
Šiaulių miesto tarybos valdančiosios koalicijos 2019-
2023 m. programos priemonių stebėsenos ir 
įgyvendinimo 2019-2021 m. ataskaita



Darbai miesto ūkiui ir plėtrai
Vykdysime miesto infrastruktūros tęstinius darbus (Pakruojo gatvės rekonstrukciją, LEZ ir A9PL\P]IK
aplinkkelio sujungimą, žvyruotų gatvių asfaltavimą ir kt.).
Atnaujinsime komunalinių atliekų surinkimo aikštelių infrastruktūrą.
Remsime Centrinės miesto dalies namų fasadų atnaujinimo programą.
Tęsime pradėtus įgyvendinti investicinius integruotųjų teritorijų projektus.
Vystysime sportui ir laisvalaikiui tinkamą infrastruktūrą Talkšos ir Rėkyvos ežerų pakrantėse.
Atgaivinsime Dainų ir Lieporių parkus, atnaujinsime pietinio rajono bulvarą.
Rūpinsimės viešojo transporto paslaugų kokybe.
Įrengsime uždarųjų patalpų futbolo/regbio maniežą.

Investicijos ir ekonomika
Išlaikysime stabilius NT, žemės ir žemės nuomos mokesčius.
Tęsime pradėtas verslo skatinimo programas.
Vystysime laisvąją ekonominę zoną ir Pramoninį parką.
Remsime švietimo inovacijų plėtrą ir atvirosios prieigos centro STEAM įkūrimą.
Skatinsime pažintinį, gastronominį, kultūrinį ir ekonominį turizmą.

Programa



Rūpyba
Tęsime integralios pagalbos teikimą klientų namuose.
Skatinsime žmonių su bet kokia negalia ar sutrikimu aktyvesnį įtraukimą į miesto gyvenimą, kurdami tam
pritaikytą infrastruktūrą.
Tęsime prevencinį darbą su socialinės rizikos šeimomis.
Užtikrinsime socialinio būsto plėtrą.
Steigsime bendruomeninius vaikų globos ir grupinio gyvenimo namus.
Užtikrinsime vaikų užimtumą, dienos centrų finansavimą ir kontrolę.

Bendruomenė
Tęsime ir tobulinsime Jaunimo ir jaunų šeimų rėmimo programą (kūdikių kraiteliai, parama įsigyjant pirmąjį
būstą, pirmoko paketas).
Įrengsime daugiau žaidimų aikštelių vaikams.
Sudarysime galimybes spręsti patiems miesto gyventojams, kaip panaudoti dalį biudžeto lėšų.
Sieksime kuo didesnio bendruomenės įsitraukimo į politinius sprendimų priėmimo procesus.
Palaikysime visų amžiaus grupių savanorystę.
Puoselėsime sveiką gyvenimo būdą, atnaujinsime pėsčiųjų ir dviračių takų tinklą (įgyvendinsime Šiaulių
miesto darnaus judumo planą).
Atnaujinsime ir įrengsime gatvių ir perėjų apšvietimą, vaizdo stebėjimo kameras.
Tvarkysime užterštas miesto teritorijas.

Programa



Administracija
Neprivatizuosime pelningai dirbančių savivaldybės įmonių.
Tęsime gyventojų ir savivaldybės lėšų kooperavimo programas.
Supaprastinsime leidimų ir pažymų atsiėmimo tvarką.
Skatinsime e. demokratijos galimybes, e. paslaugų plėtrą.
Viešinsime Savivaldybės tarybos komitetų, Savivaldybės tarybos posėdžių priimtus sprendimus.
Griežtinsime apleistų pastatų ir žemės sklypų kontrolę.

Mokslas, sportas, kultūra
Sieksime įkurti kultūrinį - intelektinį meno sklaidos ir traukos centrą grafo Zubovo rūmuose.
Modernizuosime mokymo bazę, ugdysime verslumą ir karjeros projektavimo galimybes kartu su verslu
(INOSTART programa).
Skatinsime privačių švietimo įstaigų kūrimąsi, pasirinkimo galimybę, mokyklų tinklo prieinamumą visiems
miesto rajonams.
Bendradarbiausime su universitetu, kolegijomis. Remsime Trečiojo amžiaus universitetą.
Ugdysime pedagogų (nuo darželio iki gimnazijos) IT ir socialines kompetencijas.
Tęsime mokyklų stadionų ir sporto salių atnaujinimo darbus.
Gerinsime reprezentacinių sporto, kultūros ir švietimo renginių kokybę.
Tęsime kultūros įstaigų modernizavimą.
Skatinsime vietos menininkų ir kultūros srities saviraišką, kursime miesto kultūrinę tapatybę.

