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Text Box
Šis dokumentas parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą, gyvendinant projektą „Gyventojų kortelės integravimas į teikiamų paslaugų valdymą Jelgavos ir Šiaulių savivaldybėse“, e-Card, LLI-152. Už šio dokumento turinį atsako Šiaulių m. savivaldybės administracija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.
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1/2

AB
AI / DI Dirbtinis intelektas (angl. Artificial Intelligence)
Apollo technology
ASMLIS
BVP Bendrasis vidaus produktas
EDS
EPS LT
ES
GIS
Gyventojas
GPS Global Positioning System)
ICT Informacijos ir komunikacijos technologijos (angl. Information and Communication Technology)
INGENICO
IoT Internet of Things)
IS
IT
JAR
JMSA
MASIS
MoQ
NFC Near Field Communication)
Platforma r
internetinio portalo), skirta patogiau ir efektyviau naudotis miesto teikiamomis paslaugomis, dar kitaip ataskaitoje vadinama 

platforma
PO
PSPC
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2/2

Registras
QR kodas Greito atsakymo kodas (angl. Quick Response code)
SMS Mhort Message Service)

SSGG

STEM Science, Technology, Engineering and Mathematics)

TIC Turizmo informacijos centras

UAB
VT
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TIKSLAS str

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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4

REZULTATAI
Projekto ataskaitos teikiamos .pptx formatu).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

E5.2: Koncepcijos taisymas pagal pastabas 
E6: Galutinio Koncepcijos varianto tvirtinimas Komitete

V1.2: Esamos situacijos vertinimas pagal Kriterijus

Parengtos Koncepcijos
pateikimas Komitetui

E2 rez.
pateikimas

Etapai (E) ir veiklos (V)

E1 rez.
pateikimas

V1.1: Reikalingos informacijos gavimas

V4.5: Reikalavimai sistemos greitaveikai

E5: Parengtos Koncepcijos pristatymas bendruomenei, taisymas pagal pastabas

E3 ir E4 rez.
pateikimas

E5.1: Parengtos Koncepcijos pristatymas miesto bendruomenei

E3: Koncepcijos dokumento dalies rengimas

E6.1: Teikimas Komiteto patvirtinimui

PRISTATOMA PARENGTA KONCEPCIJA
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PROJEKTO KOMANDA

mob. tel. +370 670 31013 goda.jankauskaite@civitta.lt

CIVITTA EKSPERTAI

Komitetas

Civitta komanda

Civitta Projekto vadovas

Projekto ekspertai: Paulius Stasiulionis

Egidijus Skrodenis

PO Projekto koordinatorius

Civitta Projekto 

Ataskaitos ir tyrimo 

Darius Krulikovskis
Analitikai 

Projekto vadovas

PAULIUS STASIULIONIS | 

EGIDIJUS SKRODENIS | Papildomas ekspertas

Papildomas ekspertas
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PASIRENGIMAS

KONCEPCIJA

Atlikta miesto sampratos,

ir
.

Detaliai gerojoje
praktikoje naudojami bei
projekto kontekste

miesto kriterijai ir sritys.

miesto
diagnostiniai lygiai ir
kiekvieno lygio rodikliai.

Parengiama miesto
ir
matrica, leisianti vizualiai parodyti
kiekvieno kriterijaus .

Atlikti interviu su miesto
atstovais,

siekiant miesto
.

Atlikta vidaus .
miesto IT

. Remiantis
informacija parengta SSGG .

Atlikta ir verslo
. Pasirinkta ir

kiekvienam kriterijui aktuali paslauga.

Atlikta miesto
. metu

naudojamos
panaudojimo atvejai, saugumas ir kt.

1

2

3

4

kiekvienas
miesto kriterijaus lygis, pagal

miesto esamos
.

diskusijose
atrinkti sprendiniai yra sugrupuojami
pagal miesto kriterijus ir
suformuojamos tobulinimo kryptys.

ETAPAS #1 | PASIRENGIMAS

Parengiami ir
planai bei
. projekto

. Atliekama .

Parengiama miesto
koncepcija, pateikianti

galimas alternatyvos bei .

Remiantis praktika bei esamos situacijos analize bei
galimi miesto sprendiniai. Suorganizuota bei

diskusija, siekiant papildomai
sugeneruotus sprendinius.

Parengiama miesto koncepcija. tobulinimo
kryptys yra pagal miesto lygius, detalizuojant visus

sprendinius, ir bei
rodiklius.



SAMPRATA
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JA

GYVENTOJAI

VERSLASSAVIVALDYB

Savivaldyb

verslumas. Mieste esanti verslui reikalinga 

Verslas gali kurti paslaugas ir produktus, 

investicijas.

Pagrindiniai verslo 
klientai ar 

vartotojai yra 
miesto gyventojai, 

kurie naudojasi 
paslaugomis ir 

produktais.

yra palaikyti 

paslaugas ir suteikti 
reikiam



12Albino, Vito & Berardi, Umberto & Dangelico, Rosa. (2015). Smart Cities: Definitions, Dimensions, 
Performance, and Initiatives. Journal of Urban Technology. 22. 2015.

METODIKA | remiantis pateikiamais parengtas t.y. teksto vizualizavimo kuomet
pavaizduojami pasikartojantys . debesies 26 kalba, tam, kad klaidingo atvaizdavimo

kalba. Atliktas tyrimas kad miesto dominuoja tokie pagrindiniai komponentai tvarka pagal
:

(angl. infrastructure) tiek tiek
padedanti efektyviau naudotis miesto paslaugomis.

TVARUMAS (angl. sustainability) mieste teikiamos paslaugos, savivaldybes kuriama
politika ir daromi sprendimai yra . poveikis ir naudingumas vertinamas
perspektyvoje.

BENDRAVIMAS, visuma miesto aktyviai
verslo bei sektoriaus . Visi mieste daromi sprendimai turi

prie miesto .

EKONOMIKA mieste veikiantys verslai kuria kelia ekonomikos
ir kuria naujas paslaugas ar produktus. sektoriaus ekonomika efektyviai ir

tvariai panaudoja turimus resursus.

TECHNOLOGIJOS mieste yra naudojami naujausi lengvinantys
ar padedantys naudotis paslaugomis. mieste ypatinga

suteikiama komunikacijos technologijoms.

SOCIALINIS KAPITALAS naudojant technologijas, miesto gali
bendrauti, dalintis mintimis ir . Taip auga vienu kitu ir

.
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BENDRUOME GEROVEI  

duomenis.

Duomenys yra konsoliduojami ir 

socialinis kapitalas.

esamos ir kuriamos naujos sistemos, 
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KRITERIJ

GYVENTOJAI

EKONOMIKA

VALDYMAS

TRANSPORTAS GYVENIMAS

APLINKA

atskaitinga

Kuria verslus ir
inovacijas

patogius produktus 
ir paslaugas

Kuria patogias ir integruotas 
paslaugas

Atveria duomenis 
ir suteikia 
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OJAMS

Viso miesto mastu renkami bei tvarkomi duomenys.

operatyviai tvarkyti duomenis bei leisti paslaugas
teikti pagrindu.

Bendras tinklas lygio fiziniams bei juridiniams asmenims
miesto bei naudotis ar kurti naujas miesto paslaugas.

Bendras tinklas suteikia operatyviai keistis
duomenimis bei tokiu paslaugas teikti vientisai.

Teikiamos paslaugos pagrindu yra
ir paslaugas teikti

operatyviau.

KURIAMOS NAUJOS PASLAUGOS

Vientisas keitimasis suteikia
kurtis naujoms paslaugoms, kurios

pagrindu gali teikti
.

GERINAMAS MIESTO 

Teikiant paslaugas bei
siekiant miesto lygio,

perspektyvoje.

NAUDA GYVENTOJAMS IR MIESTUI
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17https://www.tech.gov.sg/files/digital-transformation/dgb_summary_june2018.pdf
https://www.imda.gov.sg/-/media/imda/files/sg-digital/sgd-framework-for-action.pdf?la=en

SVEIKATA TRANSPORTAS FINANSAI

VERSLAS

KO
N

CE
PC

IJA
SR

IT
YS

Efektyvios sveikatos 
saugesni, patogesni ir 

tvaresni

Regioninis ir pasaulinis 
finansinis centras

Mokymuisi bus 

darbai automatizuoti ir 
ilgainiui mokymasis taps 

technologijomis, o  
turinys bus tam 
pritaikomas.

transporto sistema bus 

asmeniniams 
automobiliams.

naudojamos 

prevencijai gyventojai 
skatinami naudoti 

kurios remdamosis 
duomenimis lengvai 

aptarnavimo, didesnio 
prekybos finansavimo 
efektyvumo, sustiprintos 



18

strategij ti 

Spartesnio paleidimas nuo 2020;

-of-

Bevielio interneto skvarba visame mieste.

Singap

sistemomis ir dalintis duomenimis;

.

;

E-
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u n
iam

Renkami duomenys apie:
Eismo srautus;

skundus;

mieste; informacijos centras

Bendravimas

Informacija miesto 
valdantiesiems

Informacija civilinio
saugumo komisijai

nurodymai

Teikiama 
informacija

Teikiami 

Operatyvios informacijos centro funkcijos:

Apdoroja ir analizuoja duomenis; 

situacijas;

atsakingoms institucijoms.
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Jelgavos 

Kt.

G
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HELSINKIS 

SVEIKATA SKAITMENIZUOTA JUDUMAS

-privataus 

bendradarbiavimo.

Siekiama efektyviai 

ekonomikos 
principai; 

bendradarbiavimas.

sprendimai bei 

Skaitmenizuojami 
su sveikatos 

procesai; 

Skatinamas 

konkurencingumo 
didinimas: 

Logistikos 
optimizavimas, 

gamyboje, 

(angl. Internet-of-

skirtingiems 

duomenimis.

Naujos technologijos, 

aktyvus 
dalyvavimas;

tobulinimas 

.

Judumo srities 

Naujos kartos 
transporto 

valdymas;

logistika.

KO
N

CE
PC

IJA
SR

IT
YS
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IR 
PATOGUMO

teikiamos efektyvios, IT 

SKAITMENINIS DALYVAVIMO 

Naudojamas skaitmeninis 

(OpenCity). Tai inteaktyvi 

miesto planavimu;

Atliekamos apklausos apie 

Naudojamas planavimo registras, 

Visose svarbiausiose miesto 

Oficialus Talino interneto 

informacija apie miesto 

-
interoperabilumo platforma. Jos 
veikimo principai yra:

Centralizuotai apjungtos 

sistemas;

paslaugos verslui ir 
tarpinstitucinis bendravimas 
vykdomi vienoje sistemoje;

ATEITIES PLANAI

Gerinti strateginio planavimo 

Naudojantis technologijomis, 
suteikti galimybes padaryti 

-
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TALINE

24 valandas

X-
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EINDHOVENAS KETINA TAPTI I

https://smartcityhub.com/governance-economy/this-is-how-eindhoven-runs-its-smart-society-
programme/

saugumui;

iniciatyvas, kurios gali 

ekonomikos vystymasis.

pilot) projektai vykdomi 

Gyventojai skatinami kurti 

Sprendimai derinami su visomis 

Suteikiamos platformos 

projektai vykdomi 

ir/ar mokslo institucijoms bei 
savivaldybei.

technologijos gali pakeisti 
prioritetus kuriant miesto 

bendradarbiavimo su 

poreikiai gali pakeisti miesto 

KO
N

CE
PC

IJA
SR

IT
YS

EINDHOVENE
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EINDHOVENO MIESTO STRATEGIJA

https://hub.beesmart.city/city-portraits/smart-city-portrait-eindhoven#SOURCES

2020 projekte TRIANGULUM. 

Rekonstruojami namai 
yra pritaikomi 

energijos standartams;

elektriniai autobusai;

dalinimosi paslaugomis;

mieste.

Teikiami atviri 

saugumas, naudojant 
naujausius sprendinius 
ir technologijas;

sistemos yra 
integruojamos.

Rekonstruojami 
industriniai kompleksai 

galima gyventi 

regeneracija);

Mokslo institucijos 

(perpanaudojimo) 
principus mieste;

Kuriamos platformos, 

ENERGIJA IR CO2
ATVIRI DUOMENYS IR 

MIESTO VYSTYME
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Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nuostatai

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatai

Strateginiai dokumentai:

2015 2024 m. 

programa

2014

Internetiniai puslapiai:

https://www.lithuania.travel/lt/

problemomis:

Dominija
Regioninio STEAM atviros prieigos centro ;

koncepcija;

-

Nr. AA-

strategijas ir nuostatus, galime teigti, kad miesto laikant, kad sprendiniai bus
ir ir .

Atkreipiame kad kai kurios sritys, kaip sveikata ir yra reguliuojamos nacionaliniu lygmeniu, srityse sprendiniai yra ribojami tuo
metu politikos;

metu poreikio keisti ar naikinti norint tinkami vystyti miesto . Vidiniai nuostatai papildomi
atviro protokolo principo taikymo reikalavimu. etapuose, veikiant sprendimams, tokiems kaip automatizacija ir dirbtinis intelektas, gali kilti poreikis
keisti ar papildyti aktus ir nuostatas;

ar informacines sistemas numatomos saugos kurios prieinamos visiems darbuotojams. turi
pilnai ir jai taip .
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SAVIVALDYB

.

valdymas, naudojimas ir disponavimas juo.

steigimas, reorganizavimas ir kt.). 

perkvalifikavimo klausimus.

.

.

TRANSPORTAS

.

organizavimas.
eksploatavimas.
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MIESTO KONCEPCIJA

KONKURENCINGA VERSLO APLINKA

produktus

2015-2024 M. VIZIJOS DETALIZACIJA

Tvarus urbanistinis planavimas

Velsumas ir inovacijos

Produktyvumas

Vietos ir tarptautiniai

Sveikata

Saugumas

Eismo sauga

Tvarus transportas

Internetu teikiamos paslaugos

S

ir rekonstravimas

LAISVALAIKIS IR TURIZMAS

rekonstrukcija

SVEIKATOS APSAUGA

gerinimas
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STO 
TIKSLUS 

SAUGI

DARNI

PRIEINAMA

DARNAUS JUDUMO PLANO

APLINKA EKONOMIKA VALDYMAS TRANSPORTAS GYVENIMAS GYVENTOJAI

EFEKTYVI

judumo
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J

SUMANI 

SUMANI 
EKONOMIKA

SUMANUS 
VALDYMAS

GOS STRATEGIJOS

APLINKA EKONOMIKA VALDYMAS TRANSPORTAS GYVENIMAS GYVENTOJAI
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NACIONALIN

2014

Ugdyti sveikos gyvensenos

Skatinti

TIKSLAI
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AKTUALIOS FUNKCIJOS NACIONALINIU LYGIU

S

GYVENIMAS

GYVENTOJAI

TRANSPORTAS

VALDYMAS

SUSISIEKIMO MINISTERIJA |

ATSAKINGA INSTITUCIJA IR JOS TIKSLAI

EKONOMIKA

| Didinti Lietuvos kaip 

vietinio turizmo srautus

organizacijomis ir asociacijomis, pristato Lietuvos turizmo galimybes, produktus ir 

APLINKOS MINISTERIJA | Kurti ir 

gyventi gamtos apsaugos, erdvinio vystymosi, 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA | Pailginti sveikatos
(tinkamumo) reikalavimus.

TIESIOGIAI 
NEPRISKIRTI 
ASPEKTAI 
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PASIRENGIMAS

KONCEPCIJA

Atlikta miesto sampratos,

ir
.

Detaliai gerojoje
praktikoje naudojami bei
projekto kontekste

miesto kriterijai ir sritys.

miesto
diagnostiniai lygiai ir
kiekvieno lygio rodikliai.

Parengiama miesto
ir
matrica, leisianti vizualiai parodyti
kiekvieno kriterijaus .

Atlikti interviu su miesto
atstovais,

siekiant miesto
.

Atlikta vidaus .
miesto IT

. Remiantis
informacija parengta SSGG .

Atlikta ir verslo
. Pasirinkta ir

kiekvienam kriterijui aktuali paslauga.

Atlikta miesto
. metu

naudojamos
panaudojimo atvejai, saugumas ir kt.

1

2

3

4

kiekvienas
miesto kriterijaus lygis, pagal

miesto esamos
.

diskusijose
atrinkti sprendiniai yra sugrupuojami
pagal miesto kriterijus ir
suformuojamos tobulinimo kryptys.

ETAPAS #1 | PASIRENGIMAS

Parengiami ir
planai bei
. projekto

. Atliekama .

Parengiama miesto
koncepcija, pateikianti

galimas alternatyvos bei .

Remiantis praktika bei esamos situacijos analize bei
galimi miesto sprendiniai. Suorganizuota bei

diskusija, siekiant papildomai
sugeneruotus sprendinius.

Parengiama miesto koncepcija. tobulinimo
kryptys yra pagal miesto lygius, detalizuojant visus

sprendinius, ir bei
rodiklius.
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Sveikata

Saugumas

4

1

Verslumas ir inovacijos

Produktyvumas

6

Tvarus urbanistinis planavimas

5

Internetu teikiamos paslaugos

2

Eismo sauga

Tvarus transportas

3

Multimodalinis susisiekimas

METODIKA | remiantis moksline ES gerosios praktikos analize, bei analize,
miesto kriterijai suskirstyti suprantamas veiklos sritis. Kiekvienos pateikiami .
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augimo. Dialogas padeda tobulinti sprendimus. 

KRITERIJAI IR SRITYS / 1. 

naujas tendencijas ir jas pritaikyti miesto 

Technologijos ir kiti skaitmenizuoti ir 

informacijos susijusios su miesto 
naujienomis. 

kokiose veiklose dalyvauja kiti miesto vietos turi daug potencialo ir yra ateities 

robotizuojamos. 
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apie miesto problemas tiesiogiai 

lokacijos informacija).

geriausia jei viename portale, kuriame 
vartotojas (miesto gyventojas) gali lengvai 
naudotis Internetu teikiamomis paslaugomis 
gyventojui ar verslui. 

.1

vienais kitu.2

Naudodami atvirus duomenis gyventojai gali 

KRITERIJAI IR SRITYS / 2. 

INTERNETU TEIKIAMOS PASLAUGOS

poreikio. 
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Skatinamas ir efektyviai 

transportas).

Poveikiui yra

gyventojams.

nuolatos stebimas ir 

mieste. 

Apdorojant ir vertinant 

koordinuoti intelektines 
transporto sistemas. 

paslaugoms. 

eismo kameros ir kiti davikliai, 
renkantys ir perduodantys 

realiu laiku. 

padeda efektyviau organizuoti duomenys padeda planuoti 

matoma, kuriose vietose eismo 

priemones. Tai prisideda prie 
eismo saugos gerinimo mieste. 

KRITERIJAI IR SRITYS / 3. I

miesto transporto sprendimams 

optimizuojant transporto srautus, 

KRYPTYS KRYPTYS KRYPTYS 
Tobulinamos multimodalinio 

planavimas. 

tinklas tiek mieste, tiek 
rajonuose, tiek tarptautiniu 
lygiu. 

Multimodalinio susisiekimo 

keliones asmeniniu automobiliu 

dalijimosi paslaugomis, integruoti 

KRYPTYS 

EISMO SAUGA TRANSPORTAS
MULTIMODALINIS 

SUSISIEKIMAS
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indeksas). 

gyventojams nusikalstamumo statistika 

nusikalstamumo prevencija (vaizdo kameros ir 

saugumas.

KRITERIJAI IR SRITYS / 4. 

