016 Skirta lėšų (tūkst. 
Lt). 

3.1.4.5. Parengti techninius projektus ir 
išplėtoti vaikų žaidimų ir 
laisvalaikio parko „Beržynėlis“ 
infrastruktūrą.  

ŠTIC, Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija. 
 

2007–2008 Užbaigtas įrengti 
laisvalaikio parkas. 

3.1.4.6. Įkurti viešąją įstaigą, kuri 
rūpintųsi vaikų žaidimų ir 
laisvalaikio parkų bei aikštelių 
vystymu mieste. 
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija. 

2008 Savivaldybės 
tarybos sprendimas 
dėl viešosios 
įstaigos įkūrimo. 
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Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

3.1.4.7. Parengti projektus bei techninę 
dokumentaciją ir išplėtoti vaikų 
žaidimų parkų ir aikštelių tinklą 
mieste: įrengti vaikų žaidimų 
parkus  Lieporių mikrorajone ir 
centrinėje miesto dalyje, tvarkyti 
ir atnaujinti gyvenamųjų rajonų 
kiemuose esančias vaikų žaidimo 
aikšteles.  

Įkurta viešoji 
įstaiga (žr. 
veiksmą 3.1.4.6), 
Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija.  

2008–2016 Parengta techninė 
dokumentacija; 
atliktų darbų 
perdavimo ir 
priėmimo aktai; 
įrengta / atnaujinta 
žaidimų aikštelių; 
skirta lėšų. 
 

3.1.4.8. Parengti projektus ir techninę 
dokumentaciją „Rėkyvos parko“  
rekreacinei ir turizmo 
infrastruktūrai išplėtoti. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Miesto 
infrastruktūros 
skyrius, Rėkyvos 
seniūnija, ŠTIC. 

2009 Parengti projektai ir  
dokumentacija; 
skirta Savivaldybės 
ir kitų lėšų. 

3.1.4.9. Parengti gyvenamosios aplinkos 
pritaikymo neįgaliųjų poreikiams 
veiksmų planą ir organizuoti jo 
įgyvendinimą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Miesto 
infrastruktūros 
skyrius, Statybos 
skyrius, Socialinių 
paslaugų skyrius. 

2007  
plano 

parengimas, 
2008–2016 

plano 
įgyvendini-

mas. 

Parengtas planas; 
skirta Savivaldybės 
lėšų. 

3.1.4.10. Parengti projektus bei techninę 
dokumentaciją ir įrengti naminių 
gyvūnų kapines.  
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Miesto 
infrastruktūros 
skyrius, 
Sanitarijos 
skyrius. 

2007 
projektai, 

2008 kapinių 
įrengimas. 

Savivaldybės 
tarybos sprendimas 
dėl kapinių 
įrengimo; skirta 
lėšų; įrengtos 
kapinės. 

3.1.4.11. Parengti šunų vedžiojimo 
aikštelių schemą, įrengti 
aikšteles, skirti lėšų jų priežiūrai. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Miesto 
infrastruktūros 
skyrius, 
Sanitarijos 
skyrius. 

2007 schema 
2008–2009 
įgyvendini-

mas,  
2007–2016 
priežiūra 

Parengtas planas; 
įrengta aikštelių; 
skirta lėšų. 
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3.1.5 uždavinys. Patobulinti komunalinių atliekų surinkimo, tvarkymo ir perdirbimo sistemą. 
 
Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

3.1.5.1. Parengti komunalinių atliekų 
tvarkymo planą:  numatyti  
priemones atliekų surinkimo, 
tvarkymo ir perdirbimo sistemos 
veiklos efektyvumui padidinti,  
atliekų kiekiui sąvartynuose 
mažinti,  rūšiavimo ir 
perdirbimo kiekiui didinti,  
panaudoti atliekas energijos 
gamybai,  diegti pažangią patirtį 
ir technologijas. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Aplinkos skyrius, 
Šiaulių regiono 
atliekų tvarkymo 
centras.  

2007 Parengtas atliekų 
tvarkymo planas. 

3.1.5.2. Parengti konteinerinių atliekų 
surinkimo ir pirminio rūšiavimo 
aikštelių plėtros programą ir 
išdėstymo schemą bei 
organizuoti jos įgyvendinimą. 
Siekti, kad šios aikštelės būtų 
įrengtos prie kiekvieno 
daugiabučio namo (rengiant 
gyvenamųjų namų bendrijų 
teritorijų detaliuosius planus, 
numatyti vietas ir 
privažiavimus), sutartyse 
įpareigoti atliekų surinkimo ir 
tvarkymo įmones pastatyti 
atliekų rūšiavimo konteinerius.  

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Aplinkos skyrius, 
Miesto 
infrastruktūros 
skyrius, Šiaulių 
regiono atliekų 
tvarkymo centras. 

2008 programa 
ir schema, 
2009–2016 

įgyvendinimas. 

Išrūšiuotų atliekų 
kiekis (tonomis, 
procentais); įrengtų 
atliekų rūšiavimo 
aikštelių skaičius; 
atliekas 
rūšiuojančių 
daugiabučių namų 
skaičius ir dalis iš 
visų daugiabučių 
(proc.). 

3.1.5.3. Parengti ir įdiegti sistemą, 
skatinančią gyventojus rūšiuoti 
atliekas.  

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Aplinkos skyrius. 

2009 sistemos 
parengimas, 
2010–2016 
diegimas 

Parengta ir įdiegta 
sistema. 