Programa



E(I) migracija
Vystysime „Globalių Šiaulių“ projektą, stiprinsime vieno langelio koncepciją norintiems gyventi
Šiauliuose.
Įgyvendinsime piliečių integracijos programas: grįžusių ir atvykusių asmenų, kitų valstybių piliečių
integraciją į švietimo sistemą (kompleksinis paslaugų paketas).
Organizuosime kalbos, etnokultūros, istorijos pažintines vasaros stovyklas užsienyje gyvenančių
lietuvių vaikams.

Programa



Darbai miesto ūkiui ir plėtrai

Atlikti darbai:
Užbaigti Kaštonų al. ir Centrinio parko I etapo baigiamieji darbai.
Modernizuota Šiaulių miesto centrinio parko estrada pritaikant visuomenės poreikiams.
Pritaikytos P. Višinskio gatvės viešosios erdvės jaunimo poreikiams.
Rekonstruota Prisikėlimo aikštė ir prieigos.
Modernizuota ugdymo aplinka Šiaulių Didždvario gimnazijoje ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje.
Modernizuotas lopšelis darželis „Kregždutė“.
Modernizuota Šiaulių 1-oji muzikos mokykla ir Šiaulių dainavimo mokykla „Dagilėlis“.
Rekonstruoti J. Janonio gimnazijos ir Medelyno progimnazijos pastatai.



Darbai miesto ūkiui ir plėtrai

Atlikti darbai
Sutvarkyta Žuvininkų ir Meškerių gatvių teritorija.
Sujungtas LEZ ir A9 aplinkkelis.
Sujungtas Pramoninis parkas ir A9 aplinkkelis (Motiekaičio g. tęsinys).
Sutvarkyta Poilsio gatvė.
Rekonstruotos Pakruojo ir Bačiūnų gatvės.
Rekonstruotos Aušros alėjos (nuo Žemaitės g. iki Varpo g.) viešųjų pastatų ir viešųjų erdvių
prieigos.
Užbaigtas Draugystės prospektas, Draugystės pr. – Dubijos g. žiedas, Draugystės kvartalas.
Rekonstruotas Žemaitės g. viadukas.



Darbai miesto ūkiui ir plėtrai

Atlikti darbai:
Įgyvendintas Irklavimo sporto bazės statybos darbų I etapas.
Rekonstruotas Tilžės g. dviračių takas.
Užbaigti Talkšos ežero pakrantės darbai.
Atnaujintas Dainų parkas.



Darbai miesto ūkiui ir plėtrai

Toliau tęsiami darbai:
Įgyvendinama žvyruotų gatvių asfaltavimo programa.
Naujinami švietimo įstaigų pastatų stogai, sienos, cokoliai, nuogrindos, patalpos, įranga ir
komunikacijos.
Vykdomi Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro rangos darbai.
Vykdomi Rasos g. ir Tiesos g. sutvarkymo darbai.



Darbai miesto ūkiui ir plėtrai

Gerinta viešojo transporto paslaugų kokybė:

Autobusų stotyje įrengti elektroniniai tvarkaraščiai.

Pagerintas miesto reguliaraus susisiekimo autobusų punktualumo rodiklis.

Keleivių saugumui užtikrinti nuolatos vykdoma patikra dėl veikiančių perspėjamųjų mygtukų, skirtų (spec.

poreikių turintiems keleiviams) esančių miesto autobuse (išorėje ir viduje).

Pradėjo veikti mobili aplikacija ŠiauliaiBUS, kurios dėka keleiviai gali patogiai atsiskaityti už važiavimą mieste,

planuoti greičiausią maršrutą, stebėti autobusų judėjimą realiu laiku ir t.t.

Patvirtinta nauja bilieto rūšis atsiskaitant mobilia aplikacija – kaupiamasis bilietas.

Įsigyta 12 vnt. naujų miesto tipo autobusų MAN Lion‘s City, 6 vnt. nauji mažos talpos žemagrindžiai miesto

tipo autobusai Karsan Jest+; 15 vnt. (Mercedes Benz 0530) 2008-2009 m. gamybos miesto tipo dujomis

varomų autobusų, įsigyti 20 vnt. 2009 m. gamybos, žemagrindžių, EEV (Enhanced Environmentally Friendly

Vehicle) išmetamųjų dujų emisijos standartą atitinkančių, suslėgtomis gamtinėmis dujomis (CNG) varomų,

MAN A21 markės autobusai. Įmonės autobusų parkas tapo „žalesnis“ ir draugiškesnis aplinkai.