SVEIKATA

Sveikatos pagrindinis tikslas pasiekti, kad 

SAUGUMAS

KRITERIJAI KRITERIJAI KRITERIJAI
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prioritetas teikiamas sprendimams 

Skatinamas energinis efektyvumas ir miesto 

reikia. 

Kontroliuojamas CO2  

-

operacijos. 

sukuriama patogi gyvenamoji aplinka. 

-

organizacijos, kelia tikslus ir kuria planus, kaip 

kovoti su klimato kaita.1

KRITERIJAI IR SRITYS / 5. I

1. European Union (2016), Outline of the climate change related requirements and guidance for major projects 
in the 2014-2020 programming period.

duomenimis 

gyventojai gali pasinaudoti paslaugomis ir 

TVARUS PLANAVIMAS
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Inovacijos ir verslumas dera kartu ir gali 
1

Produktyvumas 

Miesto reputacija padeda pritraukti 
gyventojus bei verslus 

KRITERIJAI IR SRITYS / 6.

1. Fang Zhao, (2005) "Exploring the synergy between entrepreneurship and innovation"

VERSLUMAS IR INOVACIJOS PRODUKTYVUMAS

kurtis mieste, kuriant palankias ir 

finansavimo konkursus, verslumo mokymus. 

optimizuojant ir skaitmenizuojant veiklos 
procesus. 

taikymas gamybos procesuose. 
Rengti tarptautinius renginius mieste, kurie 
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PASIRENGIMAS

KONCEPCIJA

Atlikta miesto sampratos,

ir
.

Detaliai gerojoje
praktikoje naudojami bei
projekto kontekste

miesto kriterijai ir sritys.

miesto
diagnostiniai lygiai ir
kiekvieno lygio rodikliai.

Parengiama miesto
ir
matrica, leisianti vizualiai parodyti
kiekvieno kriterijaus .

Atlikti interviu su miesto
atstovais,

siekiant miesto
.

Atlikta vidaus .
miesto IT

. Remiantis
informacija parengta SSGG .

Atlikta ir verslo
. Pasirinkta ir

kiekvienam kriterijui aktuali paslauga.

Atlikta miesto
. metu

naudojamos
panaudojimo atvejai, saugumas ir kt.

1

2

3

4

kiekvienas
miesto kriterijaus lygis, pagal

miesto esamos
.

diskusijose
atrinkti sprendiniai yra sugrupuojami
pagal miesto kriterijus ir
suformuojamos tobulinimo kryptys.

ETAPAS #1 | PASIRENGIMAS

Parengiami ir
planai bei
. projekto

. Atliekama .

Parengiama miesto
koncepcija, pateikianti

galimas alternatyvos bei .

Remiantis praktika bei esamos situacijos analize bei
galimi miesto sprendiniai. Suorganizuota bei

diskusija, siekiant papildomai
sugeneruotus sprendinius.

Parengiama miesto koncepcija. tobulinimo
kryptys yra pagal miesto lygius, detalizuojant visus

sprendinius, ir bei
rodiklius.



DIAGNOSTINIAI LYGIAI IR 

RODIKLIAI

44



45-Assessment Tool. Guidance Note for completion of Self-
ng 

I LYGIS | ATSKIROS SISTEMOS

nt 

yra

otos.

a tradiciniai kliento-
-

macijos apie miesto 
antamos ir yra 

bandoma vykdyti atskiras iniciatyvas.

iais tikslais ir verslo 
tneriams.

riama visuomenei, 

efektyviau kurti ir vykdyti 

vi

I LYGIS

II LYGIS

III LYGIS

IV LYGIS

V LYGIS
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2/3

III LYGIS | INTEGRUOJAMOS SISTEMOS

vykdomos bendros 

ldymo ir analizavimo 
ind

mon

p, 

efektyviai panaudojant 
dimuose.

IV LYGIS | VALDOMOS SISTEMOS

Realiu laiku duomenis analizuojantis, prognozuojantis bei reaguojantis miestas

eikimo rezultatai, o 

igt

ner

- ius.

aus
pasirinkus sau 

I LYGIS

II LYGIS

III LYGIS

IV LYGIS

V LYGIS

-Assessment Tool. Guidance Note for completion of Self-
ng 
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3/3

a

ykdomos apgalvotai ir 

end

orm

pov
strateginiams miesto prioritetams.

jo ir privataus 
s, 

I LYGIS

II LYGIS

III LYGIS

IV LYGIS

V LYGIS

-Assessment Tool. Guidance Note for completion of Self-
ng 
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PASIRENGIMAS

KONCEPCIJA

Atlikta miesto sampratos,

ir
.

Detaliai gerojoje
praktikoje naudojami bei
projekto kontekste

miesto kriterijai ir sritys.

miesto
diagnostiniai lygiai ir
kiekvieno lygio rodikliai.

Parengiama miesto
ir
matrica, leisianti vizualiai parodyti
kiekvieno kriterijaus .

Atlikti interviu su miesto
atstovais,

siekiant miesto
.

Atlikta vidaus .
miesto IT

. Remiantis
informacija parengta SSGG .

Atlikta ir verslo
. Pasirinkta ir

kiekvienam kriterijui aktuali paslauga.

Atlikta miesto
. metu

naudojamos
panaudojimo atvejai, saugumas ir kt.

1

2

3

4

kiekvienas
miesto kriterijaus lygis, pagal

miesto esamos
.

diskusijose
atrinkti sprendiniai yra sugrupuojami
pagal miesto kriterijus ir
suformuojamos tobulinimo kryptys.

ETAPAS #1 | PASIRENGIMAS

Parengiami ir
planai bei
. projekto

. Atliekama .

Parengiama miesto
koncepcija, pateikianti

galimas alternatyvos bei .

Remiantis praktika bei esamos situacijos analize bei
galimi miesto sprendiniai. Suorganizuota bei

diskusija, siekiant papildomai
sugeneruotus sprendinius.

Parengiama miesto koncepcija. tobulinimo
kryptys yra pagal miesto lygius, detalizuojant visus

sprendinius, ir bei
rodiklius.
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50Smart Cities Maturity Model and Self-Assessment Tool https://www.scottishcities.org.uk/site/assets/files/1103/smart_cities_readiness_assessment_-
_guidance_note.pdf; http://www.citykeys-project.eu/

DETALIZUOJAMI 

...

... 

... 

... 

suformuojamas detalesnis 

... 

I lygis 

II lygis 

III lygis 

IV lygis mieste realiu laiku yra analizuojami 

reaguojama

V lygis 
nuolat kinta, miestas yra inovatyvus ir 
konkurencingas

I

II

III

IV

V

X
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Kr
ite

rij
ai

 

I lygis II lygis III lygis IV lygis V lygis

paslaugos

Transporto bilietas

Avaringumo informacija

Atskiros sistemos Valdomos sistemosIntegruotos sistemos

-
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Kr
ite

rij
ai

 

I lygis II lygis III lygis IV lygis V lygis

apibendrinimas ir 
argumentai 

apibendrinimas ir 
argumentai 

apibendrinimas ir 
argumentai 

apibendrinimas ir 
argumentai 

apibendrinimas ir 
argumentai 

apibendrinimas ir 
argumentai 

paslaugos apibendrinimas ir 
argumentai 

apibendrinimas ir 
argumentai 

apibendrinimas ir 
argumentai 

apibendrinimas ir 
argumentai 

apibendrinimas ir 
argumentai 

apibendrinimas ir 
argumentai 

Transporto bilietas

Avaringumo informacija

-

Atskiros sistemos Valdomos sistemosIntegruotos sistemos
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Kr
ite

rij
ai

 

I lygis II lygis III lygis IV lygis V lygis

apibendrinimas ir 
argumentai 

apibendrinimas ir 
argumentai 

rekomendacijos 

apibendrinimas ir 
argumentai 

apibendrinimas ir 
argumentai 

apibendrinimas ir 
argumentai 

rekomendacijos 

apibendrinimas ir 
argumentai 

rekomendacijos 

paslaugos apibendrinimas ir 
argumentai 

apibendrinimas ir 
argumentai 

apibendrinimas ir 
argumentai 

rekomendacijos 

apibendrinimas ir 
argumentai 

apibendrinimas ir 
argumentai 

rekomendacijos 

apibendrinimas ir 
argumentai 

rekomendacijos Transporto bilietas

Avaringumo informacija

-

Atskiros sistemos Valdomos sistemosIntegruotos sistemos
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PASIRENGIMAS

KONCEPCIJA

Atlikta miesto sampratos,

ir
.

Detaliai gerojoje
praktikoje naudojami bei
projekto kontekste

miesto kriterijai ir sritys.

miesto
diagnostiniai lygiai ir
kiekvieno lygio rodikliai.

Parengiama miesto
ir
matrica, leisianti vizualiai parodyti
kiekvieno kriterijaus .

Atlikti interviu su miesto
atstovais,

siekiant miesto
.

Atlikta vidaus .
miesto IT

. Remiantis
informacija parengta SSGG .

Atlikta ir verslo
. Pasirinkta ir

kiekvienam kriterijui aktuali paslauga.

Atlikta miesto
. metu

naudojamos
panaudojimo atvejai, saugumas ir kt.

1

2

3

4

kiekvienas
miesto kriterijaus lygis, pagal

miesto esamos
.

diskusijose
atrinkti sprendiniai yra sugrupuojami
pagal miesto kriterijus ir
suformuojamos tobulinimo kryptys.

ETAPAS #2 | 

Parengiami ir
planai bei
. projekto

. Atliekama .

Parengiama miesto
koncepcija, pateikianti

galimas alternatyvos bei .

Remiantis praktika bei esamos situacijos analize bei
galimi miesto sprendiniai. Suorganizuota bei

diskusija, siekiant papildomai
sugeneruotus sprendinius.

Parengiama miesto koncepcija. tobulinimo
kryptys yra pagal miesto lygius, detalizuojant visus

sprendinius, ir bei
rodiklius.
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IR 

TIKSLAS identifikuoti

1. .

2. Surengti interviu su 

3.

1-2 val. Interviu buvo vykdomi 2019 m. vasario 11-13 d.

REZULTATAI naudojama vertinant
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AMS 
INTERVIU METU

1. , susijusias su paslaugos teikimu 

2. Kiekvienai sistemai atskirtai enkerius metus? Ar sistemos 
end

3. Kiekvienai sistemai atskirai 

4. Kiekvienai sistemai atskirai 

5. Kiekvienai sistemai atskirai 

6.

7.

8.
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Modulis nr.

RINKLIAVA

APSKAITA

moduliais.

Pirminis sistemos modelis buvo 

tad sistema turi galimybes, kad 

papildomus modulius.

LGA

administravimui.

Modulis nr.
administravimui 

tvarkymas).
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ESAMA SITUACIJA                                                 

apskaita.

Sistema automatizuota 

Esant poreikiui, duomenimis dalinamasi su policija, teismais, 
advokatais.
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transporto priemones, reguliuoja srautus.VALDYMO 
SISTEMA

VALDYMO 
SISTEMA

VAIZDO 

SISTEMA

integracijai.

Automatizuota transporto 

poreikius.
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ESAMA SITUACIJA                                                 

valdymo sistemos.

platformas 

populiarinimas (dabar sulaukiama tik 1-

inflow
Visum

analizuojami srautai, eismo juostos ir pagal tai reguliuojami 
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Naudojama naujausia Microsoft Business Solutions Navision 

eksportuoti beveik bet kokiais formatais.

VERSLO 
VALDYMO 
SISTEMA

GIS SISTEMA

VALDYMO 
SISTEMA IR 
ELEKTRONINIO 
DEKLARAVIMO 
SISTEMA

Buvo planas suvienodinti 

lygiu, bet planai sustabdyti ir 

Planuojamas pilnas GIS 

viduje, su pilna integracija su 

bankais, kioskais ir kitomis 
prekybos vietomis, kur galima 

Planuojama atnaujinti EDS 

Sistema seniai atnaujinta.

Doclogix

Doclogix
tarnybiniai 

Elektroninio deklaravimo sistema (EDS) skirta gyventojams. Joje 
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ESAMA SITUACIJA                                                 

verslo 
valdymo sistema Microsoft Business Solutions Navision, GIS 

deklaravimo sistema.

Verslo valdymo sistema turi beveik neribotas galimybes duomenimis tarpusavyje.

temomis.
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2, teikia duomenis 

SURINKIMO 
SISTEMA

GIS SISTEMA

APSKAITOS, 
SKIRSTYMO IR 
APMOKESTINIMO 
SISTEMA

vandenimis.

norint jas integruoti su kitomis.

sistemos versijas.

verslo administravimui.

sistemos versija.
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ESAMA SITUACIJA                                                 

apmokestinimo.

Gyventojai gali sudaryti sutartis internetu.

progreso, informuojama tik apie planinius darbus SMS 

realiu laiku.

sistemomis.

Interaktyvus ir skaitmenizuotas informacijos teikimas 
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E-bilietas teikia duomenis, UAB 

Bluetooth

-bilieto sistema per 

koordinates.

-
ITxPT

Kiekvienas keleivis turi 

srautai.

Autobusuose yra GPS, kurie teikia duomenis serveriui.

E-BILIETO 
SISTEMA

INFORMAVIMO 
SISTEMOS

APSKAITOS, KURO 

APSKAITOS 
SISTEMOS

administravimui.

Kai kurios sistemos yra atnaujintos, kai kurios naujinamos, kai 
kurias dar planuojama atnaujinti.
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ESAMA SITUACIJA                                                 

integruojamos tarpusavyje.

-

tarpusavyje.
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OS

atnaujinimus
rei

funkcionalumus.

tyn
metus.

bil

rei
sti priminimus ar naudoti kitas 

priemones skolas turintiems asmenims.

BUSTURAS
pra
ti 

inflow
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PASIRENGIMAS

KONCEPCIJA

Atlikta miesto sampratos,

ir
.

Detaliai gerojoje
praktikoje naudojami bei
projekto kontekste

miesto kriterijai ir sritys.

miesto
diagnostiniai lygiai ir
kiekvieno lygio rodikliai.

Parengiama miesto
ir
matrica, leisianti vizualiai parodyti
kiekvieno kriterijaus .

Atlikti interviu su miesto
atstovais,

siekiant miesto
.

Atlikta vidaus .
miesto IT

. Remiantis
informacija parengta SSGG .

Atlikta ir verslo
. Pasirinkta ir

kiekvienam kriterijui aktuali paslauga.

Atlikta miesto
. metu

naudojamos
panaudojimo atvejai, saugumas ir kt.

1

2

3

4

kiekvienas
miesto kriterijaus lygis, pagal

miesto esamos
.

diskusijose
atrinkti sprendiniai yra sugrupuojami
pagal miesto kriterijus ir
suformuojamos tobulinimo kryptys.

ETAPAS #2 | 

Parengiami ir
planai bei
. projekto

. Atliekama .

Parengiama miesto
koncepcija, pateikianti

galimas alternatyvos bei .

Remiantis praktika bei esamos situacijos analize bei
galimi miesto sprendiniai. Suorganizuota bei

diskusija, siekiant papildomai
sugeneruotus sprendinius.

Parengiama miesto koncepcija. tobulinimo
kryptys yra pagal miesto lygius, detalizuojant visus

sprendinius, ir bei
rodiklius.
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(pvz. ArcGis)

Renkama informacija ir dokumentaiTaikomos programos

ink

patalpas.
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IT planavimas vykdomas 
esant reikalui pagal 

strateginio planavimo 

IT strateginis planavimas 

Veiklos poreikiai, 
taikomosios programos ir 
technologijos derinamos 

ne pagal visos 

1. PIRMINIS (AD HOC) 2. PASIKARTOJANTIS, BET 
INTUITYVUS

4. VALDOMAS IR 
VERTINAMAS 5. OPTIMALUS

IT strateginis planavimas 
yra dokumentuotas, gyvas 

veiklos tikslus ir kurio 
rezultatas pastebima 
nauda veiklai per 

aptarimas nuolat 
atnaujinamas IT 
strateginio planavimo 
procese. Realistiniai 
ilgalaikiai IT planai kuriami 
ir nuolat atnaujinami, kad 

technologines ir veiklos 
aplinkybes

IT strateginis planavimas 
esant reikalui vykdomas 
kartu su veiklos vadovais

IT planai atnaujinami 

Strateginiai sprendimai 

suderinus su bendra 
organizacijos strategija

naudotojui suprantamos 
intuityviai

IT strateginis planavimas 
vykdomas laikantis 

yra dokumentuotas ir 

darbuotojams

valdymo strategija daro 

naujus produktus ir 
technologijas

Bendrojoje IT strategijoje 

nori prisiimti kaip 

IT strateginis planavimas 

praktika

IT strateginis planavimas 

strateginio planavimo 

priimti kompetentingus 
sprendimus ir vertinti jo 

Visos organizacijos mastu 
vykdomas tiek 
trumpalaikis, tiek ilgalaikis 
IT planavimas ir esant 
reikalui procesas 
kartojamas

valdymo branda metu yra 2-ajame lygyje procesas. Pastebima, jog metu patvirtinto bendro
metodo, pagal yra vykdomas planavimas. Taip pat, strateginiai sprendimai yra atskirais projektais t.y. patvirtinta

IT valdymo strategija (detalus planas metus . Pastebima, jog sprendimai priimami pagrindu.
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galimas 
sunaikinimas

SMART city
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PASIRENGIMAS

KONCEPCIJA

Atlikta miesto sampratos,

ir
.

Detaliai gerojoje
praktikoje naudojami bei
projekto kontekste

miesto kriterijai ir sritys.

miesto
diagnostiniai lygiai ir
kiekvieno lygio rodikliai.

Parengiama miesto
ir
matrica, leisianti vizualiai parodyti
kiekvieno kriterijaus .

Atlikti interviu su miesto
atstovais,

siekiant miesto
.

Atlikta vidaus .
miesto IT

. Remiantis
informacija parengta SSGG .

Atlikta ir verslo
. Pasirinkta ir

kiekvienam kriterijui aktuali paslauga.

Atlikta miesto
. metu

naudojamos
panaudojimo atvejai, saugumas ir kt.

1

2

3

4

kiekvienas
miesto kriterijaus lygis, pagal

miesto esamos
.

diskusijose
atrinkti sprendiniai yra sugrupuojami
pagal miesto kriterijus ir
suformuojamos tobulinimo kryptys.

ETAPAS #2 | 

Parengiami ir
planai bei
. projekto

. Atliekama .

Parengiama miesto
koncepcija, pateikianti

galimas alternatyvos bei .

Remiantis praktika bei esamos situacijos analize bei
galimi miesto sprendiniai. Suorganizuota bei

diskusija, siekiant papildomai
sugeneruotus sprendinius.

Parengiama miesto koncepcija. tobulinimo
kryptys yra pagal miesto lygius, detalizuojant visus

sprendinius, ir bei
rodiklius.
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KLIENTO PATIRTIES APIBENDRINIMASPASLAUGOS 
IDENTIFIKAVIMAS

Identifikuota aktuali paslauga 

tris etapus: poreikio 
atsiradimas, informacijos 

naudojimas bei rezultatas. 

Kliento kelio schemoje 

perspektyvos nuo poreikio 
atsiradimo iki galutinio 
rezultato. Taip pat 
analizuojama kliento patirtis 
kiekviename etape, kuri 

apibendrinama kliento patirtis 

konkurencingumas, 

privalumai.
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mokyklas, gimnazijas, 

kvalifikacijos tobulinimo 

universitetas. 

reikia pildyti ranka ir pateikti 

internetu nacionaliniu lygmeniu.