3.1.5.4. Parengti ir įgyvendinti 
visuomenės švietimo bei 
informavimo priemones, 
skatinančias modernų atliekų 
tvarkymą ir atliekų kiekio 
sumažinimą.  

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Aplinkos skyrius, 
Šiaulių regiono 
atliekų tvarkymo 
centras.  

2007–2016 Įgyvendinta 
priemonių. 

3.1.5.5. Parengti 2 didelio gabarito 
atliekų surinkimo aikštelių 
techninę dokumentaciją ir įrengti 
aikšteles. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Aplinkos skyrius, 
Miesto 
infrastruktūros 
skyrius, Šiaulių 
regiono atliekų 
tvarkymo centras.  

2007–2008 Įrengtos 2 
surinkimo aikštelės. 

 
3.1.6 uždavinys. Sumažinti triukšmo lygį ir oro užterštumą gyvenamojoje aplinkoje. 
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Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

3.1.6.1. Atlikti triukšmo kartografavimą 
(matavimą) ir parengti Šiaulių 
miesto strateginį triukšmo 
žemėlapį. 

 Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Aplinkos skyrius. 
 
 

2007–2012 Atliktas triukšmo 
kartografavimas; 
parengtas 
žemėlapis. 

3.1.6.2. Parengti triukšmo mažinimo ir 
prevencijos veiksmų planą ir jį 
įgyvendinti. Organizuoti 
triukšmo stebėseną.  

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Aplinkos skyrius, 

2011 planas, 
2012–2016 

įgyvendinimas. 

Parengtas planas; 
įvykdyta priemonių; 
vykdoma stebėsena; 
skirta lėšų. 

3.1.6.3. Įgyvendinti Aplinkos oro 
užterštumo kietosiomis 
dalelėmis (KD10) nustatytoms 
ribinėms vertėms pasiekti ir 
užterštumo lygiui Šiaulių mieste 
mažinti programą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Aplinkos skyrius, 
Sanitarijos 
skyrius, Miesto 
infrastruktūros 
skyrius, 
Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius. 

2007–2016 Įvykdyta priemonių; 
skirta lėšų; 
užterštumo lygio 
sumažėjimas (proc.) 
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3.2 tikslas. Užtikrinti subalansuotą miesto susisiekimo sistemos vystymą. 
 
3.2.1 uždavinys.  Tobulinti miesto vidaus susisiekimo tinklą. 
 
Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

3.2.1.1. Nutiesti ir rekonstruoti 
miesto gatves ir kelių jungtis 
tarp aplinkkelių ir miesto 
rajonų (Miesto ūkio ir plėtros 
komitetas  
2004.06 07  Nr. TM-16) : 
II etapas (2007–2008 m.); 
III etapas (2009–2010 m.); 
IV etapas (2011–2012 m.);  
V etapas (2013–2014 m.). 

Šiaulių m. ir rajono 
savivaldybių 
administracijos, 
Miesto infrastruktūros 
skyrius.  

2007–2014 Naujos gatvės (km);  
rekonstruotos gatvės 
(km). 

3.2.1.2. Rekonstruoti gatves ir 
sankryžas, jei jų techniniai 
parametrai neatitinka eismo 
saugumo, patvirtintų gatvių 
kategorijų ir išaugusių 
transporto srautų pralaidumo 
reikalavimų. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, Miesto 
infrastruktūros 
skyrius. 

2007–2016 Rekonstruotos gatvės 
(km); sankryžos (vnt.). 

3.2.1.3. Nutiesti ir rekonstruoti gatves 
naujų statybų rajonuose 
(pagal Šiaulių miesto 
savivaldybės tarybos 
2006-01-26 sprendimu 
patvirtintą programą). 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, Miesto 
infrastruktūros 
skyrius. 

2007–2016 Naujos gatvės (km);  
rekonstruotos gatvės 
(km). 

3.2.1.4. Rekonstruoti gatves su žvyro 
danga (pagal Šiaulių miesto 
savivaldybės tarybos 
patvirtintą programą). 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, Miesto 
infrastruktūros 
skyrius. 

2007–2016 Gatvės su asfalto 
danga (km). 

 
3.2.2. uždavinys.  Vystyti dviračių ir pėsčiųjų takų tinklą. 
 
Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

3.2.2.1. Išanalizuoti dviratininkų 
srautus ir parengti specialųjį 
planą, pakoreguoti 1999-06-
24 Šiaulių miesto 
savivaldybės tarybos 
sprendimu Nr. 291 patvirtintą 
Dviračių transporto Šiaulių 
mieste vystymo schemą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Aplinkos, Miesto 
infrastruktūros skyriai. 

2007–2008 Specialusis planas. 
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Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

3.2.2.2. Įrengti dviračių takus pagal 
pakoreguotą Dviračių takų 
Šiaulių mieste vystymo 
schemą, taip pat  išplėtoti 
dviračių takų tinklą, skirtą 
viešai naudotis: 
Žemaitės g. nuo Aušros 
alėjos iki V. Bielskio g.; 
Dvaro g. nuo Cvirkos g. iki 
Žemaitės g.; 
Ežero g. nuo Dubijos g. iki 
Vilniaus g.; 
Architektų g. nuo naujojo 
viaduko iki Gegužių g.; 
šalia Serbentų g. nuo Dubijos 
g. iki Vilniaus g. 

Šiaulių miesto 
savivaldybės 
administracija, 
Aplinkos, Miesto 
infrastruktūros, 
Statybos, Kūno 
kultūros ir sporto  
skyriai. 