Investicijos ir ekonomika

Išlaikyti stabilūs NT, žemės ir žemės nuomos mokesčiai.
Šiaulių pramoniniame parke buvo pasirašytos 8 investicijų sutartys. Įmonės, pasirašiusios
investicijų sutartis atleistos nuo valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių.
Toliau vystytos ir pradėtos formuoti potencialios teritorijos verslui, išskiriant dvi pagrindines
zonas, kurios galėtų būti patrauklios investuotojams – Bačiūnų-Lingailių g. ir Pramonės-Bačiūnų g.
teritorijos.
Skatinti 109 smulkiojo verslo subjektai.
Įgyvendinamos verslo subjektų mokymo programos (konsultacijos, įvairūs renginiai, mokymai).



Investicijos ir ekonomika

Tęsiamas Šiauliųmiesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategijos priemonių
įgyvendinimas:

Aktyviai organizuoti įvairūs STEAM renginiai.
Suorganizuotos 389 mokinių išvykos į inžinerinės krypties verslo įmones.
Per technologijų pamokas suorganizuota 114 mokinių vizitų į Šiaulių profesinio rengimo
centrą.
Pravestos 1 355 ugdymo karjerai pamokos, supažindinta su rinkai aktualių specialistų
poreikiu.
Atnaujintos miesto viešosios erdvės.
Tęsiamos smulkiojo verslo rėmimo veiklos, organizuojami mokymai ir renginiai.
Vykdomas teritorijų, kuriose galėtų vystytis pramonė, planavimas ir vystymas.
Stiprinant Šiaulių miesto identitetą ir teigiamą įvaizdį, sukurta nauja interneto svetainė,
suorganizuoti 6 tarptautiniai kultūros ir 15 sporto renginių, aktyviai vykdyta komunikacija
socialiniuose tinkluose.



Investicijos ir ekonomika

Vystyta Šiaulių pramoninio parko ir Šiaulių laisvosios ekonominės zonos infrastruktūra (LEZ sklypų
planiravimas, interneto kabelio įrengimas, lietaus nuotekų jungčių privedimas prie LEZ sklypų,
šaligatvių ir krovos aikštelių įrengimas).
Plėtota Šiaulių oro uosto infrastruktūra ir įgyvendinta pasirašyta investicijų sutartis su UAB „AVIATIC
MRO“.
Nutiesta 1,476 km geležinkelio iki Pramoninio parko.
Įgyvendinamos STEAM, STEAM JUNIOR, INOSTART, ,,STEAM darželis“, OPA programos.
Vykdomos rinkodaros, komunikacijos, paslaugų kokybės gerinimo priemonės Šiaulių miesto, kaip
patrauklaus kultūriniam-pažintiniam, gastronominiam turizmui, įvaizdžiui stiprinti.



Rūpyba

Atlikti darbai:
Pritaikyti šaligatviai, pėsčiųjų takai neįgaliesiems (bortų nuleidimas, įspėjamieji paviršiai).
Baigti darbai Laikino apgyvendinimo tarnybos pastate (Tiesos g. 3) ir atliktas laikino
apnakvindinimo pastato remontas (Kauno g. 6). Gyventojai perkelti į pastatus. Suteikta 106
asmenims apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos, o Nakvynės namų apnakvindinimo
paslaugomis naudojosi 181 paslaugų gavėjas.
Atnaujintas Dienos socialinės globos centro ,,Goda“ pastatas (Žalgirio g. 3);
Įsigyti 33 socialiniai būstai.



Rūpyba

Toliau tęsiami darbai:
Įgyvendintas projektas ,,Integrali pagalba į namus Šiaulių mieste”, toliau tęsiamas paslaugų
teikimas dienos socialinės globos asmenims (su negalia, su sunkia negalia) namuose.
Vykdomas projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje“.
Užtikrinta Globos centrų, kuriuose būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė,

psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba įvaikintiems, globojamiems vaikams, globėjams, įtėviams,
budintiems globotojams ar siekiantiems jais tapti, veikla.
Teikiama Pavėžėjimo su pagalba paslauga asmenims turintiems negalią.
Įgyvendinant projektą „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su
proto ir psichikos negalia plėtra Šiaulių mieste“ parengti dokumentai ir vykdomas projektavimo
darbų pirkimas dėl 4 naujų grupinio gyvenimo namų pastatų statybos.
Teikiamos vaikų socialinės priežiūros paslaugos vaikams, akredituota papildomai 1 vaikų dienos
centras. Veiklą vykdė 10 vaikų dienos centrų, kurie buvo akreditavę 238 vietas, ir juos lankė 267
vaikai. Nuolat vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos teikiamos apie 240 vaikų. Vaikų
dienos centrų veikloje dalyvavo 42 vaikai, turintys negalią.