Vartotojo patirtis neigiama, nes 

registruotis internetu visur, 

NEUTRALI 
PATIRTIS

POZITYVI
PATIRTIS

NEIGIAMA 
PATIRTIS

POREIKIS SVARSTYMAS

PASLAUGOS 

NAUDOJIMAS
REZULTATAS
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POREIKIS SVARSTYMAS NAUDOJIMAS REZULTATAS

NEUTRALI 
PATIRTIS

POZITYVI
PATIRTIS

NEIGIAMA 
PATIRTIS

paprastai rasti internete, 
siauliai.lt puslapyje. Ten 

registravimui, kokius 
dokumentus ir kur reikia 
pateikti, kiek laiko trunka 
registracija, kontaktinis asmuo, 

prireikus papildomos 
informacijos.

Gimimo registravimas Vartotojo patirtis yra 
neigiama, nes 

pirmosiomis dienomis ir 

patogiai ir greitai 

internetu arba gimdymo 

negalima. Vienintelis pasirinkimas gyventojui yra 

nemokamas ir trunka 1-2 d.d.
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IMAS

REZULTATAS

nusipirkti internetu, 
prekybos vietose arba 
autobuse. Galima nusipirkti 

galima sekti kurioje 
tikslioje vietoje yra 
autobusas realiu laiku.

multimodalinio 

trumpa. Naudojantis 
ekonomikos). Yra IT 

transporto ir verslo 
Trafi, 

laiku).

NEUTRALI 
PATIRTIS

POZITYVI
PATIRTIS

NEIGIAMA 
PATIRTIS
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POREIKIS SVARSTYMAS NAUDOJIMAS REZULTATAS

NEUTRALI 
PATIRTIS

POZITYVI
PATIRTIS

NEIGIAMA 
PATIRTIS

galimybes (specialistus, laisvus 
laikus) gyventojas gali rasti prireikus apsilankyti pas 

norint pasitikrinti 

tam tikros srities 

Gyventojui gali nepavykti 

nes registracija internetu yra 

registruotis tik telefonu arba gyvai prie 

labai ilgai. Bendros registracijos sistemos, 

laisvus registracijai laikus, palyginti 
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POREIKIS SVARSTYMAS

PASLAUGOS 

NAUDOJIMAS
REZULTATAS

rinkliavos mokestis yra 

infografike.

NEUTRALI 
PATIRTIS

POZITYVI
PATIRTIS

NEIGIAMA 
PATIRTIS

paslaugas.

gali grynaisiais pinigais 
(prekybos centruose 

bankiniu pavedimu. Taip pat jis 

labai paprastas, vartotojas yra 

procesu.
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POREIKIS SVARSTYMAS NAUDOJIMAS REZULTATAS

Turizmo informacijos 
gavimas

apie lankytinus objektus, 

restoranus bei renginius. 
Poreikis gali kilti ne tik 

informacijos centro 
internetinis puslapis yra 1-oje 

galima rasti ir kituose 
populiariuose puslapiuose 
tripadvisor.com, 
lonelyplanet.com, 
visitlithuania.net. Yra 

informacijos visur palikta LT arba EN kalbomis. 
padaryti greitai. 

internetinio puslapio 

informacija mobiliojoje 

labiau. Papildomos 
funkcijos pvz. 

paslaugas, taip pat.

NEUTRALI 
PATIRTIS

POZITYVI
PATIRTIS

NEIGIAMA 
PATIRTIS
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PASIRENGIMAS

KONCEPCIJA

Atlikta miesto sampratos,

ir
.

Detaliai gerojoje
praktikoje naudojami bei
projekto kontekste

miesto kriterijai ir sritys.

miesto
diagnostiniai lygiai ir
kiekvieno lygio rodikliai.

Parengiama miesto
ir
matrica, leisianti vizualiai parodyti
kiekvieno kriterijaus .

Atlikti interviu su miesto
atstovais,

siekiant miesto
.

Atlikta vidaus .
miesto IT

. Remiantis
informacija parengta SSGG .

Atlikta ir verslo
. Pasirinkta ir

kiekvienam kriterijui aktuali paslauga.

Atlikta miesto
. metu

naudojamos
panaudojimo atvejai, saugumas ir kt.

1

2

3

4

kiekvienas
miesto kriterijaus lygis, pagal

miesto esamos
.

diskusijose
atrinkti sprendiniai yra sugrupuojami
pagal miesto kriterijus ir
suformuojamos tobulinimo kryptys.

ETAPAS #2 | 

Parengiami ir
planai bei
. projekto

. Atliekama .

Parengiama miesto
koncepcija, pateikianti

galimas alternatyvos bei .

Remiantis praktika bei esamos situacijos analize bei
galimi miesto sprendiniai. Suorganizuota bei

diskusija, siekiant papildomai
sugeneruotus sprendinius.

Parengiama miesto koncepcija. tobulinimo
kryptys yra pagal miesto lygius, detalizuojant visus

sprendinius, ir bei
rodiklius.
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851 - -09-01 duomenis.

TECHNOLOGIJA

sudaro ISO 7810 

Radio-frequency 
identification) 

lustu, atitinkanti ISO/IEC 

autentifikacijos 

saugiomis;

funkcionalumai 
persidengia 
optimaliau naudoti 

personalizuojamos t.y. 

konkretus asmens 

ISO 7810 standarto 

(angl. Radio-frequency 
identification) 

lustu, atitinkanti ISO/IEC 

APIMTIS

1.
92% turi E. moksleivio 

atlieka E. moksleivio 

78 494 vnt. Vykdytame 
Eurotela tyrime, 36 

transporto 
bilietams);

(nenaudojama).

FUNKCIONALUMAI

transporto 
bilietams);

(nenaudojama);

(nenaudojama).
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MIFARE CLASSIC saugumo funkcijos

Unikalus identifikavimas (UID)

visuomenei

saugumo

naudotojo prisijungimo laiko. Tokiu 

Karsten Nohland ir jo 2 partneriai jau 

duomenis. Danijos parlamentas 

naudoti alternatyvias korteles

korteles MIFARE Plus ir kitas.

MIFARE CLASSIC pasauliniu mastu yra laikomos nesaugiomis. Siekiant
rekomenduojama atsisakyti esamo sprendimo ir taikyti naujesnes ir technologijas.
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PROBLEMOS

Perlo terminaluose;

Autobuse;

Trafi).

paslaugas, taksi paslaugas.

paslaugomis 

bibliotekos paslaugomis ar gauti 
nuolaidas.

Nepakankamai informacijos apie e. 

per sunkiai pasiekiama;

nepapildytas;

Internetu papildytas bilietas pradeda 

papildymo;

yra paprasta.
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Populiariausias 
variantas daugelyje 

Paprasta naudoti;
Patogu naudotis ir 
turistams, kadangi 

papildomos 
registracijos ar 
identifikacijos;
Miestai, kurie naudoja 

Vilnius, Helsinkis, 

-

integruojama su kita, 

kortele;

bankas.

E-

Pilnai skaitmenizuotos 

naudojamos telefonu;

saugumo lygis, kadangi 
dokumento padirbimas 

Vartotojams patogiau 
patvirtinti savo 

staigiai padaryti tiek 
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PASIRENGIMAS

KONCEPCIJA

Atlikta miesto sampratos,

ir
.

Detaliai gerojoje
praktikoje naudojami bei
projekto kontekste

miesto kriterijai ir sritys.

miesto
diagnostiniai lygiai ir
kiekvieno lygio rodikliai.

Parengiama miesto
ir
matrica, leisianti vizualiai parodyti
kiekvieno kriterijaus .

Atlikti interviu su miesto
atstovais,

siekiant miesto
.

Atlikta vidaus .
miesto IT

. Remiantis
informacija parengta SSGG .

Atlikta ir verslo
. Pasirinkta ir

kiekvienam kriterijui aktuali paslauga.

Atlikta miesto
. metu

naudojamos
panaudojimo atvejai, saugumas ir kt.

1

2

3

4

kiekvienas
miesto kriterijaus lygis, pagal

miesto esamos
.

diskusijose
atrinkti sprendiniai yra sugrupuojami
pagal miesto kriterijus ir
suformuojamos tobulinimo kryptys.

Parengiami ir
planai bei
. projekto

. Atliekama .

Parengiama miesto
koncepcija, pateikianti

galimas alternatyvos bei .

Remiantis praktika bei esamos situacijos analize bei
galimi miesto sprendiniai. Suorganizuota bei

diskusija, siekiant papildomai
sugeneruotus sprendinius.

Parengiama miesto koncepcija. tobulinimo
kryptys yra pagal miesto lygius, detalizuojant visus

sprendinius, ir bei
rodiklius.
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2015-2024 m. miesto plano vizijoje pirmasis prioritetas yra aktyvi, ir
atsakinga . Deja, nei vizijos rodikliai gyvenimo

ir jaunimo dalis bei besimokantys ir studijuojantys nei 2019-2021 m. strateginis veiklos
planas, bendruomenes skatinimo ar stiprinimo.

ar palaikymui . gyventojai
neturi bendros platformos informacijai dalintis, diskutuoti jiems
svarbiais klausimais.

GYVENTOJAI

I LYGIS

I LYGIS

I LYGIS

TECHNOLOGINIS

I LYGIS
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1. cvonline.lt, cv.lt, cvmarket.lt duomenys
2. ologijas ir strategijas, 

use

2015-2024 m. miesto plane yra keliamas tikslas
2019-2021 m. strateginis veiklos planas numato prieinamumui ir

kokybei didinti.

vis dar teikia tradicinio modelio lavinimo paslaugas,
bei programos yra orientuotos ateities specialybes. verslo

inkubatorius prisideda prie verslumo ir technologinio didinimo, universitetas vykdo
STEAM ir INOSTART programas, universitetas mokymosi
galimybes. Deja, nors keliami strateginiai tikslai numato

verslas sektorius), kol kas tokios iniciatyvos derinamos ar
integruojamos tarpusavyje, kuriant naujo dizaino paslaugas gyventojams.

srityje darbo mieste yra labai 1, vienos Gyvosios
Miesto Laboratorijos (angl. urban living lab) iniciatyvos, universiteto MTEP veikla

tad nors inovatyvios bei verslumo mokymo iniciatyvos yra jos vis
dar pilnu nukreiptos .

yra minimalus, jie neturi dalyvauti ugdymo
formavime ar teikti joms . daug kurios, per gerosios patirties

gyventojus inovatyvaus verslo ar mokslo sritis.

GYVENTOJAI

I LYGIS

I LYGIS

I LYGIS

TECHNOLOGINIS

I LYGIS



941. Duomenys nacionaliniu, o ne miesto lygiu. 3. 15 
2. 57 %        4. Kantar TNS duomenys (2017 m.), 

2015-2024 m. miesto plane numatyta kryptingai didinti
technologinio ar kaip nukreipti produktyvia linkme (pvz. renkantis
perspektyvias specialybes, kuriant inovatyvius verslus).

Vykdomos iniciatyvos technologiniam kelti (pvz. bibliotekos dalyvauja
interneto yra organizuojami privataus verslo programavimo kursai), jos

koordinuotos, visiems gyventojams .

bendradarbiavimo tarp ir privataus sektoriaus, kuriant
technologiniam kelti.

technologinio potencialas yra labai didelis 75 % turi
prie interneto1; 88 % 25-54 m. naudojasi internetu, o nei 55 m.

52,15 %2; naudoja 67,8 . 3 . Deja, internetas ir
yra naudojami pramogoms, ir paslaugoms el. bei

o ne . 4

GYVENTOJAI

I LYGIS

TECHNOLOGINIS

I LYGIS

I LYGIS

I LYGIS
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miesto 2019-2021 m. strateginiame veiklos plane yra keliami tikslai efektyvinti ir
jie nenumato pilno .

metu dalis yra integruojamos ir dalinasi duomenimis per E. vartai,
tinklas platesnis komunalines paslaugas,

paslaugos, automatiniai elektroniniai .

Informacija apie internetu teikiamas paslaugas gyventojams ir verslui yra prieinama ir miesto
ir E. internetiniuose puslapiuose, informacija, miesto
puslapyje, yra gan fragmentuota, pateikta tad gyventojams sunkiai

suprantama. tokio nepakankamo informavimo yra matome
atlikto tyrimo apie 90 % jiems klausimais

atvykdami .

Dabartiniai miesto vidiniai aktai ir yra pakankami kelti
ir diegti sprendinius.

II LYGIS

INTERNETU TEIKIAMOS
PASLAUGOS

II LYGIS

I LYGIS

VALDYMAS

I-II LYGIS
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Vienas 2015-2024 m. miesto plane yra atviras miestas.

miesto administracija gyventojams yra labai daug :
darbotvarkes ir video rezultatus, ir

ataskaitas. Atviram pateikimui yra naudojama lygiu sukurta sistema, bet
miestas efektyviai .

Miestas turi atviri.siauliai.lt, kuriuos gali naudoti gyventojai ir verslas
informacijos gavimui arba . Nors metu
naudojant duomenis specialiai miestas yra atviras kitoms ir
joms naudoti ar veikti mieste pvz. Trafi, Unipark, E.transport.
egzistuoja ir bei privataus sektoriaus bendradarbiavimas pvz. Trafi ir Busturas duomenimis

transporto tinklas pvz. transporto
galima dalintis ir su kitomis populiariomis (Google Maps). Mieste yra ir

kurti naujas paslaugas naudojantis atvirais duomenimis pvz. naudodamasis valstybiniu lygiu
renkamais ore duomenimis Pasifo.

ir saugumas yra GDPR .

Yra stengiamas gyventojus jie yra duomenis naudoti,
klausiama apklausose, kokie dar duomenys jiems naudingi.

II LYGIS

INTERNETU TEIKIAMOS
PASLAUGOS

II LYGIS

I LYGIS

VALDYMAS

I-II LYGIS
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Miestas neturi strateginio miesto ir .
Strateginiuose dokumentuose minimas, numatyta

gyventojai suprantami kaip .

Egzistuoja keli atskiri, neintegruoti kaip gyventojai gali miesto :

Savivaldybei formuojant komitetus, darbo grupes ir komandas juose dalyvauti yra ir
gyventojai tiesioginiai naudos atstovai, tam tikras grupes
atstovaujantys asmenys, atstovai, socialiniai-ekonominiai partneriai (pvz.

atstovaujantys asmenys).

miesto internetiniame puslapyje yra vykdomos apklausos, yra sukurtas
forumas, kur galima pasisakyti miestui svarbiais klausimais, ar

nuomones yra .

Platformoje Tvarkau gyventojai turi informuoti apie saugumo problemas, avarijas
tiesiogiai atsakingoms tarnyboms kartu su reikalinga papildoma informacija (vaizdo
nuotraukomis, lokacijos informacija). Deja, platforma prieinama tik per o ne per

. Tai gali viena ja naudojasi itin
vos 40. Tuo tarpu Tvarkau yra prieinama per ir turi 8804

.

Taigi, yra diegiamos iniciatyvos, jos neintegruojamos tarpusavyje,
komunikacijos apie jas bei ir .I LYGIS

INTERNETU TEIKIAMOS
PASLAUGOS

II LYGIS

II LYGIS

VALDYMAS

I-II LYGIS
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TRANSPORTAS

I LYGIS

Strateginiuose miesto dokumentuose ir eismo
vykdymo plano, tema dalies yra aptarta miesto darnaus judumo plane.

Mieste tinklas, kurie duomenis, eismo valdymo centro.

Kai kurie duomenys yra prieinami realiu laiku veikia Waze, Google Maps
. Yra skaitmeniniai jie koreguojami realiu laiku. Teikiama

realaus laiko informacija apie eismo keliuose greta . Eismo informacijos
tinklo veikia tik platformos, kurios neprisideda prie eismo valdymo mieste.

integracija vykdyti, yra sukurta integracijos strategija, kol kas
nei yra suplanuota. Yra su galimybe (pvz. turi

kai kurios paslaugos jau yra integruotos (moksleivio transporto bilietas),
planuojamos kitos integracijos (muziejai, nuolaidos).

Gyventojai turi apie eismo (Waze, https://tvarkaumiesta.lt/ platformose), tai
pavieniai patikimo informacijos srauto. kitomis

(apklausos, teikimo platforma) neskatinamas.

I LYGIS

TVARUS TRANSPORTAS

I LYGIS

EISMO SAUGA

I LYGIS

MULTIMODALINIS
SUSISIEKIMAS

I LYGIS
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TRANSPORTAS

I LYGIS

miesto 2019-2021 m. strateginiame veiklos plane yra numatytas tikslas sukurti ir
susisiekimo .

Dalis yra atviri, ne visi jie yra suintegruoti kombinuotas keliones
ir transportu) galima planuoti naudojantis Trafi joje

bilietus. transporto prienami Google Maps . viena
neturi integracijos su priemiestinio ir tarpmiestinio transporto .

Numatoma diegti informacines lentas (35 vnt.) transporto realiu laiku
ir planuoti jos integruojamos su kitomis

ar sistema, kuri apie ypatingus pvz. autobusus,
eismo ir kt.

teikime egzistuoja tradiciniai valdymo modeliai, teikia atskira
miesto ir traukiniais.

Gyventojai minimaliai transporto yra
(pvz. vienos darbuotojus, mokyklos mokinius) poreikius, kai jie patys to
vieningos platformos, kur gyventojai teikti ar kuri srautus gyvu laiku.

I LYGIS

MULTIMODALINIS
SUSISIEKIMAS

I LYGIS

TVARUS TRANSPORTAS

I LYGIS

EISMO SAUGA

I LYGIS
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TRANSPORTAS

I LYGIS

2015-2024 m. miesto plane ir 2018 m. miesto darnaus judumo plane yra
numatytas transporto vystymas.

Yra renkami duomenys apie eismo ir eismo . duomenys yra atviri gyventojams,
apjungiami, gyventojams pateikiamos suprantamos . duomenys naudojami tobulinti

ar kurti naujas paslaugas.

transporto (dalinimosi automobiliais ar
elektromobiliais tad ir integracijos. Yra 1 privataus verslo administruojama

dar 4 planuojamos ir . Bendradarbiaujama su verslo
objektais krovimo .

Miesto gyventojai judumo darnaus judumo plano rengimo metu, tai gan pasyvus
gyventojai skatinami veikti proaktyviai.

I LYGIS

MULTIMODALINIS
SUSISIEKIMAS

I LYGIS

TVARUS TRANSPORTAS

I LYGIS

EISMO SAUGA

I LYGIS
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TRANSPORTAS

I LYGIS

miesto 2019-2021 m. strateginiame veiklos plane yra keliamas tikslas renovuoti, modernizuoti ir
ir .

patogiai gyventojams gyventojai neturi gauti ir
apie eismo .

eismo valdymo centro. Darnaus judumo plane yra numatytos gerinti eismo saugai.
Reguliariai tvarkoma sistema. Projektai plano kaip juos susieti
ir pasiekti daugiau naudos.

Gyventojai turi apie problemas, nesaugias vietas, per https://tvarkaumiesta.lt/
ji aktyviai naudojama.

EISMO SAUGA

I LYGIS

I LYGIS

MULTIMODALINIS
SUSISIEKIMAS

I LYGIS

TVARUS TRANSPORTAS

I LYGIS
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GYVENIMAS

I LYGIS

Nacionaliniu lygiu veikia bendra gydymo Sistema E-sveikata. Kiekviena gydymo turi
prisijungti prie sistemos, nepriklausomai nuo to, savo naudoja. Deja,

sistema veikia netobulai ir praktikoje integracija yra vykdoma labai tad galime teigti, kad miesto
gydymo sistemos yra atskiros.

Kad integracija metu yra nedaug matome to, kad sergu.lt portale, kuris yra E-sveikatos
sistemos dalis, yra internetu vizitui 3 valstybines ir 1 gydymo

kitas registruotis reikia per individualias sistemas.