2007–2012 Nutiesti dviračių takai 
(km), 

3.2.2.3. Užtikrinti trasų ir 
infrastruktūros, skirtos 
neįgaliųjų, pėsčiųjų ir 
bevariklio transporto eismui, 
plėtrą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Aplinkos, Švietimo,  
Miesto infrastruktūros, 
Kūno kultūros ir 
sporto, Socialinės 
paramos skyriai, 
verslininkai. 

2007–2016 Pėsčiųjų ir bevariklio 
transporto takų tankis. 

3.2.2.4. Rekonstruoti ir atnaujinti 
bevariklio transporto takus, 
spręsti jų eksploatavimo 
klausimą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, Miesto 
infrastruktūros 
skyrius. 

2007–2009 Rekonstruotų ir 
atnaujintų bevariklio 
transporto takų ilgis. 
(km). 

 
3.2.3. uždavinys.  Gerinti miesto visuomeninio transporto darbą. 
 
Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

3.2.3.1. Vykdyti visuomeninio 
transporto reformą, 
liberalizuojant jo veiklą ir 
gerinti miesto visuomeninio 
transporto administravimą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija.  

2007–2009 Gyventojų apklausų 
ataskaitos. 

3.2.3.2. Optimizuoti visuomeninio 
transporto maršrutų tinklą, 
įvertinus naujai užstatomų 
rajonų ir stambių objektų 
statybą (Aukštabalio 
multifunkcinis kompleksas, 
Industrinis parkas ir 
Logistikos centras, naujas 
prekybos centras ir autobusų 
stotis ir kt.). 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, Miesto 
infrastruktūros 
skyrius. 

2007–2012 Vidutinis kelionių 
skaičius visuomeniniu 
transportu; naujų 
maršrutų skaičius ir 
ilgis. 
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Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

3.2.3.3. Pagerinti visuomeninio 
transporto teikiamų paslaugų 
kokybę, atnaujinus autobusų 
parką ir pritaikius jį 
neįgaliesiems. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, Miesto 
infrastruktūros 
skyrius.  

2007–2016 Atnaujinta autobusų 
(vnt.). 

3.2.3.4. Įdiegti keleivių informavimo 
sistemą ir elektroninį bilietą 
viešajame transporte.   

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, Miesto 
infrastruktūros 
skyrius, UAB 
„Busturas“. 

2008–2010 Keleivių informavimo 
sistema;  elektroninis 
bilietas. 

3.2.3.5. Įrengti modernią autobusų 
stovėjimo ir jų priežiūros ir 
gamybos bazę. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, Miesto 
infrastruktūros 
skyrius, UAB 
„Busturas“. 

2007–2010 Autobusų gamybos 
bazė. 

 
3.2.4. uždavinys.  Tobulinti eismo valdymo sistemą, mažinant neigiamą transporto poveikį aplinkai. 
 
Eil.Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

3.2.4.1. Atlikti ir atnaujinti eismo 
intensyvumo miesto gatvėse 
tyrimus. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, Miesto 
infrastruktūros 
skyrius. 

2007, vėliau 
kas 

3 metai 

Eismo intensyvumas 
gatvėse (aut. per parą). 

3.2.4.2. Parengti miesto transporto 
eismo organizavimo projektą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, Miesto 
infrastruktūros 
skyrius. 

2008 Transporto eismo 
organizavimo 
projektas. 

3.2.4.3. Įrengti koordinuotą eismo 
reguliavimą, pagerinti 
sankryžų pralaidumą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, Miesto 
infrastruktūros 
skyrius. 

2008–2010 Vidutinė kelionės 
trukmė; oro 
užterštumo lygis; 
pagerėjęs transporto 
pralaidumas. 

3.2.4.4. Palaipsniui riboti automobilių 
eismą miesto centre, 
prioritetą suteikti 
visuomeniniam transportui, 
pėsčiųjų ir dviratininkų 
eismui. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, Miesto 
infrastruktūros 
skyrius. 

2007–2009 Eismo intensyvumas 
miesto centre (aut. per 
parą). 

3.2.4.5. Tobulinti miesto susisiekimo 
informacinę sistemą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, Miesto 
infrastruktūros 
skyrius. 

2007–2016 Informaciniai ženklai 
(vnt.). 
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3.2.5. uždavinys.  Sumažinti neigiamas transporto eismo pasekmes. 
 
Eil.Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

3.2.5.1. Užtikrinti pėsčiųjų eismo 
saugumą, įrengti šaligatvius 
ir gatvių apšvietimą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, Miesto 
infrastruktūros skyrius. 

2007–2016 Šaligatviai (km); 
gatvės apšvietimo 
tinklai (km). 

3.2.5.2. Įdiegti numatytas saugaus 
eismo priemones 
avaringiausiuose gatvių 
ruožuose, pėsčiųjų perėjose 
ir sankryžose. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, Miesto 
infrastruktūros skyrius. 

2007–2016 Saugaus eismo 
priemonės 
(aptvėrimai, saugaus 
eismo salelės, pėsčiųjų 
perėjos,  šviesoforai ir 
kt.). 

3.2.5.3. Užtikrinti parengtų detaliųjų 
bei specialiųjų planų 
susisiekimo dalių ir STR 
„Susisiekimo sistemos“ 
reikalavimų atitikimą; siekti 
norminio automobilių 
stovėjimo vietų įrengimo 
sklypuose. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Architektūros ir 
urbanistikos skyrius. 