Bendruomenė

Atlikti darbai:
Išdalinta 2 450 Kūdikių kraitelių.
Finansine parama įsigyjant pirmąjį būstą pasinaudojo 23 šeimos.
Sukurtas Šiauliečio pirmoko krepšelis, kuris 2021 m. įteiktas visiems miesto mokyklų pirmokams.
Įrengtos vaikų žaidimų aikštelės Dainų ir centriniame parkuose, prie Talkšos ežero, Amfiteatro
prieigose Vilniaus g.



Bendruomenė

Toliau tęsiami darbai:
Įgyvendinamos bendruomenės iniciatyvos, skirtos
gyvenamajai aplinkai gerinti. Užbaigtas įgyvendinti 1 mažos
apimties projektas – „Rėkyvos ežero tilto apžvalgos aikštelės
įrengimas“. 2022 m. planuojama pabaigti 2 projektus: mažos
apimties projektą „Poilsio gatvės kraštovaizdžio sutvarkymas“
ir didelės apimties projektą „Dviračių ir riedučių trasos
(„Pump track“) įrengimas Dainų parke“.
Bendruomenė įtraukiama dalyvauti viešuosiuose
svarstymuose. Užtikrinama Savivaldybės posėdžių transliacija
per youtube kanalą, skleidžiam informacija socialiniuose
tinkluose.
Išplėtota savanorystė kaip visuomenei naudinga veikla vietos
bendruomenėse. Finansuojant projektines veiklas iš Šiaulių
miesto savivaldybės lėšų skatinama įtraukti įvairaus amžiaus
miesto gyventojus į savanoriškas, bendruomenines veiklas.



Bendruomenė

Toliau tęsiami darbai:
Įgyvendinamas Darnaus judumo planas. Atnaujinta ir pritaikyta 11 km neįgaliesiems takų dangos,
įrengta 7 km naujų pėsčiųjų-dviračių takų, 2,5 km šaligatvių.
Skatinama sveika mityba. 22 mokyklose taikomas švediško stalo modelis.
Naujinamas ir įrengiamas gatvių ir perėjų apšvietimas bei vaizdo stebėjimo kameros.
Tvarkoma buvusi naftos bazė su aplinkinėmis teritorijomis.
Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras tęsė „Sveikos gyvensenos skatinimas
Šiaulių mieste“ vykdymą ir įgyvendino veiklą „Mokymas plaukti“, kurioje antrų klasių mokiniai
buvo išmokyti saugiai elgtis vandenyje ir taisyklingai plaukti.



Administracija

Atlikti darbai:
Centralizuotai vykdoma visų biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita.
Realizuota platforma mano.siauliai.lt, kurioje gyventojai lengvai gali matyti jiems teikiamas
nuolaidas ir patogiai gali užsisakyti virš 70 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos teikiamų
elektroninių administracinių paslaugų: pateikti prašymus, užsisakyti pažymas, leidimus.
Knygų išdavimo ir grąžinimo sistema įdiegta 5 Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos
filialuose.
Įsteigtas informacijos ir įvykių operatyvaus valdymo koordinacinis centras.
Savivaldybės tarybos komitetų ir posėdžių tiesioginės transliacijos vykdomos www.siauliai.lt ir
YouTube kanalu, bei vaizdo įrašai saugomi YouTube vaizdo įrašų priegloboje Savivaldybės
paskyroje.



Administracija

Toliau tęsiami darbai:

Įgyvendinama daugiabučių namų kiemų plėtros ir remonto programa su fizinių ir/ar juridinių
asmenų prisidėjimu.
Įgyvendinama žvyruotų gatvių asfaltavimo programa su fizinių ir/ar juridinių asmenų prisidėjimu.
Gyventojai skatinami naudotis viešų konsultacijų ir dalyvavimo kanalais (e. peticija, e.
konsultacija, e. forumas), įdiegtos naujos informacinės ir ryšių technologijos, kurios užtikrins
pažangią e. demokratijos ir e. paslaugų plėtrą.
Diegiama ir testuojama Leidimų ir licencijų išdavimo informacinė sistema (LILIS).