Gydymo prie E-sveikatos tarpusavyje nesidalina duomenimis, taigi pacientai neturi
savo unifikuotos istorijos, kuri prieinama bet kuriai gydymo kurioje jis .

Nors sveikatos yra atskiri subjektai, integracijas tiekime kartais vykdo ne
tik per E-sveikatos bet ir kitokiais pvz. gydymo

su VLK dalis gali apmokamos LVK.

Gyventojai naudoja prietaisus savo aktyvumui ir sveikatos sekti, tad
dizaino tokios jiems sudaromos surinkta informacija

perduodama ar kitaip integruojama gydymo sistemas.

Savivalda kriterijaus vystymui padaryti negali, nes dauguma yra
vykdomos nacionaliniu lygmeniu.

SAUGUMAS

I LYGIS

I LYGIS

SVEIKATA

I LYGIS
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GYVENIMAS

I LYGIS

Saugumo ir kibernetinio saugumo miestas neturi, jos egzistuoja tik nacionaliniu lygiu
nacionalinio ir saugumo programas ministerijos, o kibernetinio saugumo

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras.

Kibernetiniam saugumui skatinti mieste yra vykdomos tik iniciatyvos paskaitos
universitete, Apskrito stalo organizacijoje, verslai diegiasi sau tinkamus saugos sprendimus (pvz.
UAB naudoja .

Duomenys renkami . Nusikalstamumo statistika yra renkama nacionaliniu lygiu ir yra atvirai
prieinama. metu mieste yra 16 planuojama jas atnaujinti ir

. Kameros bus naudojamos ir eismui ir bendram saugumui .
saugumo informacijai rinkti (pvz. garso) mieste .

* Pastaba: Pirmas miesto saugumo lygis jog mieste yra nesaugu; tai kad
miestas saugumui nejungia savo saugumo

su kitomis paslaugomis.

SAUGUMAS

I LYGIS

SVEIKATA

I LYGIS

I LYGIS
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GYVENIMAS

I LYGIS

ir srityje miestas turi strateginius tikslus:

2015-2024 m. miesto plano vizijoje yra keliami tikslai
ir bei skatinti

ir tradicijas bei
.

2018 m. miesto darnaus judumo plane yra numatytas pritaikymas
turintiems .

tikslai nenumato bei skaitmenizacijos, automatizacijos bei
integracijos su kitomis paslaugomis.

Siekiant yra bendradarbiaujama su organizacijomis,
dizainas vis dar yra tradicinis automatizacijos taikant nuolaidas, .

srityje paslaugoms integracijos vieningo mieste kalendoriaus;
kurie prie miesto (pvz. mokymai verslui,

akseleratoriai); silpnas bendradarbiavimas su sritimi STEM
.I LYGIS

SVEIKATA

I LYGIS

SAUGUMAS

I LYGIS
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Miestas neturi ir raidos plano.

rinkimo tinklas ne visi duomenys yra atviri (pvz. vandens, energijos
suvartojimas) ir yra naudojami vienai paslaugai teikti (pvz. vandens skaitikliai naudojami tik

vandens nenaudojami vandens taupymo iniciatyvoms
vykdyti).

Dalinimasis duomenimis ir integracija pradedama vykdyti, tik su nacionaliniu lygiu
renkamais duomenimis (pvz. Informatikos ir departamento renkama saugumo statistika naudojama
NT nuomos portale aruodas.lt, bendrasis pagalbos centras vykdo integruotas sveikatos ir saugumo
operacijas).

ICT yra atskiros, taip pat atskiri (pvz. atskira
sistema komunalines paslaugas ir .

minimalus arba jo visai (pvz. vykdomos apklausos apie
bet apie vandens ar elektros ne).

Interneto kaip ir visoje Lietuvoje gyventojai gali naudotis 4G,
hibridiniu ir bevieliu internetu visame mieste, paslaugos yra mokamos ir egzistuoja tradiciniai

- santykiai. bevielio interneto metu
yra tik trys (planuojama visos kitos prieigos yra iniciatyvos.

I LYGIS

APLINKA

TVARUS URBANISTINIS
PLANAVIMAS

II LYGIS

I LYGIS

I LYGIS
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I LYGIS

APLINKA

Mieste vieningos valdymo strategijos, kuria siekiama efektyvinti energijos
vartoti energijos bei suvartojamo vandens .

Nacionaliniu lygiu yra renkami duomenys apie oro (O3, CO, SO2, NO2, KD10, KD2,5), duomenys yra
atviri; miesto lygiu yra paskelbtas atviras energijos parinkimo ir panaudojimo spec. planas;
duomenys integruojami kitas paslaugas.

ICT yra atskiros (pvz. atskira sistema komunalines paslaugas ir
. taip pat yra atskiri. Nors ir egzistuoja sistemos,

matyti ir (Mano Viena
sistemos neturi suvartojimo deklaravimo funkcijos tad gyventojai vis tiek turi naudotis atskiromis
sistemomis.

minimalus arba jo visai vykdomos apklausos apie paslaugas.

I LYGIS

TVARUS URBANISTINIS
PLANAVIMAS

II LYGIS

I LYGIS
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Miestas turi . Dalyje yra keliami
vieningi aplinkos apsaugos ir tvarumo tikslai:

2015-2024 m. miesto strateginis planas vienas miesto
vizijoje yra ir gamtai gyvenamoji aplinka;

2019-2021 m. strateginis veiklos planas parengta aplinkos apsaugos programa;

miesto darnaus judumo vizija iki 2030 m. keliamas tikslas, jog susisiekimas turi daryti
oro naudoti energijos miesto teritorijos

ir proporcingai paskirstyti tarp susisiekimo ir .

strateginiai dokumentai yra laisvai prieinami . Juose yra planuojama integracija tarp
pvz. transporto ir ir

.

I LYGIS

APLINKA

TVARUS URBANISTINIS
PLANAVIMAS

II LYGIS

I LYGIS

I LYGIS
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2015-2024 m. miesto plano vizijoje vienas yra
miestas, turintis verslo .

miesto 2019-2021 m. strateginiame veiklos plane yra numatyta optimizuoti verslo koordinavimo
ir taip skatinti bei skatinti miesto pritraukiant Europos

ir .

dalinimasis duomenimis egzistuoja keletas (pvz. ir
transporto .

Atsiranda iniciatyvos ir ir patirtimi (pvz.
verslo inkubatorius).

inovatyvius verslus ir mokslo bendradarbiavimus ir bendro produkto
yra vis dar .

bei yra vykdomas per tas iniciatyvas verslo
inkubatoriuje vyksta paskaitos ir mokymai apie LEZ komunikacija siekiama pritraukti verslus,

pasitelkiami komunikacijos kanalai.

EKONOMIKA

I LYGIS

VIETOS IR

I LYGIS

PRODUKTYVUMAS

I LYGIS

VERSLUMAS IR
INOVACIJOS

I LYGIS
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miesto strateginiuose dokumentuose produktyvumas minimas kaip vienas ekonomikos
. Be abejo, kiekviena bei organizacija stengiasi savo viduje,

neegzistuojant miesto strateginei nebus viso miesto mastu, nebus
skatinamos bendros privataus ir sektoriaus iniciatyvos produktyvumo .

Egzistuoja iniciatyvos lengvatas verslui (pvz. LEZ), taip kelti
.

ir informavimo produktyvumo srityje labai
apie tokias iniciatyvas.

EKONOMIKA

I LYGIS

PRODUKTYVUMAS

I LYGIS

VERSLUMAS IR
INOVACIJOS

I LYGIS

VIETOS IR

I LYGIS
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miesto 2019-2021 m. strateginiame veiklos plane yra keliamas tikslas - ir
kurti aktyvaus laisvalaikio . Eksporto miesto strateginiuose dokumentuose
numatyta.

Duomenys apie lankytinus objektus, transporto galimybes yra atvirai prieinami. Yra vieninga
TIC platforma, jai integracijos su daugiau transporto

ir programomis. ir informacijos apie ir jo galimybes
vieningos platformos verslams,

pateikiama apdorota miesto ir rajono eksporto statistika.

yra minimalus, jiems yra pateikiama informacija, jie skatinami aktyviai
vietos ir (pvz. vykdant mokslo ar verslo programas).

EKONOMIKA

I LYGIS

VIETOS IR

I LYGIS

VERSLUMAS IR
INOVACIJOS

I LYGIS

PRODUKTYVUMAS

I LYGIS
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paslaugos

Atskiros sistemos Valdomos sistemosIntegruojamos sistemos
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PASIRENGIMAS

KONCEPCIJA

Atlikta miesto sampratos,

ir
.

Detaliai gerojoje
praktikoje naudojami bei
projekto kontekste

miesto kriterijai ir sritys.

miesto
diagnostiniai lygiai ir
kiekvieno lygio rodikliai.

Parengiama miesto
ir
matrica, leisianti vizualiai parodyti
kiekvieno kriterijaus .

Atlikti interviu su miesto
atstovais,

siekiant miesto
.

Atlikta vidaus .
miesto IT

. Remiantis
informacija parengta SSGG .

Atlikta ir verslo
. Pasirinkta ir

kiekvienam kriterijui aktuali paslauga.

Atlikta miesto
. metu

naudojamos
panaudojimo atvejai, saugumas ir kt.

1

2

3

4

kiekvienas
miesto kriterijaus lygis, pagal

miesto esamos
.

Remiantis praktika bei esamos situacijos analize bei
galimi miesto sprendiniai. Suorganizuota bei

diskusija, siekiant papildomai
sugeneruotus sprendinius.

diskusijose
atrinkti sprendiniai yra sugrupuojami
pagal miesto kriterijus ir
suformuojamos tobulinimo kryptys.

Parengiami ir
planai bei
. projekto

. Atliekama .

Parengiama miesto
koncepcija, pateikianti

galimas alternatyvos bei .

Parengiama miesto koncepcija. tobulinimo
kryptys yra pagal miesto lygius, detalizuojant visus

sprendinius, ir bei
rodiklius.
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AI

TIKSLAS miesto gyventojais,

savivaldos nariais.

identifikuoti

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1,5 val. Susitikimai buvo organizuojami 2019 m. kovo 15 ir 18 d.

REZULTATAI ui 
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Prieduose 2-

Taip pat dalyviai gali pateikti savo 

yra pridedami Prieduose 2-4.

DISKUSIJA, KOMENTARAI BALSAVIMAS REGISTRAVIMAS

1 2 3 4
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2

EISMO SAUGA
surinko 8 balsus.

INTERNETU TEIKIAMOS
PASLAUGOS

70 %

15 %
22 %

37 %

23 % 26 %

23 %

41 %

20 %

Technologinis

Internetu teikiamos 
paslaugos

Multimodalinis 
susisiekimas

Eismo sauga
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Living Lab

VERSLUMAS IR
INOVACIJOS

asmenys.

gyvenime svarbiausias sprendinys buvo vieningas 

sistema gavo 5 balsus.

15 % 14 %

33 %

Sveikata Saugumas

42 %

25 %

16 %

Tvarus urbanistinis 
planavimas

23 % 21 % 22 %

Verslumas ir inovacijosVietos ir Produktyvumas
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PASIRENGIMAS

KONCEPCIJA

Atlikta miesto sampratos,

ir
.

Detaliai gerojoje
praktikoje naudojami bei
projekto kontekste

miesto kriterijai ir sritys.

miesto
diagnostiniai lygiai ir
kiekvieno lygio rodikliai.

Parengiama miesto
ir
matrica, leisianti vizualiai parodyti
kiekvieno kriterijaus .

Atlikti interviu su miesto
atstovais,

siekiant miesto
.

Atlikta vidaus .
miesto IT

. Remiantis
informacija parengta SSGG .

Atlikta ir verslo
. Pasirinkta ir

kiekvienam kriterijui aktuali paslauga.

Atlikta miesto
. metu

naudojamos
panaudojimo atvejai, saugumas ir kt.

1

2

3

4

kiekvienas
miesto kriterijaus lygis, pagal

miesto esamos
.

diskusijose
atrinkti sprendiniai yra sugrupuojami
pagal miesto kriterijus ir
suformuojamos tobulinimo kryptys.

Parengiami ir
planai bei
. projekto

. Atliekama .

Parengiama miesto
koncepcija, pateikianti

galimas alternatyvos bei .

Remiantis praktika bei esamos situacijos analize bei
galimi miesto sprendiniai. Suorganizuota bei

diskusija, siekiant papildomai
sugeneruotus sprendinius.

Parengiama miesto koncepcija. tobulinimo
kryptys yra pagal miesto lygius, detalizuojant visus

sprendinius, ir bei
rodiklius.
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PROCESAS

1. tus, yra 
pateikiamos trys tobulinimo alternatyvos.

2. Alternatyvos pristatomos komitete, kur yra patvirtinamos arba atmetamos.

3. koncepcija

KRITERIJAI,
KURIAIS 
REMIANTIS 
FORMUOJAMOS 
ALTERNATYVOS

nr. 111).

REZULTATAI
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ALTERNATYVOS 1/6

miesto . miesto tos srities profesijos
ir pan.) skatinamos burtis ir aktyviai veikti, ne tik socialines veiklas, bet ir miesto .

Tam miesto lygiu sukurta patogi naudoti aplikacija, kuri integruota .
Dirbtinio intelekto (AI) pagalba sistema gyventojams jungtis jiems galimai aktualias bendruomenes ar diskusijas.

Formalaus ir neformalaus integracija. STEM centras (angl. science technologies
engineering ir mathematics trumpinys) ugdymo centras visoms apjungiantis gamtos mokslus,

technologijas, ir skatinantis gyventojus sritimis ir jose . Jame gyventojams
suteikta mokytis bei eksperimentuoti. Taip pat sukuriama neformalaus platforma, kurioje patogu rasti

ar kvalifikacijos kursus. integruoti formaliojo ir neformaliojo
sistemas, gyventojams ir madinga neformaliojo . Ateityje tai
mokymosi kurioje nuolatinis visuose gyvenimo etapuose, ir kuri

miesto .

TECHNOLOGINIS

Technologinio ugdymas visoms ir . Tikslingai pradedama kaupti informacija apie
technologinio bei poreikius. Remiantis duomenimis parengiamas technologinio

skirtingais kanalais skatinimo planas. Pagal stiprinamas technologinio ugdymas
mokyklose, bibliotekose, universitetuose, centruose. Technologinio mokymai prieinami kuo
daugiau (formalaus neformalaus ugdymo , gyvuose
mokymuose ir kt.). Atsiradus naujoms paslaugoms mieste parengiami mokomieji filmukai ir vykdomos
konsultacijos, kaip jomis naudotis. technologinio rodikliai nuolat stebimi,
analitikos pagalba priimami tolimesni sprendimai ir teikiamos rekomendacijos mokymams.

GYVENTOJAI
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ALTERNATYVOS 2/6
INTERNETU TEIKIAMOS PASLAUGOS

Visos paslaugos gyventojams ir verslui mieste gali arba suteikiamos internetu.
sutvarkoma esama platformoje .lt . elektroniniu

. Paslaugos prieinamos per skirtingas platformas interneto savitarnos portale, mobiliojoje
pritaikytos . Funkcionalumas integruojamas su platforma.

ATVIRA

Atviri ir miesto duomenys. atviri. .lt strateginis tikslas, laukiami rezultatai
ir planas, taip pat visuomenei (esama bei planuojama). Identifikuojama
reikalinga numatomos ir reikalingos integracijos. Atveriami ir neapdoroti
duomenys (angl. raw data), ir papildomai suteikiama patiems formuoti norimas
ataskaitas bei grafikus. Taip pat sistema vartotojui suformuoti duomenimis . sekti
duomenis portale atviri.siauliai.lt platformoje ir mieste, atvaizdavimo

(ekranas), miesto lankytinose vietose. miesto atveriami operatyviniai
duomenys rodomi realiu laiku, teikiami rekomendaciniai ir realiu laiku,

lygis, kurio rekomenduojama namie. Dirbtinio intelekto (AI) bei
duomenys ne tik atveriami visuomenei, bet sistema pati

bei .

platformos .lt funkcionalumas. Atnaujinama ir apjungiama miesto su
aplikacija taip sukurta patogi .lt platforma. etapuose sistema ir

bei su platforma. .lt platformos viena
gyventojams prie .

Viena .lt platformos vykdyti konsultacijas su visuomene .
konsultacijos vykdomos fokusuotai, tik su tam tikra grupe (bendruomene), vieno rajono gyventojais,

darbuotojais, kad projekto atitikimas poreikiams. Taip kuriamas pagrindas
miesto ir veiklai. pagalba gyventojai juos

apie projektus, o ateityje platforma demokratijos .

VALDYMAS
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ALTERNATYVOS 3/6

Eismo tinklas. Mieste sukurtas eismo tinklas, kuris tokias paslaugas kaip eismo
srautus reaguojantys, parkavimas, matyti laisvas parkavimo vietas aplikacijoje bei

. Eismo tinklas duomenis koordinaciniam miesto valdymo centrui bei turto valdymo sistemai.

Davikliai kartu su informacine sistema

MULTIMODALINIS SUSISIEKIMAS

Miesto priemiestinio, tarpmiestinio transporto, transporto dalijimosi taksi
. transporto informacija kainos, kita aktuali

informacija) apjungiama vienoje platformoje (pvz. aplikacijoje Trafi maps ar . Didieji duomenys ir
dirbtinis intelektas (AI) optimaliau planuoti transporto ir

o ne vienos (pvz. autobusus).

TVARUS TRANSPORTAS

Transporto dalijimosi paslaugos . mieste skatinami veikti transporto
dalijimosi verslai (City Bee, Spark, .lt ir pan.). tinklas. Didieji
duomenys ir dirbtinis intelektas (AI) prognozuoti transporto dalijimuisi ir .

EISMO SAUGA IR VALDYMAS

Koordinacinis miesto centras. tinklui ir srautams koordinacinis miesto
centras, kurio viena valdyti miesto transporto paslaugas ir reaguoti eismo realiu laiku
avarijas, kitus eismo . Koordinaciniam miesto centrui informacija su turto valdymo sistema jis

ir jame galima miesto realiu laiku ir reaguoti
meteorologines ir gamtines eismo tvarkytinas miesto vietas, stichines nelaimes, masinius renginius,
nelaimingus atsitikimus ir pan.

TRANSPORTAS
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ALTERNATYVOS 4/6

SVEIKATA

prevencijos sistema. mieste iniciatyva, kurios tikslas yra sveikatos
duomenimis apie sveikatos ir jai veiksnius. Duomenys atveriami visuomenei ir fiziniai asmenys bei

skatinami juos analizuoti, kurti naujus sveikatingumo srityje sprendimus.
sukurta miesto prevencijos sistema, kuri nustatyti tarp
aplinkos ir sergamumo, o dirbtinio intelekto pagalba priimami sprendimai ir teikiamos sveikatingumo
rekomendacijos gyventojams. Gyventojai taip pat vykdant kampanijas, nuotolines konsultacijas
prevencijos klausimais, stebint realiu laiku Fit-bit ar pagalba), atliekant ir
teikiant jiems rekomendacijas.

SAUGUMAS

Saugumo sistema. sukurtas saugumo tinklas (vaizdo kameros ir garso davikliai fiksuojantys garso nuokrypius),
kuris persipina su eismo ir tinklu. Davikliai miesto ir jo
darbuotojus. saugos mieste aplikacija skirta apie
pavojingas miesto vietas. ir pagalba kaupiami duomenys apie kilusias problemas, nusikaltimus bei
kuriama sistema, kuri dirbtinio intelekto pagalba (pvz.
vagystes, miesto vietas, kuriose gali nusikaltimai (pvz. serija ir

nusikaltimams jiems . kiekio ir bendro naudojimo lygio, greta saugumo
sistemos kuriamos kibernetinio saugumo iniciatyvos. iniciatyvos taip auginant
kibernetinio saugumo . Taip pat, iniciatyvos ir bei .