2007–2016 Planai, atitinkantys 
STR „Susisiekimo 
sistemos“ 
reikalavimus. 

3.2.5.4. Parengti ir patvirtinti 
automobilių statymo miesto 
centrinėje dalyje schemą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Architektūros ir 
urbanistikos skyrius. 

2007 Automobilių statymo 
schema. 

3.2.5.5. Įrengti automobilių statymo 
vietas miesto centrinėje 
dalyje. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, Miesto 
infrastruktūros skyrius. 

2007–2009 Automobilių statymo 
vietos (vnt.). 

3.2.5.6. Skatinti automobilių 
stovėjimo vietų ir jų aikštelių 
tinklo plėtrą daugiaaukščių 
pastatų rajonuose. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Architektūros ir 
urbanistikos, Miesto 
infrastruktūros  skyriai, 
verslininkai, 
daugiabučių namų 
savininkų bendrijos. 

2007–2016 Automobilių 
stovėjimo vietos 
(vnt.). 

3.2.5.7. Ieškoti galimybių didinti 
biodegalų naudojimą 
transporto priemonėms.  

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
Aplinkos skyrius. 

2007–2016 Panaudota biodegalų 
(t). 
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3.3 tikslas. Vystyti inžinerinės infrastruktūros sistemą. 

3.3.1 uždavinys. Užtikrinti elektros tinklų ir ryšių renovaciją, modernizavimą ir plėtrą. 
 
Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

3.3.1.1. Palaipsniui rekonstruoti 
veikiančias aukštosios įtampos 
linijas. 

AB „Lietuvos 
energija“. 

2007–2016 Rekonstruotų linijų, 
km. 

3.3.1.2. Rekonstruoti esamas 35-110/10 kV 
transformatorių pastotes naudojant 
paprastesnes schemas su 
šiuolaikiniais įrenginiais. 
 

Akcinė bendrovė 
„VST“. 

2007–2013 Rekonstruotų  35-
110/10 kV 
transformatorių 
pastočių skaičius. 

3.3.1.3. Rekonstruoti esamus 10 kV 
skirstomuosius punktus ir 
stacionariąsias transformatorines 
keičiant  alyvinius jungtuvus 
vakuuminiais. 

Akcinė bendrovė 
„VST“. 

2007–2016 Jungtuvų skaičius. 

3.3.1.4. Pakeisti pasenusias mūrines 
stacionariąsias transformatorines 
pakeisti  modulinėmis. 

Akcinė bendrovė 
„VST“. 

2007–2016 Modulinių 
transformatorinių 
skaičius. 

3.3.1.5. 
 
 

Iškelti apskaitos skydus į pastatų 
išorę. 

Akcinė bendrovė 
„VST“ 

2007–2016 Apskaitos skydų, 
iškeltų į pastatų 
išorę, skaičius. 

3.3.1.6. Keisti 0,4 kV  oro linijas į 
požemines kabelių linijas. 

Akcinė bendrovė 
„VST“ 

2007–2016 Pakeista oro linijų  
kabelių linijomis, 
km. 

3.3.1.7. Metalinius gatvių apšvietimo 
stovus pakeisti cinkuoto metalo 
stovais ir esamą kabelinį tinklą 
pakeisti variniais kabeliais. 
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Miesto 
infrastruktūros 
skyrius, UAB 
„Šiaulių gatvių 
apšvietimas“. 

2007–2016 Pakeistų metalinių 
gatvių apšvietimo 
stovų skaičius ir 
pakeisto tinklo ilgis. 

3.3.1.8.  Esamus šviesoforus pakeisti 
šviesodiodiniais šviesoforais, kartu 
pakeisti stovus, kabelius ir 
valdymo aparatūrą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Miesto 
infrastruktūros 
skyrius, UAB 
„Šiaulių gatvių 
apšvietimas“. 

2007–2016 30 renovuotų ir 
modernizuotų 
sankryžų. 

3.3.1.9. Pakeisti gatvių apšvietimo 
valdymą, įdiegus kompiuterinę 
apšvietimo valdymo sistemą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Miesto 
infrastruktūros 
skyrius, UAB 
„Šiaulių gatvių 
apšvietimas“. 

2010–2016 Įrengtas naujas 
valdymo pultas. 
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Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

3.3.1.10. Išplėtoti nuotolinio ryšio tinklą 
atsižvelgus į bendrąjį planą. 
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Miesto 
infrastruktūros 
skyrius, AB 
„Lietuvos 
telekomas“. 

2007–2011 Suprojektuota ir 
įrengta tinklų. 

3.3.1.11. Suprojektuoti ir iš dalies įrengti 
esamuose objektuose fiksuotojo 
ryšio tinklus nuo esamų 
telekomunikacinių tinklų iki 
projektuojamų objektų ir iki 
vartotojų. 

 AB „Lietuvos 
telekomas“, 
Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Miesto 
infrastruktūros 
skyrius. 

2007–2010 Suprojektuota ir 
įrengta tinklų. 

 
3.3.2 uždavinys. Užtikrinti centralizuotos šilumos tiekimo infrastruktūros renovaciją, 
modernizavimą ir plėtrą.  
 
Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

3.3.2.1. Nutiesti naujus šilumos tinklus į 
projektuojamus naujus 
gyvenamuosius rajonus ir į 
pastatus, esančius netoli nuo 
egzistuojančių šilumos tinklų. 
 