Mokslas, sportas, kultūra

Atlikti darbai:

Įrengta J. Janonio gimnazijos ir Juventos progimnazijos daugiafunkcinės sporto aikštelės.
Įgyvendinta Gegužių progimnazijos sporto aikštyno projektavimo ir statybos darbai.



Mokslas, sportas, kultūra

Toliau tęsiami darbai:

Vykdomas kultūros įstaigų patalpų modernizavimas.
Įgyvendinamas Šiaulių miesto mokinių socialinių kompetencijų ugdymo modelis (SKU modelis) ir
INOSTART programos.
32 bendrojo ugdymo mokyklose naudojamos „Eduka“ skaitmeninės mokymosi aplinkos, vykdomi
mokymai bei konsultacijos mokyklų administracijai ir mokytojams.
Ikimokyklinio ugdymo įstaigose išplėtota informacinė kompiuterinė techninė (IKT) bazė: įkurtos
56 IKT erdvės vaikų skaitmeninių kompetencijų ugdymui, kurios aprūpintos interaktyviomis
lentomis, planšetiniais kompiuteriais, šviesos stalais, išmaniosiomis grindimis, įvairiais
edukaciniais robotukais.
Įgyvendinamos Šiaulių miesto savivaldybės ir jos teritorijoje veikiančių aukštųjų mokyklų
bendradarbiavimo programos. Teikiamos studijų paramos studentams.



E(I)migracija

Formuojama ir plėtojama Šiaulių miesto ambasadorių – svetur gyvenančių kraštiečių – tinklas
bendradarbiaujant su įvairiomis bendruomenėmis (švietimo, mokslo, kultūros, sporto, verslo ir kt.).
Bendradarbiaujant su Lietuvos savivaldybių asociacija sukurtas portalas „Globalūs Šiauliai”
http://globalus.siauliai.lt/, kuriame teikiama visa informacija apie „Globalių Šiaulių“ projektą, vieno
langelio koncepciją norintiems gyventi grįžti ir dirbti Šiauliuose.
Į nacionalinį mokyklų, pasirengusių ar dirbančių su į Lietuvą grįžtančiais ir atvykstančiais vaikais, tinklą
įtrauktos 4 miesto mokyklos. Parengtos rekomendacijos mokykloms ir tėvams.

http://globalus.siauliai.lt/


Nebaigti darbai

Neįrengtos pusiau požeminės atliekų aikštelės.
Šiuometu vyksta teisiniai ginčai, dėl ko Sutarties vykdymas sustojo.

Nesuprojektuotas ir nepastatytas Šiaulių miesto buriavimo bazės elingas.
Nesant finansinėms galimybėms atidėtas techninio projekto regimas. 2023 m. numatomi projektavimo
darbai. Atsižvelgiant į turimus finansavimo šaltinius 2024 m. planuojami vykdyti statybos darbai.

Neįgyvendintas Irklavimo sporto bazės statybos darbų II etapas.
Nesant finansinėms galimybėms darbai nepradėti. Strateginiame veiklos plane lėšos numatytos 2023 m. –
2024 m.

Parengtas Lieporių parko projektas nebebus įgyvendinamas. Čia numatoma įrengti vaikų žaidimų
kompleksą ir „skateparką“ (pagal dalyvaujamojo biudžeto programą).
Parko suprojektuoti sprendiniai nebeatitinka šiuolaikinės visuomenės poreikių ir lūkesčių.

Neįrengtas uždarųjų patalpų futbolo/regbio maniežas.
Pagal projektavimo darbų sutartį atlikti I etapo darbai: nupirkti projektavimo darbai. 2022 m. IV ketv.
planuojama pradėti vykdyti rangos darbus.

Neįkurtas kultūrinis - intelektinis meno sklaidos ir traukos centras grafo Zubovo rūmuose.
Šiaulių miesto savivaldybės taryba pritarė, kad pastatai ir statiniai Aušros al. 50, Šiauliuose, būtų perimti
kultūros plėtojimo reikmėms. Buvo kreiptasi į Vilniaus universitetą ir Vilniaus universiteto Šiaulių akademiją,
tačiau priimtų sprendimų nėra.



Savivaldybės archyvo nuotraukos