IR

Sporto ir kalendorius. Daugiausia fokus susitikime vieningas miesto
kalendorius. Tokiame kalendoriuje galima registruoti renginius ir gavus toje sistemoje

teikti sporto ar nuomai. sistemoje ir miesto visus mieste
renginius.

GYVENIMAS
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ALTERNATYVOS 5/6

ir tinklas. tinklas
miestui aktualius duomenis ir juos suinteresuotoms ir atsakingoms organizacijoms, koordinaciniam

miesto centrui, o taip pat informacija naudojama veikloms ar informavimui apie .
Davikliai prijungti prie sistemos, koordinacinio miesto centro pagrindu.

Vieninga GIS sistema. sistema, kurioje pasiekiama visa reikalinga informacija ir
. platformoje atvaizduojama visa miesto turima informacija apie ir

susisiekimo vamzdynus ir kita.

VALDYMAS

Turto valdymo sistema. Turto valdymo sistema miesto valdymo pagrindu, jos pagalba galima ir optimaliai
planuoti ilgalaikes investicijas ir miesto bei . Miesto turto valdymo sudaro miesto turto

ir kt.) ir duomenys (tam turi atlikta
inventorizacija), ir tinklas bei bendra ir tvarkinga komunalinio GIS

sistema. Turto valdymo sistemai renkant vis daugiau naudoti
nustatyti tendencijas ir rengti prognozes. Turto valdymo sistema tarp ir jai

visiems vartotojams naujausius duomenis, funkcionuoti kitoms mieste
sistemoms, .

(vandens, elektros, automatizuotas, prie aplinkos ir prisitaikantis valdymas.
Automatizuotas elektros, vandens ir valdymas ir energijos bei suvartojimo

ir jai pastatuose (o jei yra poreikis ir taupyti bei
.

TVARUS URBANISTINIS PLANAVIMAS

3D miesto modelis. Parengiamas miesto 3D modelis, galima panaudoti planuojant mieste naujus objektus. Tolesniuose
etapuose 3D modelis papildomas operatyviniais miesto duomenimis, apie
eismo srautus ir kt.

analitika ir . Naudojant sukauptus duomenis ir 3D miesto vykdoma kuri
efektyviau naudoti resursus investicijoms miesto .

APLINKA
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ALTERNATYVOS 6/6

VERSLUMAS IR INOVACIJOS

Verslas, kuriantis miesto sprendimus. verslui suteikiamos ne tik pagal grupes,
bet ir pagal verslo prioritetas teikiamas robotikos, automatizavimo, sritims. rengiami tematiniai

akseleratoriai, taip skatinant kurtis inovatyvius startuolius ir juos kryptingai edukuojant, o tuo pritraukiant
. Living Lab (gyvoji miesto laboratorija), kurioje visi norintys (verslas ir fiziniai

asmenys), kurti ir prototipuoti miesto sprendimus ir juos testuoti miesto lygiu. Gyventojai
prie Living Lab patys rinkdami duomenis savo ir rezultatus arba
inicijuoti savo projektus. Living Lab tarptautiniu mastu, su
gyvosiomis laboratorijomis, kuriami bendri projektai. mieste rengiamos robotikos, dirbtinio intelekto (AI),

(Big Data) konferencijos. Remiantis Living Lab atradimais bei rezultatais,
paslaugos atnaujinamos ir automatizuojamos.

PRODUKTYVUMAS

Mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimas. Bendri mokslo ir verslo projektai vystomi mokslo ir verslo ,
jame teminiai hakatonai, konferencijos, patogi ir efektyvi praktikos sistema.

mokslo ir verslo veikla vykdomi bendri projektai su partneriais. Tai
robotikos verslo ir .

VIETOS IR TARPTAUTINIAI

Integruota turizmo informacijos platforma. Integruota TIC platforma su rezervacijos sistemomis (Airbnb, Booking
ir kt.), (myBus, trafi), atsiliepimais (Google, Tripadvisor, Lonelyplanet), lankytojui

ir funkcijas rasti vienoje vietoje. Realiu laiku matoma informacija ir
turizmo prognozuoti ir itin operatyviai taikytis prie pvz. teikti
personalizuotus realiu laiku vietoje.

EKONOMIKA



128

PASIRENGIMAS

KONCEPCIJA

Atlikta miesto sampratos,

ir
.

Detaliai gerojoje
praktikoje naudojami bei
projekto kontekste

miesto kriterijai ir sritys.

miesto
diagnostiniai lygiai ir
kiekvieno lygio rodikliai.

Parengiama miesto
ir
matrica, leisianti vizualiai parodyti
kiekvieno kriterijaus .

Atlikti interviu su miesto
atstovais,

siekiant miesto
.

Atlikta vidaus .
miesto IT

. Remiantis
informacija parengta SSGG .

Atlikta ir verslo
. Pasirinkta ir

kiekvienam kriterijui aktuali paslauga.

Atlikta miesto
. metu

naudojamos
panaudojimo atvejai, saugumas ir kt.

1

2

3

4

kiekvienas
miesto kriterijaus lygis, pagal

miesto esamos
.

diskusijose
atrinkti sprendiniai yra sugrupuojami
pagal miesto kriterijus ir
suformuojamos tobulinimo kryptys.

Parengiama miesto koncepcija. tobulinimo
kryptys yra pagal miesto lygius, detalizuojant visus

sprendinius, ir bei
rodiklius.

ETAPAS #4 | 

Parengiami ir
planai bei
. projekto

. Atliekama .

Parengiama miesto
koncepcija, pateikianti

galimas alternatyvos bei .

Remiantis praktika bei esamos situacijos analize bei
galimi miesto sprendiniai. Suorganizuota bei

diskusija, siekiant papildomai
sugeneruotus sprendinius.



MIESTO KONCEPCIJOS 
FORMAVIMAS IR 

129



130

KONCEPCIJA

ir ugdymas bei 

, bet ir suaugusiojo 

Mieste skatinamas inovatyvaus
praktika;

ro
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APLINKAEKONOMIKA

MA 

GYVENTOJAI VALDYMASTRANSPORTAS GYVENIMAS

II LYGIS
Informacija apie ugdymo 

veiklas yra paprastai 
prieinama; skatinamas 

gyventojams kurti verslo 
inovatyviems verslams 

verslumo.

duomenys saugomi tam 

sistemoje.
naudojasi vieninga GIS 

sistema.

Pradedamos skaitmenizuoti 

gyventojams ir verslui 

paslaugas.

efektyvus informavimas apie 

III LYGIS
Gyventojai visomis mieste 

paslaugoms gali naudotis 
skaitmeniniu ar kitu nuotoliniu 

Veikia verslo paramos 
inovatyviam verslui 

inovatyvius
produktus ir paslaugas.

valdymo procesai 

realaus laiko duomenis; 

skaitmenizuota, naudojamas 
modeliavimas.

Veikia bendra turto valdymo 
sistema; didinama integracija 

optimaliai naudojami miesto 

paslaugos gyventojams ir 
verslui; dalinamasi tarpinstituciniu

bendradarbiavimu; informacija 

personalizuota.

IV LYGIS
Integruotas formalus ir 

skirtingose srityse, visuose 
gyvenimo etapuose.

Miestas aktyviai naudoja 

pritraukimui.

planavimui ir prognozavimui 

analitika ir dirbtinis intelektas.

quadruple helix) 

paslaugos personalizuojamos ir 

pagalba personalizuojama 

sporto renginius; naudojant 

V LYGIS

Prioritetiniai kriterijai

personalizuota.personalizuota.

BENDRA VISAS MIESTO SISTEMAS VIENIJANTI SISTEMA
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S

1 psl. 

2 psl. 

3 psl. 

4 psl. 

1 psl. 
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as 
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AS 1/7

Siekiamas rezultatas 

judumo

Mieste veikia transporto dalijimosi (taip pat ir tvaraus transporto), multimodalinio susisiekimo planavimo sprendimai.

Poreikis 

multimodalinio

aspektai, laukiamas efektas bei 

Sprendiniai:
S1.1.-

I etapas

Trafi Maps
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AS 2/7

aspektai, laukiamas efektas bei 

Sprendiniai:
S1.6. Transporto dalijimosi paslaugos / skatinimas I etapas

City Bee Spark

S1.7. Koordinacinis miesto centras I etapas

nuokoordinacinio

judumo

.

judumo
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AS 3/7

aspektai, laukiamas efektas bei 

Mieste veikia transporto dalijimosi paslaugos.
miesto koordinacinis centras.

incident.

sinchronizuotais duomenimis.

i 
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AS 4/7

aspektai, laukiamas efektas bei 

Sprendiniai:
S1.8. Koordinacinis miesto centras II etapas

tvarkytinas miesto vietas, stichines nelaimes, masinius renginius, nelaimingus atsitikimus ir pan. Koordinacinio miesto 
gaunami duomenys yra apdorojami taikant algoritmus, eismo srautams optimizuoti ir prognozuoti naudojamas 

KPIs). Miesto transporto 

paslaugos.

centras.

aspektai, laukiamas efektas bei 

Poveikio rodikliai:
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AS 5/7

aspektai, laukiamas efektas bei 

Sprendiniai:

II etapas
Multimodalinio

ne tik autobusus.

kitus incidentus, %.

aspektai, laukiamas efektas bei 

Poveikio rodikliai:

miesto centre.
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AS 6/7

1.11. Judumo kaip paslaugos (angl. Mobility as a service) koncepcija

on-demand transport

S.1.12. Koordinacinis miesto centras III etapas

baudas ir pan.

aspektai, laukiamas efektas bei 
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AS 7/7

Multimodalinio .

aspektai, laukiamas efektas bei 

Poveikio rodikliai:
2 kiekis.
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7

Siekiamas rezultatas 

Poreikis 

aspektai, laukiamas efektas bei 

Sprendiniai:

yra reikalingas, norint kurti funkcionalias miesto valdymo sistemas 

atverti.
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7

aspektai, laukiamas efektas bei 

Sprendiniai:
S2.2. Turto valdymo sistema

S2.3. Vieninga GIS Sistema
jai teikti savo duomenis, o 

2
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7

Sukurta ir 

Sukurta ir turto valdymo sistema.

vieninga GIS sistema.

aspektai, laukiamas efektas bei 

naudos ateityje), kuria GIS sistemos versija bus naudojamasi, kurie duomenys bus atviri.

skaitmeninant duomenis, kuriant ir 

naudojantis kurti naujas paslaugas mieste.

planavimui.
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7

aspektai, laukiamas efektas bei 

Sprendiniai:
S2.5. GIS platformos pagrindu sukurtas miesto 3D modelis

panaudojama turto

o 
-

.

valdymas
Nuotoliniai davikliai (skaitikliai)

pastatams, 

Poveikio rodikliai:
tarpinstitucinis bendradarbiavimas.

aspektai, laukiamas efektas bei 
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7

Sukurtas miesto 3D modelis.

aspektai, laukiamas efektas bei 

Gyventojams atviri GIS sistemos duomenys yra papildomi turto valdymo sistemos duomenimis (pvz. kaip atskiri 
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7

aspektai, laukiamas efektas bei 

Sprendiniai:

aspektai, laukiamas efektas bei 

Poveikio rodikliai:
tarpinstitucinis bendradarbiavimas.
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7

aspektai, laukiamas efektas bei 

Poveikio rodikliai:
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I 1/7

Siekiamas rezultatas 

didinimo.

Poreikis 

aspektai, laukiamas efektas bei 

Sprendiniai:

o 
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I 2/7

aspektai, laukiamas efektas bei 

Sprendiniai:

science technologies engineering mathematics

ugdymui.

inovatyvaus
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I 3/7

Sukurta ir 

http://www.eli-net.eu/).

aspektai, laukiamas efektas bei 

i. 

pamokas).

aspektai, laukiamas efektas bei 

Sprendiniai:
S3.3. Ugdymo planai kiekvienam gyvenimo etapui

Poveikio rodikliai:
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I 4/7

aspektai, laukiamas efektas bei 

vieno langelio principu veikianti telefono linija, 
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I 5/7

aspektai, laukiamas efektas bei 

Poveikio rodikliai:
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I 6/7

aspektai, laukiamas efektas bei 

Nedarbo lygis mieste, %.

Sprendiniai:
S3.5. Suintegruotas formalus ir neformalus ugdymas
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I 7/7

aspektai, laukiamas efektas bei 

Poveikio rodikliai:
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Sprendiniai:
S4.1. Inovatyvaus verslo skatinimas

inovatyvus
inovatyvus

inovatyvius verslus, kitaip vadinamus 
startuoliais startuolius

.
inovatyviam

neskatina inovatyvaus
robotikos

startuolius
akseleratoriai. Akseleratoriuje startuolio

). Akseleratorius apima visas pagrindines sritis, su 
akseleratorius 

startuoliai

1/6

Siekiamas rezultatas 

Inovatyviam inovatyvius produktus ir paslaugas.

investicijoms pritraukti.

Poreikis 

inovatyvaus

aspektai, laukiamas efektas bei 
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2/6

aspektai, laukiamas efektas bei 

inovatyviam verslui yra sukuriamos diskutuojant su verslo atstovais).
hakatonus

siekiant efektyviau kurti ir vystyti 
atskiras iniciatyvas (akseleratorius, hakatonus).

Inovatyviems
per renginius, mokslo institucijose.

Tokio tipo renginiai kaip hakatonai ir akseleratoriai, specializuotos paskaitos, startuoliams skirtos 
inovatyvaus

Sprendiniai:
S4.1. Inovatyvaus verslo skatinimas
Pritraukti potencialiems startuoliams hakatonai specializuotas renginys, kuriame 

. 
, kurio 

hakatono metu 
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3/6

aspektai, laukiamas efektas bei 

Sprendiniai:
Living Lab I etapas

prototipuoti
bendradarbiavimo platforma tarp miesto, 

akseleratoriumi ir hakatonais. Hakatonai skirti 

Gyvosios laboratorijos taip pat gali veikti kaip inovatyvaus miestai gali leisti tam skirtose 

edukuoti

aspektai, laukiamas efektas bei 

Poveikio rodikliai:
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4/6

Mieste veikia gyvoji laboratorija, inovatyviam inovatyvius
produktus ir paslaugas.

Mieste veikia patogi turizmo informavimo sistema, kurioje integruotos visos turistams aktualios paslaugos.

aspektai, laukiamas efektas bei 

Yra vykdomos bendros investicijos Living Lab -

Living Lab

Sprendiniai:
S4.3. Mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimas

hakatonai

robotikos

S4.4. Integruota turizmo informacijos platforma I etapas
Airbnb, Booking

myBus, trafi), atsiliepimais (Google, Tripadvisor, Lonelyplanet



160

5/6

aspektai, laukiamas efektas bei 

Sprendiniai:
Living Lab II etapas

Living Lab

Living Lab
robotikos

Living Lab

S4.6. Integruota turizmo informacijos platforma II etapas

paslaugas.

aspektai, laukiamas efektas bei 

Poveikio rodikliai:

tarpinstitucinis bendradarbiavimas.

Mieste veikia gyvoji laboratorija.
Mieste viekia mokslo ir verslo .

Sukurta ir integruota turizmo informacijos platforma.
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6/6

aspektai, laukiamas efektas bei 

European Network of Living Labs).

inovatyvias paslaugas ir produktus gyvojoje 

Startuoliai ir 

prototipavimo

Poveikio rodikliai:

tarpinstitucinis bendradarbiavimas.
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1/6

Siekiamas rezultatas 

Poreikis 

aspektai, laukiamas efektas bei 

Sprendiniai:
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2/6

aspektai, laukiamas efektas bei 

Aplikacija 

push notifications), kurie 

Tinklapis -
torijai -
nant
Atviri duomenys 

I etapas

priemone miestui.
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3/6

aspektai, laukiamas efektas bei 

aspektai, laukiamas efektas bei 

Sprendiniai:
S5.5. Atviri duomenys ir apklausos

Poveikio rodikliai:
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4/6

aspektai, laukiamas efektas bei 

e 



166

5/6

aspektai, laukiamas efektas bei 

Sprendiniai:
II etapas

funkcionalumai integracijas.

quadruple helix

aspektai, laukiamas efektas bei 

Poveikio rodikliai:

.



167

6/6

aspektai, laukiamas efektas bei 

daugiapartnerinis

quadruple helix).

Poveikio rodikliai:
tarpinstitucinis bendradarbiavimas.
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1/7

Siekiamas rezultatas 

Poreikis segmentuota pagal atskiras miesto vietas.

aspektai, laukiamas efektas bei 

Sprendiniai:
I etapas

lokacijos

I etapas
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2/7

aspektai, laukiamas efektas bei 

Sprendiniai:
video, audio)

S6.4. Kibernetinio saugumo iniciatyvos
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3/7

aspektai, laukiamas efektas bei 

Sukurta ir 

Poveikio rodikliai:

Sprendiniai:
II etapas

aspektai, laukiamas efektas bei 
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4/7

aspektai, laukiamas efektas bei 

Sprendiniai:
II etapas

Fit-bit

sudarkyti.

centru).
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5/7

aspektai, laukiamas efektas bei partneriai 

aspektai, laukiamas efektas bei 

Sprendiniai:

Poveikio rodikliai:
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6/7

aspektai, laukiamas efektas bei 

Sprendiniai:
III etapas

gyventojams.

renginius.
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7/7

aspektai, laukiamas efektas bei 

Poveikio rodikliai:
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V LYGIO VIZIJA

okiam 

asl

val
minimalaus lygio, mieste veikia savaeigiai automobiliai.

ro ir tarybos rinkimuose, 

alimi (>90%) tik 

ir 
is gyvenimo etapais formalaus ir 

gra
patys kuria savo aplikacijas ir kitas 



176

SPRENDINIAI

.

Poveikio rodikliai:
. judumo

judumo plane nurodytais rodikliais ir juos pakoreguoti 
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SPRENDINIAI

davikliai

Poveikio rodikliai:
. judumo

judumo plane nurodytais rodikliais ir juos pakoreguoti 
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SPRENDINIAI

Poveikio rodikliai:
. judumo

judumo plane nurodytais rodikliais ir juos pakoreguoti 
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SPRENDINIAI

s 
C kategorijos.

Poveikio rodikliai:
. judumo

judumo plane nurodytais rodikliais ir juos pakoreguoti 
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SPRENDINIAI

(I etapas)

(II etapas)
Poveikio rodikliai:

judumo
judumo

Multimodalinio

Poveikio rodikliai:

-iams).
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SPRENDINIAI

S1.6. Transporto dalijimosi 
paslaugos/skatinimas

Mieste veikia transporto dalijimosi paslaugos.