AB „Šiaulių 
energija“,  
Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Miesto 
infrastruktūros 
skyrius. 

2007–2016 Nutiesta apie 5 km 
naujų šilumos tinklų. 

3.3.2.2. Modernizuoti esamas katilines  ir 
tęsti kogeneracijos plėtrą naudojant 
biokurą. 

AB „Šiaulių 
energija“.  

2007–2016  Modernizuotų 
kaltilinių skaičius; 
energijos kiekis, 
išgaunamas 
naudojant biokurą, 
kWh; šilumos bei 
elektros gamybos 
ekonominio 
efektyvumo ir 
patikimumo 
padidėjimas; 
teigiamas poveikis 
aplinkai. 

3.3.2.3. Statyti dujines konteinerines 
katilines tolimuose kvartaluose 
(Rėkyvos ir Spindulio g.). 

AB „Šiaulių 
energija“. 

2007–2009 Naujų konteinerinių 
skaičius; 
šilumos tiekimo 
patikimumo 
padidėjimas; 
energinių sąnaudų 
sumažėjimas. 
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Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

3.3.2.4. Rekonstruoti senus šilumos tinklus 
panaudojant vamzdynus su geresne 
šilumine izoliacija (bekanaliais, 
pramoniniu būdu izoliuotais 
vamzdžiais). 

AB „Šiaulių 
energija“. 
 

2007–2016 Rekonstruotų 
šilumos tinklų ilgis 
(km); šilumos 
tiekimo patikimumo 
padidėjimas ir 
energinių sąnaudų 
sumažėjimas. 

3.3.2.5. Panaudoti atsinaujinančius ir 
atliekų energijos išteklius šilumos 
gamybos ir kogeneraciniuose 
įrenginiuose. 

AB „Šiaulių 
energija“,  
įmonės 
organizacijos, 
namų ūkio 
bendrijos, 
Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Miesto 
infrastruktūros 
skyrius. 

2007–2010 Energijos išgavimo 
savikainos 
sumažėjimas; 
teigiamas poveikis 
aplinkai. 

 
3.3.3 uždavinys. Užtikrinti vandens tiekimo sistemos renovaciją, modernizavimą ir plėtrą. 
 
Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

3.3.3.1. Prie miesto vandentiekio tinklų 
prijungti gyvenamuosius rajonus: 
Medelyno,Kalniuko,Pabalių, 
Tilžės, Verdulių, Kanapių, 
Girulių gatvių ribojamo kvartalo, 
naujus rajonus pagal 
Savivaldybės nustatytus 
prioritetus.  

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
UAB „Šiaulių 
vandenys“. 

2007–2016 Išplėstos UAB 
„Šiaulių vandenys“ 
aptarnavimo zonos; 
miesto gyventojų, 
besinaudojančių 
centralizuotu 
vandentiekiu, dalis 
(proc.); vandens 
kokybės ir higienos 
normų reikalavimų 
atitiktis; pagerėjusi 
miesto ekologinė 
situacija. 

3.3.3.2. Renovuoti vandentiekio tinklus d = 
300, 400, 450, 500, 600, l 36,46 
km. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
UAB „Šiaulių 
vandenys“. 

2007–2016 Renovuotų 
vandentiekio tiklų 
ilgis;  
vandens tiekimo 
patikimumo, 
ekonomiškumo 
padidėjimas; 
vandens kokybės ir 
higienos normų 
reikalavimų atitiktis. 
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Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

3.3.3.3. Renovuoti III pakėlimo siurblines. Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
UAB „Šiaulių 
vandenys“. 

2007–2010 Renovuotos 8 III 
pakėlimo siurblinės; 
vandens tiekimo 
patikimumo ir 
ekonomiškumo 
padidėjimas. 

3.3.3.4. Kompiuterizuoti miesto 
vandentiekio tinklų nutekėjimo 
paieškos sistemą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
UAB „Šiaulių 
vandenys“ 

2007–2010 Geriamojo vandens 
netekčių tinkluose 
sumažėjimas. 

3.3.3.5. Įrengti geležies šalinimo įrenginius 
Lepšių vandenvietėje ir 
rekonstruoti esamus geležies 
šalinimo įrenginius Bubių 
vandenvietėje. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
UAB „Šiaulių 
vandenys“. 

2007–2010 Veikiantys geležies 
šalinimo įrenginiai; 
vandens tiekimo 
patikimumo 
padidėjimas; 
gruntinio vandens 
taršos lygio 
sumažėjimas; 
vandens kokybės ir 
higienos normų 
reikalavimų atitiktis. 

3.3.3.6. Parengti Šiaulių miesto vandens 
tiekimo analizę bei strategiją. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
UAB „Šiaulių 
vandenys“. 
 

2007–2008 Parengta galimybių 
studija / projektas. 
 

3.3.3.7. Prijungti aplinkines gyvenvietes 
prie Šiaulių miesto vandentiekio 
tinklų. 

Šiaulių m. ir 
Šiaulių r. 
savivaldybių 
administracijos. 

2007–2016 Patvirtintas 
specialusis planas 
(strategija). 

3.3.3.8. Vystyti vandentiekio tinklus 
pramoniniuose rajonuose. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
UAB „Šiaulių 
vandenys“. 

2007–2016 Išplėstos UAB 
„Šiaulių vandenys“ 
aptarnavimo zonos; 
vandens kokybės ir 
higienos normų 
reikalavimų atitiktis. 
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3.3.4 uždavinys. Užtikrinti nuotekų tvarkymo sistemos renovaciją, modernizavimą ir plėtrą. 
 
Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

3.3.4.1. Vystyti nuotekų tinklus esamuose 
ir projektuojamuose naujuose 
gyvenamuosiuose kvartaluose: 
Medelyno, Kalniuko, Pabalių, 
Tilžės, Verdulių, Kanapių, 
Girulių gatvių ribojamame 
kvartale, naujuose rajonuose 
pagal Savivaldybės nustatytus 
prioritetus. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija,  
UAB „Šiaulių 
vandenys“. 

2007–2016 Miesto gyventojų, 
besinaudojančių 
centralizuota 
nuotekų šalinimo 
sistema, dalis 
(proc.); nuotekų 
tvarkymo sistemos 
patikimumo 
padidėjimas; 
teigiamas poveikis 
aplinkai. 

3.3.4.2. Renovuoti ir modernizuoti nuotekų 
perpumpavimo siurblines. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
UAB „Šiaulių 
vandenys“. 

2007–2011 Modernizuotų stočių 
skaičius; nuotekų 
perpumpavimo 
patikimumas; 
gruntinio vandens 
taršos lygio 
sumažėjimas. 

3.3.4.3. Atnaujinti esamus magistralinius 
kolektorius, pagrindines bei 
slėgimines linijas, d = 200, 250, 
300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 
L = 16,0 km. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
UAB „Šiaulių 
vandenys“. 

2007–2016 Atnaujintų 
kolektorių ir linijų 
skaičius; dirvožemio 
ir gruntinio vandens 
trąšos lygio 
sumažėjimas. 

3.3.4.4. Prijungti aplinkines gyvenvietes 
prie Šiaulių miesto nuotekų 
sistemos. 

Šiaulių m. ir 
Šiaulių r. 
savivaldybių 
administracijos. 

2007–2016 Besinaudojančių 
centralizuota 
nuotekų šalinimo 
sistema dalis (proc.); 
teigiamas poveikis 
aplinkai; gruntinio 
vandens taršos lygio 
sumažėjimas. 

3.3.4.5. Vystyti nuotekų tinklus 
pramoniniuose rajonuose. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
UAB „Šiaulių 
vandenys“. 

2007-2016 Besinaudojančių 
centralizuota 
nuotekų šalinimo 
sistema dalis (proc.); 
teigiamas poveikis 
aplinkai; gruntinio 
vandens taršos lygio 
sumažėjimas. 

3.3.4.6. Pertvarkyti nuotekų valymo 
įrenginių Aukštrakiuose valymo 
procesą pagal bendrą azotą ir 
fosforą14. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
UAB „Šiaulių 
vandenys“. 
 

2007–2008 Išleidžiamų nuotekų 
išvalymo lygis, 
atitinkantis ES 
reikalavimus. 
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Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

3.3.4.7. Galutinai sutvarkyti esamo dumblo 
laikymo aikšteles. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
UAB „Šiaulių 
vandenys“. 

2007–2012 Sutvarkytų aikštelių 
skaičius; taršos 
sumažėjimas. 
 

3.3.4.8. Pastatyti dumblo apdorojimo 
cechą, kuriame bus išgaunama 
energija, toliau apdorojamas ir 
galutinai sutvarkomas dumblas. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
UAB „Šiaulių 
vandenys“. 
 

2007–2010 Veikiantis dumblo 
apdorojimo cechas; 
nuotekų tvarkymo 
sistemos 
efektyvumo 
padidėjimas; taršos 
sumažėjimas. 

3.3.4.9. Sutvarkyti pramoninių rajonų 
teritorijų lietaus surinkimo, valymo 
ir panaudojimo sistemą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
UAB „Šiaulių 
vandenys“. 
 

2007–2016 Nuotekų tvarkymo 
sistemos 
efektyvumo 
padidėjimas; lietaus 
nuotekų išvalymo 
lygio ir panaudojimo 
padidėjimas. 

3.3.4.10. Rezervuoti vietas  
perspektyviniams lietaus nuotekų 
valymo įrenginiams ir juos 
pastatyti. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
UAB „Šiaulių 
vandenys“. 

2007–2016 Rezervuotų sklypų 
skaičius; pastatytų 
valymo įrenginių 
skaičius; išvalomų 
lietaus nuotekų 
kiekis ir išvalymo 
lygis. 

3.3.4.11. Vystyti ir renovuoti  paviršinių 
(lietaus) nuotekų tinklus.  

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija, 
UAB „Šiaulių 
vandenys“. 

2007–2016 Išvalomų lietaus 
nuotekų kiekis ir 
išvalymo lygis, 
nuotekų tvarkymo 
sistemos 
efektyvumo 
padidėjimas; taršos 
sumažėjimas. 

 
3.3.5. Užtikrinti dujų tiekimo sistemos modernizavimą ir plėtrą. 
 
Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

3.3.5.1.  Dujofikuoti esamus ir statomus 
naujus gyvenamuosius rajonus, 
įvertinus dujų sistemos 
atsipirkimo laiką. 

AB „Lietuvos 
dujos“ Šiaulių 
filialas, Šiaulių 
miesto 
savivaldybės 
administracija. 

2007–2016 Dujomis 
besinaudojančių 
miesto gyventojų 
dalis, jos pokytis. 

3.3.5.2. Dujofikuoti naujai statomas ir  
rekonstruojamas pramonės ir 
komunalines įmones siekiant 
naudoti dujas technologijai ir 
šildymui. 