Poveikio rodikliai:
judumo plane 

judumo
suplanuota.
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SPRENDINIAI

S1.7. Koordinacinis centras
(I etapas)

S1.8. Koordinacinis centras
(II etapas)

S1.12. Koordinacinis miesto 
centras (III etapas)

miesto koordinacinis centras.

koordinacinio centro 

-

Poveikio rodikliai:
judumo

judumo plane nurodytais rodikliais ir juos pakoreguoti 

2022 m. 2023 m. 2024 m.
25 % 60 % 100 %
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SPRENDINIAI

S1.7. Koordinacinis centras
(I etapas)

S1.8. Koordinacinis centras
(II etapas)

S1.12. Koordinacinis miesto 
centras (III etapas)

, 

-

Poveikio rodikliai:
judumo

judumo plane nurodytais rodikliais ir juos pakoreguoti 

judumo

, 

Siekiamas rodiklis 

2024 m. 2025 m. 2026 m. 2027 m. 2028 m. 2029 m. 2030 m.
10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %
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SPRENDINIAI

S1.7. Koordinacinis centras
(I etapas)

S1.8. Koordinacinis centras
(II etapas)

S1.12. Koordinacinis miesto 
centras (III etapas)

Poveikio rodikliai:

Poveikio rodikliai:
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SPRENDINIAI

Poveikio rodikliai:
2 2
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SPRENDINIAI

S1.11. Judumo kaip paslaugos 
koncepcija

.

Poveikio rodikliai:
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SPRENDINIAI

Sukurta ir 

funkcijomis. Tai yra svarbu siekiant kelioms institucijoms drauge kurti naujas inovatyvias paslaugas gyventojams bei 

Poveikio rodikliai:
tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Rodiklis nustatomas interviu ir apklausomis. Priklausomai nuo gauto 
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SPRENDINIAI

S2.2. Turto valdymo sistema

Sukurta ir turto valdymo sistema.

Poveikio rodikliai:
tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Rodiklis nustatomas interviu ir apklausomis. Priklausomai nuo gauto 
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SPRENDINIAI

S2.3. Vieninga GIS sistema

vieninga GIS sistema.

technines galimybes.

Poveikio rodikliai:
tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Rodiklis nustatomas interviu ir apklausomis. Priklausomai nuo gauto 
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SPRENDINIAI

s 

Poveikio rodikliai:
tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Rodiklis nustatomas interviu ir apklausomis. Priklausomai nuo gauto 
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SPRENDINIAI

S2.5. Miesto 3D modelis

Sukurtas miesto 3D modelis.

galimybes.

Poveikio rodikliai:
tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Rodiklis nustatomas interviu ir apklausomis. Priklausomai nuo gauto 
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SPRENDINIAI

davikliai

Poveikio rodikliai:

taikomas energetinio efektyvumo didinimo priemones.
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SPRENDINIAI

komanda.

Poveikio rodikliai:

taikomas energetinio efektyvumo didinimo priemones.
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SPRENDINIAI

S3.1. Formalaus ir neformalaus 
ugdymo platforma

Sukurta ir 

-

Poveikio rodikliai:

2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m. 2027 m. 2028 m. 2029 m. 2030 m.

x x + 10 %
2022 m. 

+ 10 %

2023 m. 

+ 10 %

2024 m. 

+ 10 %

2025 m. 

+ 10 %

2026 m. 

+ 10 %

2027 m. 

+ 10 %

2028 m. 

+ 10 %

2029 m. 

+ 10 %
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SPRENDINIAI

S3.2. STEM centras

1320 x 24 val. = 31680 mok po 1 val.
322 x 24 val. = 7728 mok po 1 val.

Poveikio rodikliai:

rekomendacijomis:
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/sdg4-data-digest-data-nurture-learning-2018-en.pdf
Alternatyva siekiama gerinti Eurostat vertinamus rodiklius:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Digital_economy_and_society_statistics_-
_households_and_individuals



196

SPRENDINIAI

S3.3. Ugdymo planai 
kiekvienam gyvenimo etapui

Parengti ugdymo planai kiekvienam gyvenimo etapui.

Poveikio rodikliai:
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SPRENDINIAI

ugdymas, mokymai

80 proc.

50 proc.

Poveikio rodikliai:

rekomendacijomis:
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/sdg4-data-digest-data-nurture-learning-2018-en.pdf
Alternatyva siekiama gerinti Eurostat vertinamus rodiklius:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Digital_economy_and_society_statistics_-
_households_and_individuals
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SPRENDINIAI

S3.5. Formalaus ir neformalaus 

Poveikio rodikliai:
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SPRENDINIAI

S4.1. Inovatyvaus verslo 
skatinimas

metus. Nuo 2025 3 renginiai per metus.
aksleratoriaus apimtis 

Poveikio rodikliai:

akseleratoriuose. Siekiamas rodiklis iki 2025 m. 
papildomas 
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SPRENDINIAI

I E
KO

N
O

M
IK

A

laboratorija) (I etapas)

Living Lab

laboratorija) (II etapas)

I

Mieste veikia gyvoji laboratorija.

Poveikio rodikliai:

taikymo srities.

II V

European Network of Living Labs).

Poveikio rodikliai:

taikymo srities.
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SPRENDINIAI

I E
KO

N
O

M
IK

A

S4.3. Mokslo ir verslo HUB'as I

Mieste veikia mokslo ir verslo .

veiklos metais.

Poveikio rodikliai:
tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Rodiklis nustatomas interviu ir apklausomis. Priklausomai nuo gauto 
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SPRENDINIAI

I E
KO

N
O

M
IK

A

S4.4. Integruota turizmo 
informacijos platforma
(I etapas)

S4.6. Integruota turizmo 
informacijos platforma
(II etapas)

I

Sukurta ir integruota turizmo informacijos platforma.

-2030 

Poveikio rodikliai:

patirtis.

2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m. 2027 m. 2028 m. 2029 m. 2030 m.
10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %
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SPRENDINIAI

I E
KO

N
O

M
IK

A

S4.4. Integruota turizmo 
informacijos platforma
(I etapas)

S4.6. Integruota turizmo 
informacijos platforma
(II etapas)

II V

, 
-

Poveikio rodikliai:

.

patirtis.

2027 m. 2028 m. 2029 m. 2030 m.
55 % 70 % 85 % 100 %
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SPRENDINIAI

VA
LD

YM
AS

teikiamos internetu

. 

. .

. 

interneto platforma.

2022 m. 2023 m.
50 % 100 %

2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m.
25 % 50 % 75 % 100 %

2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m.
x % y % z % 100 %
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SPRENDINIAI

VA
LD

YM
AS

teikiamos internetu

Poveikio rodikliai:
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SPRENDINIAI

VA
LD

YM
AS

interneto platforma.

Poveikio rodikliai:
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SPRENDINIAI

VA
LD

YM
AS

(I etapas)

(II etapas) 10 
-2030 m. pateikiamos 

Poveikio rodikliai:

2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m. 2027 m. 2028 m. 2029 m. 2030 m.
10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
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SPRENDINIAI

VA
LD

YM
AS

(I etapas)

(II etapas)
-

-2030 m. 

Poveikio rodikliai:
tarpinstitucinis bendradarbiavimas.

2027 m. 2028 m. 2029 m. 2030 m.
10 % 20 % 30 % 40 %

2027 m. 2028 m. 2029 m. 2030 m.
5 % 10 % 15 % 20 %
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SPRENDINIAI

VA
LD

YM
AS

I I

Poveikio rodikliai:
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SPRENDINIAI

S5.5. Atviri duomenys ir 
apklausos

Poveikio rodikliai:

judumo plane pateikiamus rodiklius.
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SPRENDINIAI

platforma (III etapas, 

Sukurta ir 

-2050 

Poveikio rodikliai:

-2030 m. pateikiama 

2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m. 2027 m. 2028 m. 2029 m. 2030 m.
6,25 % 12,5 % 18,75 % 25 % 31,25 % 37,5 % 43,75 % 50 %

2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m. 2027 m. 2028 m. 2029 m. 2030 m.

x x + 5 %
2023 m. 

+ 5 %

2024 m. 

+ 5 %

2025 m. 

+ 5 %

2026 m. 

+ 5 %

2027 m. 

+ 5 %

2028 m. 

+ 5 %

2029 m. 

+ 5 %
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SPRENDINIAI

platforma (III etapas, 
lis

Poveikio rodikliai:

-2030 m. pateikiama 

2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m. 2027 m. 2028 m. 2029 m. 2030 m.

x x + 5 %
2023 m. 

+ 5 %

2024 m. 

+ 5 %

2025 m. 

+ 5 %

2026 m. 

+ 5 %

2027 m. 

+ 5 %

2028 m. 

+ 5 %

2029 m. 

+ 5 %
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SPRENDINIAI

platforma (III etapas, Poveikio rodikliai:

-2030 m. pateikiama 

2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m. 2027 m. 2028 m. 2029 m. 2030 m.

x x + 5 %
2023 m. 

+ 5 %

2024 m. 

+ 5 %

2025 m. 

+ 5 %

2026 m. 

+ 5 %

2027 m. 

+ 5 %

2028 m. 

+ 5 %

2029 m. 

+ 5 %
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SPRENDINIAI

iniciatyvos (I etapas)

iniciatyvos (II etapas)

iniciatyvos (III etapas)

renginiai asmeniui per metus.

Poveikio rodikliai:

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Healthy_life_years_statistics
https://www.who.int/healthinfo/statistics/LT_method.pdf?ua=1
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SPRENDINIAI

iniciatyvos (I etapas)

iniciatyvos (II etapas)

iniciatyvos (III etapas)

15 

Poveikio rodikliai:

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Healthy_life_years_statistics
https://www.who.int/healthinfo/statistics/LT_method.pdf?ua=1
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SPRENDINIAI

iniciatyvos (I etapas)

iniciatyvos (II etapas)

iniciatyvos (III etapas) Poveikio rodikliai:

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Healthy_life_years_statistics
https://www.who.int/healthinfo/statistics/LT_method.pdf?ua=1



217

SPRENDINIAI

S6.3. Audio ir video davikliai

Poveikio rodikliai:

0,5
-

2024 m. 2025 m. 2026 m. 2027 m. 2028 m. 2029 m. 2030 m.

x x 0,5 %
- 0,5 % - 0,5 % - 0,5 % - 0,5 % - 0,5 %
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SPRENDINIAI

S6.4. Kibernetinio saugumo 
iniciatyvos

48 renginiai per metus.

Poveikio rodikliai:

https://privacyinternational.org/

Papildomai galima naudoti ir kitus rodiklius, pvz.:
https://www.dellemc.com/en-us/data-protection/gdpi/index.htm

.
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SPRENDINIAI

dirbtinis intelektas (II etapas)

Sukurta ir 

Poveikio rodikliai:

0,5 
-

2025 m. 2026 m. 2027 m. 2028 m. 2029 m. 2030 m.

x x 1 % - 1 % - 1 % - 1 % - 1 %
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SPRENDINIAI

dirbtinis intelektas (II etapas)

Sukurta ir 

Poveikio rodikliai:

-

2025 m. 2026 m. 2027 m. 2028 m. 2029 m. 2030 m.

x x 1 % - 1 % - 1,5 % - 1,5 % - 1,5 %
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MOS 
PROBLEMOS

DINIMUI

miestas yra veiksmingas tiek, kiek ir kokio tikslumo yra surenkama, saugoma bei analizuojama. funkcijas mieste atlieka sistemos.
Sujungtos su mieste tinklu, registrais ir papildytos kita reikiama informacija, sistemos kaupia miesto padeda apdoroti bei
analizuoti. Tokias funkcijas atlikti turto valdymo sistema. analize bei miesto strateginis planavimas bei

kad priimami sprendimai o miesto .

mieste visi duomenys bei dokumentai turi skaitmenizuoti, tam, kad jie suprantami sistemos ir tuo .
skaitmenizavimas tai tiesiog skanavimas ir saugojimas elektronine forma. Tai yra pilnas valdymas formoje

rengimas, autentifikavimas el. saugojimas, sistemoms, tiek sistemoms, tiek atlikti
pagal kriterijus ir kt.), pvz. tekstas turi kaip tekstas, o ne nuskanuotas

kaip ir rinkinys, o ne informacija ir funkcijos, o ne pavieniai skaitmenys.

Diegiant miesto valdymo sistemas, turi kvalifikacijos bei pritraukimas. miesto valdyme turi dalyvauti
specialistai strateginio planavimo, rinkodaros, komandos valdymo ir . Darbuotojai

turi mieste bei o tuo ir naudotis tomis sistemomis, planuoti
bei priimti sprendimus, pagal pateiktus duomenis.

Naujos sistemos turi diegiamos ir naudojamos vykdant atviro protokolo . Visi pirkimai vykdomi nurodant, kad turi naudojami atviri duomenys ir atvira
programavimo (API). prieinama programavimo suteikia programuotojams prie patentuotos ar
paslaugos. yra rinkiniai, kurie reguliuoja, kaip viena programa gali bendrauti ir kaip bendrauja su kitomis programomis.

os problemos:

Dalis inventorizuoto turto yra suvesta paprastuose MS Excel failuose, kurie reikalauja daug rankinio darbo.

arbas, tad tenka naudotis senais duomenimis.

str
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KOMPETENCIJOS

buo
ijo

apm
ili

REIKALINGOS KOMPETENCIJOS

IT kompetencijos sistemos palaikymui, atnaujinimui; 

IT kompetencijos sistemos palaikymui, atnaujinimui.
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MANUS 
MIESTAS

ISO 37123: ATSPARAUS MIESTO RODIKLIAI

RODIKLIAI

socialinio, ekonominio ir aplinkosauginio tvarumo rezultatus. 

politinis ir ekonominis nestabilumas, ir kt.

ISO 

standartas.

ISO 22000 standartizacija nustato maisto saugos valdymo sistemos 
reikalavimus;

ISO 14000 standartizacija nustato aplinkosaugos vadybos sistemos kriterijus.

https://www.iso.org/standard/68498.html, https://www.iso.org/standard/69050.html, https://www.iso.org/news/ref2305.html, https://www.iso.org/popular-standards.html
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ISO standartai ir sertifikatai yra pasauliniu mastu kaip padedantis ar paslaugos, procesai ir produktai yra tam .
ISO standarto rodikliai padeda nustatyti projekto ar tikrai visi sprendimai pasiekti nustatyto tikslo. ISO standartas (ISO
37122) turi 80 apie 49 % padengia sprendiniai. Svarbu kad daugelis su fizine ir tam, kad
rodiklius galima ir vykdyti miestas turi apie . Tam yra reikalingas padedantis

. Turto valdymo sistema gali tuo su sistema galima mieste, interneto
ir kitus rodiklius.

skaitiklius; Kokia miesto dalis yra padengta vaizdo kameromis;

principus;

duomenis.

1 - -

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:37122:ed-1:v1:en
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PLATFORMA

transporto naudojimui ir atsiskaitymui 

transportui, gaus atitinkamas lengvatas ir 

TRANSPORTAS

visiems eismo dalyviams.

vietas, patogiau planuotis keliones.

naudojant resursus.

APLINKA

mieste.

pakeitimus.

visiems eismo dalyviams.

visiems eismo dalyviams.

visiems eismo dalyviams.

mieste.

mieste.

mieste.

Moksleiviai

Studentai

Darbingo 

asmenys

Senjorai
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ar kitas veiklas ir gaus 

STEM centre ir gyvojoje miesto 

STEM centre vyks neformalaus 
ugdymo pamokos skirtos visai 

mokytis ir asmenims su spec. 
poreikiais.

Dirbantiems asmenims neformalaus 
ugdymo ir persikvalifikavimo kursai 

Neformalus ugdymas padidins 

technologijomis.

Moksleiviai gyvojoje miesto 

Akseleratoriai ir gyvoji miesto 
laboratorija skatins studentus kurti 

startuoliams, 

Gyvojoje miesto laboratorijoje bus 

asmenims.

Kuriamos naujos darbo vietos ir 

Gyvojoje miesto laboratorijoje 

problemas, aktualias jiems, pvz. 

poreikiams.

teikiamas paslaugas, verslui 
aktualius sprendimus ir kt.

Senjorai balsuodami ir teikdami 

ir kitais klausimais.

Bus stebimos pagr

su vaikais.

Saugumas Vilniaus g. ir kt. bus 

senjorams (pvz. nugriuvus ir 
negalint atsikelti, kameroms tai 

pan.).

GYVENTOJAI EKONOMIKA VALDYMAS GYVENIMAS

Moksleiviai

Studentai

Darbingo 

asmenys

Senjorai
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PASIRENGIMAS

KONCEPCIJA

Atlikta miesto sampratos,

ir
.

Detaliai gerojoje
praktikoje naudojami bei
projekto kontekste

miesto kriterijai ir sritys.

miesto
diagnostiniai lygiai ir
kiekvieno lygio rodikliai.

Parengiama miesto
ir
matrica, leisianti vizualiai parodyti
kiekvieno kriterijaus .

Atlikti interviu su miesto
atstovais,

siekiant miesto
.

Atlikta vidaus .
miesto IT

. Remiantis
informacija parengta SSGG .

Atlikta ir verslo
. Pasirinkta ir

kiekvienam kriterijui aktuali paslauga.

Atlikta miesto
. metu

naudojamos
panaudojimo atvejai, saugumas ir kt.

1

2

3

4

kiekvienas
miesto kriterijaus lygis, pagal

miesto esamos
.

diskusijose
atrinkti sprendiniai yra sugrupuojami
pagal miesto kriterijus ir
suformuojamos tobulinimo kryptys.

Parengiama miesto koncepcija. tobulinimo
kryptys yra pagal miesto lygius, detalizuojant visus

sprendinius, ir bei
rodiklius.

ETAPAS #4 | 

Parengiami ir
planai bei
. projekto

. Atliekama .

Parengiama miesto
koncepcija, pateikianti

galimas alternatyvos bei .

Remiantis praktika bei esamos situacijos analize bei
galimi miesto sprendiniai. Suorganizuota bei

diskusija, siekiant papildomai
sugeneruotus sprendinius.
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1. and
nka

sa
pr

galima keisti konkretaus 

2. ama teikti sprendiniams, 
koordinaciniam miesto centrui bei su juo susijusiems projektams. Lik

me

ies
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TIKSLAS a, 

KOMITETO

1. ini

2.

3. Esant poreikiui, rengti susitikimus, skirtus aptarti konkretaus kriterijaus, srities ar sprendinio problemas.

4.

5.

6.

KOMITETO DARBO

KOMITETO 
SANDARA

.

o sprendinius.

miesto sprendiniais.

Papildomai komitete gali veikti mero paskirtas asmuo.



KONCEPCIJOS 
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PRIORITETIZAVIMAS

alinimui reikalingas priemones bei 
prioritetizavimo

PRIELAIDOS

kla
aidas:

Poveikis

Vidutinis

1

2

3

2

3

4

3

4

5

Prioritetas

PRIORITETIZAVIMO METODIKA



237

IR VALDYMO 

NR. RIZIKA
RIZIKOS RIZIKOS 

POVEIKIS RIZIKOS VALDYMO PRIEMON

1

2 sistemomis nebuvimo, 
neveikimo ar netinkamo veikimo

parenkantis ekspertus

integracijos ekspertas
(vadovaujantis)

3
Sistemos veikia nepakankamai 
greitai Vidutinis

testavimo specialistas 
(vadovaujantis)

4 Vidutinis
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IR VALDYMO 
-

NR. RIZIKA
RIZIKOS RIZIKOS 

POVEIKIS

1
rizikos

sistemos suprojektuotos atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams 

techniniai reikalavimai, kainos ir terminai bei 

grafiko bei komunikacijos plano suderinimas 
nesilaikymas arba Vidutinis

2

Vidutinis

Vidutinis

pritaikymas.
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IR VALDYMO 
-

NR. RIZIKA
RIZIKOS RIZIKOS 

POVEIKIS

2
sunku juos kontroliuoti

Vidutinis

Aktyvus bendravimas su darbuotojais ir 

finansavimas Vidutinis

3 Kitos rizikos Projekto suinteresuotos 
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PASIRENGIMAS

KONCEPCIJA

Atlikta miesto sampratos,

ir
.

Detaliai gerojoje
praktikoje naudojami bei
projekto kontekste

miesto kriterijai ir sritys.

miesto
diagnostiniai lygiai ir
kiekvieno lygio rodikliai.

Parengiama miesto
ir
matrica, leisianti vizualiai parodyti
kiekvieno kriterijaus .

Atlikti interviu su miesto
atstovais,

siekiant miesto
.

Atlikta vidaus .
miesto IT

. Remiantis
informacija parengta SSGG .

Atlikta ir verslo
. Pasirinkta ir

kiekvienam kriterijui aktuali paslauga.

Atlikta miesto
. metu

naudojamos
panaudojimo atvejai, saugumas ir kt.

1

2

3

4

kiekvienas
miesto kriterijaus lygis, pagal

miesto esamos
.

diskusijose
atrinkti sprendiniai yra sugrupuojami
pagal miesto kriterijus ir
suformuojamos tobulinimo kryptys.

Parengiama miesto koncepcija. tobulinimo
kryptys yra pagal miesto lygius, detalizuojant visus

sprendinius, ir bei
rodiklius.

ETAPAS #4 | 

Parengiami ir
planai bei
. projekto

. Atliekama .

Parengiama miesto
koncepcija, pateikianti

galimas alternatyvos bei .

Remiantis praktika bei esamos situacijos analize bei
galimi miesto sprendiniai. Suorganizuota bei

diskusija, siekiant papildomai
sugeneruotus sprendinius.



TOBULINIMO 
SPRENDINYS
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MIESTO PLATFORMOS

miesto administracija (toliau organizacija) gerinimas
Jelgavoje ir (toliau Projektas). Viena Platformos (toliau Platformos)

ir diegimas (toliau Paslauga).

organizacija jau yra Projekto kurio metu buvo siekiama miesto .
metu miesto registras yra kuriamas ir diegiamas. Jame yra kaupiami duomenys.

projekto etapo metu siekiama sukurti priemones panaudoti miesto registre kaupiamus duomenis bei
sukurti atitinkamas technines priemones gyventojams, efektyviau naudotis miesto paslaugomis. dokumente
yra pateikiamos galimos Platformos alternatyvos, atkreipiant rinkoje jau ir sprendimus.

Šiauli  miesto savivaldyb s administracija (toliau  - Perkan ioji organizacija) gyvendina projekt  „Gyventoj  kortel s integravimas  teikiam  
paslaug  valdym  Jelgavos ir Šiauli  savivaldyb se“, e-Card, LLI-152 (toliau  - Projektas). Viena iš projekt  apiman i  sri i   - Šiaulie io 
gyventoj  Platformos (toliau  - Platformos) suk rimas ir diegimas (toliau  - Paslauga). 
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URTAS 

METU EGZISTUOJA 2 MIESTO

E. BILIETO | metu mieste veikia e. bilieto kuria galima atsiskaityti UAB
transportu (autobusais ir autobusais). E. bilieto sudaro ISO 7810 standarto su RFID (angl. Radio
frequency identification) lustu, atitinkanti ISO/IEC 14443 .

E. MOKSLEIVIO | Kortele naudojasi moksleiviai. 2 paskirtys: moksleivio identifikavimas ir
transporto paslaugos naudojimas. Moksleivio sudaro ISO 7810 standarto su RFID (angl. Radio-

frequency identification) lustu, atitinkanti ISO/IEC 14443 .

MIESTO REGISTRAS | metu miesto .
Registro funkcijos yra apie miesto gyventojus kaupimas ir tvarkymas, ir taikyti
nuolaidas pasirinktoms . Pastebima, jog miesto registras metu yra kuriamas ir
pilnai . Toliau pateikiama lygio registro schema:
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MA
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skyriuje pateikiamas kuriamo projekto tikslas, pagrindiniai ir rezultatai.

PROJEKTO TIKSLAS | sukurti fizines ar skaitmenines priemones, gyventojams naudotis miesto teikiamomis paslaugomis
ir .

PROJEKTO |

Sukurti Platformai, siekiant miesto gyventojus naudotis miesto paslaugomis efektyviau.

PROJEKTO REZULTATAS | Parengta koncepcija, leisianti identifikuoti Platformos bei pasirengti detalios
specifikacijos rengimui.

Pagrindinis reikalingas Platformos funkcionalumas yra suteikti gyventojams pagal atsiskaitant
miesto teikiamas paslaugas. Pastebima, jog Platforma yra jog miesto registro informacija

veiksminga. Platformos pagalba, miesto registre tvarkomi duomenys realiai naudojami, suteikiant
gyventojams pasinaudoti registre pritaikytomis nuolaidomis. Suteikus gyventojams atsiskaitant pritaikyti
registre suteiktas nuolaidas, :

Remti gyventojus, suteikiant nuolaidas naudotis miesto paslaugomis. Tokiu
pasirinktos gyventojams;

Skatinti gyventojus naudotis visomis arba pasirinktomis miesto paslaugomis, suteikiant nuolaidas
ar .
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ANALIZUOJAMOS  3 SPRENDIMO ALTERNATYVOS

TOLIAU ANALIZUOJAMOS 3 SPRENDIMO ALTERNATYVOS

EPS LT SPRENDIMO ALTERNATYVA | EPS LT vykdo nuo 2005 yra sukaupusi daugiau nei 20 patirties
ir apdorojimo srityse. metu EPS LT vykdo visose Baltijos Ukrainoje bei Baltarusijoje. EPS

LT sprendimu metu naudojasi ir vienos Lietuvos prekybos centrai tinklai
.

APOLLO TECHNOLOGY SPRENDIMO ALTERNATYVA | Apollo technology sprendimo alternatyva metu yra naudojama
Kauno transporto srityje. Kauno miesto duomenimis, per Apollo technology sprendimu

daugiau nei 6,000 ir buvo daugiau nei 20,000 transporto .
sprendimo :

Itin lygmens greitaveika;
Profesionali ir daug patirties turinti komanda;

sprendimas, kurio planuose vystyti papildomais funkcionalumais.

Apollo technology metu kuria itin . Spredimo teigimu, naujai kuriamas produktas
pritaikytas miesto poreikiams.

MOQ SPRENDIMO ALTERNATYVA | MoQ sprendimas tai naujas sprendimas veikti 2018 metais.
valdo ir nuolat tobulina Lietuvos mobiliojo 2 bei bendrai UAB

.
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EPS LT SPRENDIMO VEIKIMO PRINCIPAS

. EPS LT 
-

mos dalis. Vis 
s 3 lojalumo 

as 

nurodyti 
mo 

Mobilioji lojalumo aplikacija | 
ytuve 

andarto 
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miesto 
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s jiems yra 

ant
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PROCESO SISTEMA AUTOMATINIS /
RANKINIS

duomenis Vietos prekybininkas ar kasos .
kurias siekia gyventojas.

Atsiskaitymo vietos kasos
sistema

Rankinis

Nuskaityti lojalumo

Gyventojas pateikia lojalumo ir nuskaito atsiskaitymo vietos skaitytuvu. Pateikiamos 3
galimos alternatyvos:

Pateikiama atskira lojalumo ;

Pateikiama banko kuri yra lojalumo sistemoje ir veikia kaip lojalumo
;

Pateikiama mobilioji aplikacija, kuri nuskanuoja skaitytuve QR .

Atsiskaitymo vietos
skaitytuvas Rankinis

Perduoti duomenis Atsikaitymo vietos skaitytuvas perduoda lojalumo duomenis (lojalumo
banko arba QR kodo duomenis) EPS LT lojalumo .

Atsiskaitymo vietos
skaitytuvas Automatinis

Identifikuoti Lojalumo sistemoje, pagal lojalumo yra surandamas gyventojas. EPS LT lojalumo sistema Automatinis

Tikrinti, ar gyventojui yra
suteikta nuolaida

EPS LT lojalumo sistema patikrina, ar identifikuotam gyventojui yra suteikiama nuolaida. EPS LT lojalumo sistema Automatinis

Pritaikyti Jei nuolaida yra suteikiama, EPS LT lojalumo sistema pritaiko gyventojui. EPS LT lojalumo sistema Automatinis

Pateikti nuolaidos
suteikimo

EPS LT lojalumo sistema pateikia atsiskaitymo vietos su atnaujinta
informacija. EPS LT lojalumo sistema Automatinis

Atvaizduoti
Atsiskaitymo vietos skaitytuvas atvaizduoja reikalingo atlikti .

Atsiskaitymo vietos kasos
sistema Rankinis

Atlikti
Gyventojas asmenine bankine kortele ar grynais pinigais atlieka . Atsiskaitymo tipas

ir su pateikta lojalumo alternatyva (lojalumo kortele, kortele ar
aplikacija).

Atsiskaitymo vietos
skaitytuvas Rankinis

Atvaizduoti, jog
atliktas Parodomas informacinis jog atliktas.

Atsiskaitymo vietos
skaitytuvas Rankinis
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EPS LT SPRENDIMO #2

PS LT praktikoje. 
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EPS LT SPRENDIMO #2

PROCESO SISTEMA AUTOMATINIS / RANKINIS

duomenis Vietos prekybininkas ar kasos .
kurias siekia gyventojas.

Atsiskaitymo vietos kasos
sistema Rankinis

Atvaizduoti QR skaitytuve prekes kasos prekybos vietoje naudojamas skaitytuvas atvaizduoja
QR .

Atsiskaitymo vietos
skaitytuvas Automatinis

Nuskanuoti QR Gyventojas, naudodamasis Platforma nuskanuoja QR . Platforma Rankinis

Pateikti nuolaidos suteikimo
Platforma pagalba, pateikia miesto

miesto gyventojam . Transakcijos metu perduodamas
identifikuojantis unikalus kodas.

Platforma Automatinis

Identifikuoti ir tikrinti miesto registras identifikuoja ir tikrina . Informacija yra
tikrinama pagal gyventojo .

miesto
registras Automatinis

Pateikti nuolaidos
suteikimo

Patikrinus informacija Registre, galimos 2 baigtys:

Registre randama, jog nuolaidos gyventojui suteikiamos. Tokiu atveju nuolaida
nebus taikoma.

Registre randama, jog nuolaida gyventojui yra taikoma. Tokiu atveju, Registras pateikia
jog nuolaida yra taikoma. Pateikiant yra pateikiamas nuolaidos

dydis.

miesto
registras Automatinis

Pritaikyti Gavus jog nuolaida yra suteikiama, Platforma taiko . Pritaikius
atsinaujina suma. Platforma Automatinis

Atlikti
Atliekamas Platformos . Jei likutis yra nepakankamas, tokiu
atveju patvirtinimas ir rodomas jog negali
atliktas. rodomas tiek Platformoje tiek prekybininko skaitytuve.

Platforma Automatinis

Atvaizduoti, jog atliktas Parodomas informacinis jog atliktas. Platforma Automatinis

Atvaizduoti, jog atliktas Parodomas informacinis jog atliktas. Atsiskaitymo vietos kasos
sistema Automatinis
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APOLLO TECHNOLOGY SPRENDIMO VEIKIMO PRINCIPAS

Apollo technology aplikacija veikia tiek tiek sistemomis. metu Kaune veikiantis Apollo technology
sprendimas yra tik . Vis numatoma, jog planuojamo naujo sprendimo apimtyje tiek mobilioji
aplikacija, tiek gyventojo . Toliau pateikiamos visos galimos alternatyvos:

Mobilioji aplikacija | Apollo technology sukurta mobilioji aplikacija atlikti bei taikyti miesto
registre nuolaidas. funkcija QR . Taip pat, numatoma

jog aplikacija tik kaip lojalumo o funkcija atliekama gyventojo atskirai (grynais pinigais arba
asmenine banko kortele).

| Apollo technology sukurta atlikti bei pritaikyti miesto registre
.

jog Apollo technology sprendimas metu pilnai sukurtas. miesto bei
principo Apollo technology komanda metu kuria bei vis dar geriausios

alternatyvos .

Apollo technology, kurdama 4 pagrindines miesto sritis, kuriose miesto Platforma veikti:

transportas;

paslaugos;

Atsiskaitymo savivaldybei kaip muziejai, kuriuose plataus ;

Atsiskaitymo kurios ir privataus kapitalo bei kuriuose yra platus .

Atsiskaitymo muziejuose ir yra . Apollo technology kurio
tik vieno tipo ar muziejai kasos poreikio ir

atsiskaitymus vykdyti tik papildoma pagalba. Taikant gyventojas Platformos pagalba
arba skaitytuve, arba mobilia aplikacija QR . QR kodas pastatomas kaip
plastikinis, ar kitokio tipo stovas. Atveju, jei atlieka ne vienos, bet didelio kiekio ar pardavimus, yra reikalinga kasos
sistema, kurioje prekybininkas kurias prekes gyventojas siekia .
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APOLLO TECHNOLOGY

pateikta Apollo Technology sprendimo schema. Joje matoma, jog galimi 2 sprendimo : bei
aplikacija. Taip pat, atsiskaitymo vietos 4 dalis: 1) transportas 2) paslaugos 3) atsiskaitymas
vietose, kuriuose pasirinkimo (muziejai) bei 4) atsiskaitymas vietose, kuriose yra plati pasirinkimo .
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APOLLO TECHNOLOGY SPRENDIMO VEIKIMO SCHEMA
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APOLLO TECHNOLOGY SPRENDIMO VEIKIMO

PROCESO SISTEMA AUTOMATINIS /
RANKINIS

duomenis

Vietos prekybininkas ar kasos . ar paslaugos,
kurias siekia gyventojas.

ir paslaugos tokiu atveju, jei prekybos vieta ar . Jei ar
kiekis itin ribotas, tokiu atveju kasos sistema reikalinga ir gali

naudojamas tik paprastas skaitytuvas.

Kasos sistema Rankinis

Nuskanuoti QR
gyventojas, naudodamasis Platforma nuskanuoja QR sugeneruoja skaitytuvas. Jei kasos sistema

naudojama, tada nuskanuojamas QR kodas, kuris gali pateiktas kaip plastikinis ar popierinis
plakatas.

Platforma Rankinis

Nuskanuoti gyventojas nuskanuoja arba . Platforma Rankinis

Pateikti nuolaidos
suteikimo

Platforma pagalba pateikia miesto gyventojui
. Transakcijos metu perduodamas gyventojo unikalus identifikacinis kodas. Platforma Automatinis

Identifikuoti ir tikrinti miesto registras identifikuoja ir tikrina . Informacija yra tikrinama
pagal gyventojo . miesto registras Automatinis

Pateikti nuolaidos
suteikimo

Patikrinus informacija Registre, galimos 2 baigtys:

Registre randama, jog gyventojui nuolaidos suteikiamos. Tokiu atveju nuolaida nebus taikoma.

Registre randama, jog nuolaida gyventojui yra taikoma. Tokiu atveju, Registras pateikia jog nuolaida
yra taikoma. Pateikiant yra pateikiamas nuolaidos dydis.

miesto registras Automatinis

Pritaikyti Gavus jog nuolaida yra suteikiama, Platforma taiko . Pritaikius atsinaujina
suma. Platforma Automatinis

Atlikti
Atliekamas Platformos . atliekamas . Jei likutis yra
nepakankamas, tokiu atveju patvirtinimas ir rodomas jog negali atliktas.

rodomas tiek Platformoje tiek prekybininko skaitytuve.
Platforma Automatinis

Atlikti Atliekamas gyventojo (grynais pinigais arba asmenine banko kortele). . Rankinis.

Atvaizduoti, jog atliktas Parodomas informacinis jog atliktas. Platforma Automatinis

Atvaizduoti, jog atliktas Parodomas informacinis jog atliktas. Kasos sistema Automatinis
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MOQ SPRENDIMO VEIKIMO SCHEMA

MoQ
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MOQ SPRENDIMO VEIKIMO SCHEMOS APRA

PROCESO SISTEMA
AUTOMATINIS /

RANKINIS

duomenis Vietos prekybininkas ar kasos .
ar paslaugos, kurias siekia gyventojas.

Atsiskaitymo vietos kasos
sistema

Rankinis

Atvaizduoti QR
skaitytuve

prekes kasos prekybos vietoje naudojamas skaitytuvas atvaizduoja QR
.

Atsiskaitymo vietos
skaitytuvas Automatinis

Nuskanuoti QR Gyventojas, naudodamasis Platforma nuskanuoja QR . Platforma Rankinis

Pateikti nuolaidos
suteikimo

Atsiskaitymo vietos kasos sistema identifikuoja ir pagalba pateikia
miesto gyventojui . Transakcijos metu

perduodamas gyventojo unikalus kodas.

Atsiskaitymo vietos kasos
sistema Automatinis

Identifikuoti ir tikrinti miesto registras identifikuoja ir tikrina . Informacija yra
tikrinama pagal gyventojo .

miesto
registras Automatinis

Pateikti nuolaidos
suteikimo

Patikrinus informacija Registre, galimos 2 baigtys:

Registre randama, jog nuolaidos gyventojui suteikiamos. Tokiu atveju nuolaida nebus
taikoma.

Registre randama, jog nuolaida gyventojui yra taikoma. Tokiu atveju, Registras pateikia
jog nuolaida yra taikoma. Pateikiant yra pateikiamas nuolaidos dydis.

miesto
registras

Automatinis

Pritaikyti Gavus jog nuolaida yra suteikiama, atsiskaitymo vietos kasos sistema taiko
. Pritaikius atsinaujina suma.

Atsiskaitymo vietos kasos
sistema Automatinis

Atlikti
Atliekamas Platformos . Jei likutis yra nepakankamas, tokiu atveju

patvirtinimas ir rodomas jog negali atliktas.
rodomas tiek Platformoje tiek prekybininko skaitytuve.

Platforma Automatinis

Atvaizduoti, jog
atliktas Parodomas informacinis jog atliktas. Platforma Automatinis

Atvaizduoti, jog
atliktas Parodomas informacinis jog atliktas. Atsiskaitymo vietos

skaitytuvas Automatinis
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SPRENDIMO ALTERNATYVOS ANALIZUOTOS PAGAL NURODYTUS KRITERIJUS

TOLIAU PATEIKIAMI KRITERIJAI, PAGAL KURIUOS BUVO VISOS 3 ALTERNATYVOS:

Naudotojo registracija ir identifikavimas | Nurodoma, kaip sprendimo naudotojas yra identifikuojamas.

ir informacijos saugojimas ir siuntimas | Pateikiama informacija, kur yra saugoma informacija, jei sprendimas
atlikti .

Sprendimo saugumas | Nurodomi saugumo sertifikatai, ar kiti jog sprendimas atitinka saugumo reikalavimus.

papildymas | Nurodomas Platformos papildymo principas, jei sprendimas atlikti .

Reikalinga papildoma | Pateikiama informacija, kokia papildoma yra reikalinga, siekiant . Taip
pat, nurodoma pritaikyti jau miesto .

Sprendimo pritaikymas | Nurodomos alternatyvos pritaikyti gyventojams. aspektas itin
aktualus, kadangi Platformos naudomis turi naudotis naudotojai.

pritaikyti Jelgavos miesto gyventojams | Nurodomos alternatyvos pritaikyti ne tik gyventojams, bet ir
Jelgavos miesto gyventojams, atvykstantiems . tarpusavio bendradarbiavimas yra projekto iniciatyvos pagrindas,

gyventojams naudotis Platformos paslaugomis yra itin aktualus funkcionalumas.

Reikalingos | Nurodomos visos reikalingos jog sprendimas .