AB „Lietuvos 
dujos“ Šiaulių 
filialas, Šiaulių 
miesto 
savivaldybės 
administracija. 

2007–2016 Naujai dujofikuotų 
įmonių skaičius. 
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Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

3.3.5.3. Keisti esamus mažo slėgio 
dujotiekius vidutinio slėgio 
dujotiekiais (sistemos 
pertvarkymas vienalaipsne). 

AB „Lietuvos 
dujos“ Šiaulių 
filialas. 

2007–2015 Vidutinio slėgio 
dujotiekių ilgis, 
padidėjęs dujų 
sistemos 
galingumas ir 
patikimumas. 

3.3.5.4. Suprojektuoti ir pastatyti antrąją  
dujų skirstymo stotį DSS-2 (dėl 
elektrinės ir Industrinio parko 
plėtros). 

AB „Lietuvos 
dujos“.  

2008–2010 Veikianti DSS-2,  
padidėjęs dujų 
sistemos 
galingumas ir 
patikimumas. 

3.3.5.5 Rekonstruoti ir modernizuoti 
gamtinių dujų technologinę įrangą 
ir vamzdynus. 

AB „Lietuvos 
dujos“ Šiaulių 
filialas. 

2007–2016 Atnaujintų 
vamzdynų ilgis, 
dujų tiekimo 
patikimumo ir 
saugumo 
padidėjimas. 
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3.4 tikslas. Tvarkyti ir saugoti miesto gamtinę aplinką, pritaikyti ją turizmo ir viešiesiems 
poreikiams. 

 
3.4.1 uždavinys. Sutvarkyti miesto želdynus. 
 
Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

3.4.1.1.  Atlikti miesto želdynų 
inventorizaciją. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Aplinkos skyrius. 

2007  Inventorizacijos 
ataskaita su želdynų 
būklės aprašymu. 

3.4.1.2.  Parengti ir įgyvendinti miesto 
želdynų sutvarkymo ir plėtros 
programą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Aplinkos skyrius, 
seniūnijos, Miesto 
infrastruktūros 
skyrius. 

2008  
programa, 
2009–2016 
įgyvendini-

mas. 

Parengta programa; 
užtikrinti 
finansavimo 
šaltiniai; skirta lėšų 
programai 
įgyvendinti, 
sutvarkytų želdynų 
plotas. 

3.4.1.3.  Parengti miesto parkų 
sutvarkymo ir pritaikymo 
rekreacijai programą ir 
organizuoti jos įgyvendinimą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Miesto 
infrastruktūros 
skyrius. 

2009 
programa, 
2010–2016 
įgyvendini-

mas. 

Rekreacijai 
pritaikytų miesto 
parkų skaičius ir 
plotas (ha); skirta 
lėšų.  

 
3.4.2 uždavinys. Pritaikyti vandens telkinius rekreacijai. 
 
Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

3.4.2.1.  Parengti Rėkyvos ežero gamtinio 
komplekso gamtotvarkos planą 
bei organizuoti jo įgyvendinimą.  

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Aplinkos skyrius, 
Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius, Investicijų 
ir miesto plėtros 
skyrius, Rėkyvos 
seniūnija, ŠTIC. 

2008–2009 
parengtas 

planas, 
2010–2016 

plano 
įgyvendini-

mas. 

Parengtas planas; 
užtikrinti 
finansavimo 
šaltiniai; skirta 
Savivaldybės ir kitų 
lėšų. 

3.4.2.2.  Inicijuoti kompleksinio Talkšos 
ežero ir jo prieigų sutvarkymo 
projektų ir techninės 
dokumentacijos rengimą ir 
projekto įgyvendinimą.  
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Aplinkos skyrius,  
Miesto 
infrastruktūros 
skyrius, Investicijų 
ir miesto plėtros 
skyrius, Kūno 
kultūros ir sporto 
skyrius, Kultūros 
skyrius, ŠTIC. 

2007–2016 Išvalytas ežeras; 
įrengta paplūdimių; 
įrengta ir sutvarkyta 
nuotekų sistema; 
įrengta poilsio ir 
rekreacijos 
infrastruktūros 
kompleksų; skirta 
Savivaldybės ir kitų 
lėšų. 
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Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

3.4.2.3.  Parengti miesto vandens telkinių 
paplūdimių sutvarkymo ir plėtros 
programą ir organizuoti jos 
įgyvendinimą.  

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius, Miesto 
infrastruktūros 
skyrius, Investicijų 
ir miesto plėtros 
skyrius, ŠTIC. 

2007 
programa 

2008–2009 
programos 
įgyvendini-

mas  

Juridiškai įteisintų ir 
sutvarkytų 
paplūdimių skaičius 
ir plotas (ha); skirta 
lėšų. 

3.4.2.4.  Vykdyti maudyklų stebėseną. Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Sveikatos skyrius 

2007–2016 Stebėsenos 
ataskaitos 

3.4.2.5.  Organizuoti nuolatinį teršalų ir 
nuotekų patekimo į atvirus 
vandens telkinius ir šių telkinių 
kokybės stebėseną.15  

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Aplinkos skyrius. 

2007–2016 Vykdoma stebėsena; 
į vandens telkinius 
patenkančių teršalų 
kiekis ir teršalų 
kiekio sumažėjimas 
(proc.).  

 
3.4.3 uždavinys. Išsaugoti vertingas gamtines teritorijas ir organizuoti tinkamą jų priežiūrą. 
 
Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

3.4.3.1.  Inventorizuoti miesto vertingas 
gamtines teritorijas ir objektus ir 
inicijuoti jų paskelbimą 
saugomomis teritorijomis ir 
objektais. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Aplinkos skyrius. 

2008–2009 Vertingų ir saugomų 
gamtinių teritorijų 
sąrašas, skaičius ir 
plotas. 

3.4.3.2.  Parengti vertingų gamtos 
objektų, saugomų teritorijų 
priežiūros ir tvarkymo programą 
ir organizuoti jos vykdymą.  

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Aplinkos skyrius, 
Investicijų ir 
miesto plėtros 
skyrius. 

2010 
programos 

parengimas. 
2011–2016 
įgyvendini-

mas. 

Parengta programa;  
užtikrintas 
finansavimas; skirta 
lėšų; parengta 
teritorijų tvarkymo 
planų. 

3.4.3.3.   Užtikrinti nykstančių rūšių 
apsaugą jų natūraliose buveinėse 
(in situ) įtraukus jas į miesto 
bendrąjį planą kaip neužstatomas 
ir negrąžinamas teritorijas.  

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Aplinkos skyrius, 
Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius. 

2007 Saugomų retų rūšių 
skaičius ir sąrašas; 
buveinių skaičius ir 
plotas. 

                                                      
15 Veiksmai, skirti nuotekų išvalymo kokybei gerinti, numatyti 3.3.4 uždavinyje. 
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Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 
vykdytojai 

Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

3.4.3.4.  Parengti Talkšos ir Rėkyvos 
ežerų ekologinių takų 
infrastruktūros sutvarkymo ir 
priežiūros planą ir organizuoti jo 
įgyvendinimą. 
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Aplinkos skyrius, 
Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius, Miesto 
infrastruktūros 
skyrius, ŠU, 
Šiaulių rajono 
savivaldybė, 
Investicijų ir 
miesto plėtros 
skyrius. 

2009  
planas, 

2010–2012 
įgyvendini-

mas. 

Parengtas planas; 
skirta lėšų 
sutvarkymui ir 
priežiūrai; įrengta 
infrastruktūra. 

3.4.3.5.  Įrengti naujus gamtinio 
pažintinio turizmo maršrutus, 
juos populiarinti. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Aplinkos skyrius, 
Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius, Miesto 
infrastruktūros 
skyrius, ŠTIC. 

2009–2016 Įrengtų  maršrutų 
skaičius; skirta lėšų 
populiarinimui. 

 
3.4.4 uždavinys. Sutvarkyti užterštas teritorijas, buvusius durpynus ir karjerus. 
 
Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

3.4.4.1.  Parengti buvusių karjerų ir 
durpynų rekultivavimo  
programą ir organizuoti jos 
įgyvendinimą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Aplinkos skyrius. 

2010 
programos 

parengimas, 
2011–2016 
įgyvendini-

mas. 

Parengta programa, 
skirta lėšų jai 
įgyvendinti. 

3.4.4.2.  Parengti Šiaulių oro uosto 
užterštų teritorijų sutvarkymo 
programą ir organizuoti jos 
įgyvendinimą.  
 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Aplinkos skyrius, 
ŠU. 
 

2008 
programa, 
2009–2016 
įgyvendini-

mas. 

Parengta programa, 
skirta lėšų, 
sutvarkyta teritorija. 

3.4.4.3.  Organizuoti dirvožemio 
užterštumo būklės tyrimus ir 
stebėseną. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Aplinkos skyrius, 
ŠU. 

2009–2016 Tyrimų ataskaitos. 
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3.4.5 uždavinys. Vykdyti miesto bendruomenės aplinkosauginį ugdymą ir įtraukti bendruomenę į 
miesto tvarkymą. 
 
Eil. Nr. Veiksmai Organizatoriai, 

vykdytojai 
Terminai 
(metais) 

Rodikliai 

3.4.5.1.  Parengti ir įgyvendinti ilgalaikę 
miesto visuomenės 
aplinkosaugos ugdymo 
programą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Aplinkos skyrius. 

2010 
programa, 
2011–2016 
įgyvendini-

mas. 

Parengta programa; 
skirta lėšų. 

3.4.5.2.  Užtikrinti įgyvendinamo projekto 
„Šiaulių miesto informacijos apie 
aplinką valdymo ir sklaidos 
sistemos sukūrimas” veiklos 
tęstinumą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Aplinkos skyrius. 

2007–2016 Įkurta ekobiblioteka; 
renginių, seminarų ir 
mokymų skaičius. 

3.4.5.3.  Rengti, įgyvendinti  ir remti 
aplinkosaugos projektus, 
edukacines programas ir 
projektus dėl miesto gamtinės 
aplinkos, jos būklės, gamtos, 
istorijos ir kultūros paveldo 
objektų išsaugojimo.  

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracijos 
Aplinkos skyrius, 
miesto švietimo 
įstaigos, NVO, 
ŠU. 

2007–2016 Parengta programų 
ir projektų; skirta 
lėšų įgyvendinimui; 
skirta lėšų paramai. 

3.4.5.4.  Kasmet išrinkti ir pagerbti 
asmenis ar organizacijas, 
investuojančius į kultūros ir 
gamtos paveldo objektų 
atkūrimą, jų išsaugojimą. 

Šiaulių m. 
savivaldybės 
administracija  

2007–2016 Parengti konkurso 
nuostatai, įsteigtas 
apdovanojimas. 

 
 
 