Kainodara | Pateikiamos kainodaros taikymo taikyti palaikymo taikyti transakcijas ir kita.

| Pateikiama sprendimo pagal nurodytas kategorijas.
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EPS LT SPRENDIMO NAUDOTOJO REGISTRACIJOS IR IDENTIFIKAVIMO 
FUNKCIONALUMAS

Registruojant lojalumo arba susiejant banko su lojalumo programa, gyventojo identifikacija vyksta
profilyje (sukurtame miesto registre). gyventojas lojalumo

arba nurodo savo . Naudojant identifikacija vyksta principu, tik
yra jog registruojant profilyje, integraciniu yra patvirtinimo

.
Pastebima, jog EPS LT atstovu patirtis parodo, jog atskira registracija kitoje Platformoje profilyje), apsunkina

ir patogi, arba lengvai suprantama, kiekvienam gyventojui, ypatingai tam atstovams,
kaip senjorams. Tokio tipo registracija itin dideliu atkritimo procentu. EPS LT atstovu
teigimu, variantas leisti naudotojams asmeninius duomenis tiesiogiai ir atsisakyti
registruotis savitarnos portale. Tokiu atveju, saugumo lygio asmens identifikavimas,
registracijos procesas daug patogesnis.

EPS LT sprendimas

Naudotojo registracija ir identifikavimas
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APOLLO TECHNOLOGIES SPRENDIMO NAUDOTOJO REGISTRACIJOS IR IDENTIFIKAVIMO 
FUNKCIONALUMAS

Gyventojui atsisiuntus naudotojas pateikti :
Nurodyti identifikacinius duomenis;
Pasirinkti aplikacijos ;
Susieti .

metu sprendimas jog aplikacijoje asmuo pateikia teisingus duomenis ir nesinaudoja aplikacija
kito asmens vardu. Siekiant metu sprendimo taiko kuriuo remiantis,
asmuo pateikia senjoro . Vis matoma

jog naudotojas siekiantis ir aktyvinti pirma profilyje
(sukurtame miesto registre). is, gyventojas . Tokiu atveju, registruojant

gyventojas patvirtinti registracijos . Taip jog Platforma naudojasi,
tas asmuo.

Apollo technology sprendimas

Naudotojo registracija ir identifikavimas
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MOQ SPRENDIMO NAUDOTOJO REGISTRACIJOS IR IDENTIFIKAVIMO FUNKCIONALUMAS

Mobiliuoju ;
savo asmeninius duomenis.

yven

MoQ sprendimas

Naudotojo registracija ir identifikavimas
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Taikant kada Platforma nesuteikia atlikti
funkcijos, turimos gyventojo saugomos ir yra kaupiamos

pagal gyventojo prioritetus savo banko grynais
pinigais arba kitose platformose.
Taikant informacija turi saugoma sukurtoje
gyventojo . gyventojo atsakinga privalo

. galimos 2
alternatyvos:

Susieti su esamo banko . Tokiu atveju
turimos saugomos banko . Vis pastebima, jog
banko naudojimas nemokamas ir tokiu atveju
taikomas mokestis bankui, papildymo

metu preliminari transakcijos apmokestinimo suma EPS LT atstovu
teigimu siekia 0.2% 0.3%.
Kita alternatyva, miesto savivaldybei (pavald

siekti bei .

EPS LT sprendimas

Apollo technology
teigimu, miesto

siekti bei

licencijai
gauti).

Apollo technology sprendimas

informacijos
saugojimas atliekamas
MoQ virtualioje

.

MoQ sprendimas



263

SPRENDIMO SAUGUMAS

EPS LT suteiktas lygio PCI
DSS saugumo standarto atitikimo
sertifikatas, kuris yra kasmet
atnaujinamas. Visa

atitinka PA DSS
reikalavimus.

EPS LT sprendimas

Sprendimo saugumas

metu yra kiekvienos
esamos transakcijos, ar

. Taipogi, kadangi
informacija yra saugoma

virtualioje banko yra
apsaugotos ir banko naudojamomis
saugumo .

Apollo technology sprendimas

Sprendimo saugumas paremtas SIM
kortele. Taip pat,
saugumui (sumoms daugiau
nei 500 EUR, taikomas elektroninio

principas. MoQ sprendimas
naudoja 2 centrus,

jog vieno veiklai sutrikus,
sprendimas veikti kito centro
pagrindu.

MoQ sprendimas
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Taikant EPS LT pirmosios alternatyvos gyventojai Platformos pagalba atlikti .
papildymas aktualus, kadangi atliekami gyventojo bankine kortele, grynais

pinigais ar kitomis atsiskaitymo .
Taikant kada Platforma atlikti gyventojo papildoma
dvejais :

Jei gyventojo susieta su banku, tokiu atveju papildomos susietos gyventojo
banko .

Atveju, jei gyventojo atsakinga tada papildoma prekybos vietoje.
atveju, gyventojas prekybos papildyti . Prekybos vietoje gyventojas

(bankine kortele, grynais pinigais ar kitomis atitinkamos sumos . Prekybos vietos
atstovas atsiskaitymo kasos sistemoje Platformos papildymo ir aplikacijos Platforma,

QR papildyti Platformos nurodyta suma.

EPS LT sprendimas
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Gyventojo papildoma prekybos vietoje. atveju, gyventojas prekybos
papildyti . Prekybos vietoje gyventojas (bankine kortele, grynais pinigais ar kitomis

atitinkamos sumos . Prekybos vietos atstovas atsiskaitymo kasos sistemoje
Platformos papildymo ir leist, papildyti Platformos nurodyta suma.

Siekiant papildyti prekybos vietoje, MAXIMA prekybos centre, miesto
su prekybos vieta. Apollo technology patirtimi, gyventojai papildyti

savo toje prekybos vietoje, taikomas ~3% mokestis nuo papildymo sumos, .

Apollo technology sprendimas
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MoQ papildymas galimas dvejais variantais: banko pavedimu arba tiesiogiai susietos gyventojo banko .
Banko duomenis gyventojas pateikia MoQ sprendime ir gali principu MoQ

papildyti.

MoQ sprendimas



267

EPS LT sprendimo veikimui papildoma . Toliau pateikiami pagrindiniai papildomos
aspektai:

kasos sistema, leisianti perduoti ir priimti web-service principu. EPS LT teigimu,
jog sprendimas yra galimas, bet veikia, jei visi kasos sprendimai yra vieno ir to gamintojo.

skaitytuvas, leisiantis atvaizduoti QR . Pastebima, jog EPS LT sprendimas metu veikia tik
INGENICO gamintojo skaitytuvais. miesto atsiskaitymo punktuose esantys INGENICO gamintojo skaitytuvai,
diegiant panaudojami, atlikus papildomus minimalius programavimo darbus. skaitytuvai

INGENICO gamintojo skaitytuvais.

EPS LT sprendimas
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skaitytuvas, leisiantis nuskaityti . Taip pat, siekiant atsiskaityti QR kodu, reikalinga stendas arba
paprastas QR kodo . Jei prekybos vieta suteikia parduoti (10 ir daugiau), tokiu atveju
yra reikalinga kasos sistema.

Apollo technologies sprendimas
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Taikant MoQ reikalinga ir atsiskaitymo vietos kasos sistema. Numatoma jog
panaudotos esamos mieste naudojamos kasos, atsiskaitymo vietos, kurios naudoja seno tipo kasos aparatus

priverstos naudoti kasas. Pastebima, jog MoQ sprendimo taikymo atveju, atsiskaitymo kasos sistema
integruotis su miesto registru bei pati pritaikyti sumai pagal

miesto registro duomenis.

MoQ sprendimas



270

EPS LT sprendimas, neturintis funkcijos, neapriboja naudotis . Nepilnametis
gyventojas gali registruotis miesto registre. atveju, nepilnametis atlikdamas pirma

savo lojalumo ir kitomis (grynais, bankine kortele ar
kitomis .
Taikant kurios metu Platforma atlikti sprendimas .

EPS LT sprendimas
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metu sprendimas pritaikytas naudotis vaikams. vaikams naudotis aplikacija yra numatyta 2020 m.
pirmajame ketvirtyje.

Apollo technologies sprendimas
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metu sprendimas pritaikytas . Teisiniai atstovams naudotis
MoQ paslaugomis. sprendimo atstovai pastebi, jog yra pritaikyti
pastebima, jog toks sprendimas gali itin brangus. Matoma bendradarbiaujant kartu su atstovais ir
rengiant pritaikyti jei toks poreikis .

MoQ sprendimas
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Jelgavos miesto gyventojai, taip pat kaip gyventojai, naudotis Platforma. Vis pastebima, jog Jelgavos
identifikacijai rekomenduojama lygio registracijos apribojimai, kada Jelgavos gyventojas pateikti savo
asmeninius duomenis neidentifikuojant asmens per vartus. Tokiu atveju, atsiskaitymo metu naudojamas
gyventojo pateiktas identifikacinis kodas (unikalus kodas, sukurtas sprendimui). numeris

miesto registre ir .

EPS LT sprendimas
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Sprendimas neapriboja pagal . Jelgavos miesto gyventojas, siekiantis naudotis Platforma,
ir joje nurodyti savo identifikacinius duomenis, taip pat kaip ir bet kuris kitas naudotojas.

Atliekant Jelgavos miesto gyventojui suteikiama tokia nuolaida, kokia yra nurodyta miesto
registre. Numatoma, jog tinkamiausia yra gyventojo identifikacinis kodas (unikalus kodas, sukurtas
sprendimui).

Apollo technologies sprendimas
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Jelgavos miesto gyventojai, taip pat kaip gyventojai, naudotis Platforma. Numatoma jog turi
naudojamas atskiras identifikacinis kodas (unikalus kodas, sukurtas sprendimui), siekiant ir susieti Jelgavos

.

MoQ sprendimas
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PERDUODAMI DUOMENYS

Platformos (EPS LT sprendimas)
identifikacinis kodas).

Platformos (EPS LT sprendimas) informacija.

Prekybos vietos kasos sistemos
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)

PERDUODAMI DUOMENYS

Platformos (Apollo technology
sprendimo) identifikacinis kodas).

Apollo technology
sprendimas)

Platformos (Apollo technology
sprendimo) informacija.

Prekybos vietos kasos sistemos
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PERDUODAMI DUOMENYS

Prekybos vietos kasos sistemos
identifikacinis kodas).

Platformos (MoQ sprendimo) informacija.

Prekybos vietos kasos sistemos
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KAINODARA

EPS LT taikyti kainodaros
modelis fiksuotas ar kito
laikotarpio mokestis. Fiksuoto
suma nurodyta kitame
skyriuje, kaip palaikymo .

EPS LT sprendimas

Kainodara

Apollo Technology taikyti
kainodaros modelis fiksuotas
ar kito laikotarpio mokestis. Fiksuoto

suma nurodyta kitame
skyriuje, kaip palaikymo .

Apollo technology sprendimas

MoQ kainodaros modelis
remiasi transakcija.
Nurodoma, jog preliminari suma
transakcija 25 euro centai.

MoQ sprendimas
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IJOS)

1. Programin

ASPEKTAS / METAI 2020 2021 2022 2023 2024

1

110.000 EUR 40.000
EUR skirti mobiliosios
aplikacijos

0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

palaikymo
11.000 EUR (taikoma 10%
suma nuo

11.000 EUR
(taikoma 10% suma
nuo

11.000 EUR (taikoma 10%
suma nuo

11.000 EUR (taikoma 10%
suma nuo

11.000 EUR (taikoma 10%
suma nuo

Reikalingos
Atsiskaitymo kasos
sistema

1500 EUR 1500 EUR 1500 EUR 1500 EUR 1500 EUR

Atsiskaitymo
skaitytuvas

300 EUR 300 EUR 300 EUR 300 EUR 300 EUR

lojalumo
gamyba

1.5 EUR vieno 1.5 EUR vieno 1.5 EUR vieno 1.5 EUR vieno 1.5 EUR vieno

Reikalingi 8.000 EUR 8.000 EUR 8.000 EUR 8.000 EUR 8.000 EUR

Kitos

Mobiliosios
aplikacijos dizaino

5000 EUR 300 EUR 300 EUR 300 EUR 300 EUR
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IJA)

ASPEKTAS / METAI 2020 2021 2022 2023 2024

1
150.000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

palaikymo 12.000 EUR + banko
palaikymo

12.000 EUR + banko
palaikymo

12.000 EUR + banko
palaikymo

12.000 EUR + banko
palaikymo

12.000 EUR + banko
palaikymo

Reikalingos

Atsiskaitymo kasos
sistema

1500 EUR 1500 EUR 1500 EUR 1500 EUR 1500 EUR

Atsiskaitymo
skaitytuvas

300 EUR 300 EUR 300 EUR 300 EUR 300 EUR

Reikalingi
8.000 EUR 8.000 EUR 8.000 EUR 8.000 EUR 8.000 EUR

Kitos

Mobiliosios
aplikacijos dizaino 10.000 EUR 1000 EUR 1000 EUR 1000 EUR 1000 EUR

1. Programin
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ASPEKTAS / METAI 2020 2021 2022 2023 2024

1
60.000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

palaikymo 6000 EUR (10% nuo 6000 EUR (10% nuo 6000 EUR (10% nuo 6000 EUR (10% nuo 6000 EUR (10% nuo

Reikalingos

pagaminimas ir
500 EUR vieno
skaitytuvo

500 EUR vieno
skaitytuvo

500 EUR vieno
skaitytuvo

500 EUR vieno
skaitytuvo

500 EUR vieno
skaitytuvo

kasos
sistema

1500 EUR vienos
kasos

1500 EUR vienos kasos 1500 EUR vienos kasos 1500 EUR vienos kasos 1500 EUR vienos kasos

1. Programin
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ASPEKTAS / METAI 2020 2021 2022 2023 2024

1
300.000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

palaikymo
30.000 EUR (taikant
10% nuo
sumos

30.000 EUR (taikant 10%
nuo sumos

30.000 EUR (taikant 10%
nuo sumos

30.000 EUR (taikant 10%
nuo sumos

30.000 EUR (taikant 10%
nuo sumos

Reikalingos

Atsiskaitymo vietos
kasos sistema

4000 EUR (vienas
vienetas) 4000 EUR (vienas vienetas) 4000 EUR (vienas vienetas) 4000 EUR (vienas vienetas) 4000 EUR (vienas vienetas)

Reikalingi 50.000 EUR
(priklausomai nuo
atsiskaitymo

50.000 EUR (priklausomai
nuo atsiskaitymo

50.000 EUR (priklausomai
nuo atsiskaitymo

50.000 EUR (priklausomai
nuo atsiskaitymo

50.000 EUR (priklausomai
nuo atsiskaitymo

Kitos

Mobiliosios
aplikacijos dizaino 20.000 EUR 2000 EUR 2000 EUR 2000 EUR 2000 EUR

1. Programin
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APOLLO TECHNOLOGY 

KRITERIJUS APOLLO TECHNOLOGY 
SPRENDIMAS

EPS LT SPRENDIMAS (BE EPS LT SPRENDIMAS (SU MOQ SPRENDIMAS

Reikalingos investicijos 5 4 3 1

Patogumas naudotojams 4 4 3 3

1 4 1 1

5 2 5 5

3 3 2 2

3 3 2 2

viso 21 20 16 14
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PRIIMTINIAUSIAS ALTERNATYVOS APIBENDRINIMAS

Pagal matoma, jog patraukliausia alternatyva yra Apollo technology alternatyva. Sprendimas metu
yra sukurtas bei toliau tobulinamas. Pastebimos pagrindiniai Apollo technology sprendimo privalumai:

| Apollo technology sprendimo galimas beveik dvigubai pigiau nei visi
kiti analizuoti sprendimai (net 5 kartus pigiau nei MoQ sprendimas).

miesto projektas vienintelis Apollo Technology tokio tipo projektas | metu Apollo
technology siekia itin apimties kitame mieste (ne Lietuvoje). patirtis gali
itin vertinga Platformos . Pastebima, jog gamintojai
tokio tipo .

pagrindinius privalumus, Apollo technology sprendimas yra priimtiniausia alternatyva.
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PLATFORMOS FUNKCINIAI REIKALAVIMAI

NR. REIKALAVIMAS

Atsiskaitymas savivaldybei organizacijose

R1 Platformoje turi atlikti miesto savivaldybei organizacijose
Platformos sistemai .

R2
Platformoje turi papildyti Platformos suma banko . banko
turi susieta su Platforma ir papildymas turi apribotas iki 5 naudotojo ar
Platformoje.

R3 Platformoje turi Platformos pervesti su Platforma banko .

R4

Platformoje turi kaupti :

;
Atsiskaitymo ;
Atsiskaitymo ;
Atsiskaitymo .

R5 Platformoje turi gyventojui analizuoti duomenis, filtruojant juos pagal skirtingus atsiskaitymo
informacijos filtrus: atsiskaitymo ir kita.

R6 Platformoje turi rodomos informacinis jei atliekant Platformoje .
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PLATFORMOS GREITAVEIKOS REIKALAVIMAI

NR. REIKALAVIMAS

Greitaveikos reikalavimai

R1 Platformos atvertimai, kurie nepriklauso nuo interneto greitaveikos, turi trukti ne ilgiau kaip 3 sek.

R2 Platforma turi naudoti kuo interneto kuo daugiau informacijos turi saugoma aplikacijoje.

R3

Platformoje turi stebimi perdavimo (stabilumas, greitaveika ir pan.), darantys
funkcionalumui ir atitinkamai apie tai turi informuojamas naudotojas. Taip pat gali

perdavimas mobiliame (angl. offline). Tiesioginio ar
perdavimo turi valdomas naudotojo arba . Turi veiksmai, kuriuos galima atlikti
skirtingais .

R4 Platformoje turi Platformos naudotojo apriboti iki vieno vienos
paprastos ataskaitos puslapio generavimui ir ne daugiau 20 vienos ataskaitos puslapio generavimui.
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PANAUDOS ATVEJO ANALIZ
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PAPILDOMI REIKALAVIMAI

miesto registras gauti kaupti ir tvarkyti
Jelgavos miesto duomenis. Tvarkant duomenis,

identifikuoti jog atliekant ir
perduodant duomenis kiekvieno asmens
autentifikavimas. Numatoma perduoti bent duomenis
miesto :

Jelgavos miesto identifikacinis kodas (sukurtas
papildomas gyventojo unikalus kodas). Numatoma, jog asmens
kodo naudojimas gali ir pagal 2018 m.

25 d. galioti apsaugos
gali priimta kaip neadekvati

gyventojui identifikuoti. naudoti
gyventojo identifikacijai.

Jelgavos miesto duomenys,
studentai, senjorai ir kita.

jog visi perduodami ir gaunami duomenys tarp
miesto registro ir JMSA IS turi nuasmeninti.

PSD2 arba kitaip Europos antroji
direktyva jau yra galiojanti. dokumente pateiktos alternatyvos
privalo direktyvoje numatytas sauguoma
priemones, pasitelkiant EBA-RTS standartus. PSD2 panaudojimas dar

iki galo ir panaudojamas, matoma ir
jog Platforma PSD2 reikalavimus.

ATITIKIMAS PSD2 REIKALAVIMAMS
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PRINCIPAS | miesto vykdanti t.y. suteikianti Platformos pagalba atlikti prekes,
ar paslaugas turi patapti . Pastebima, jog ne pati bet jai pavaldi turi siekti
licencijos. tikslui reikalinga gauta Lietuvos Banko licencija licencija. licencija yra
kadangi Platformos pagalba bus vykdomos plataus spektro paslaugos. metu Kauno
transporto sprendime Kauno neturi licencijos, kadangi suteikia atlikti
tik . Kauno savivaldybei siekiant papildyti paslaugas

vietas paslauga, yra reikalinga licencija.

LICENCIJOS GAVIMAS | Pirmas siekiant gauti pateikimas Lietuvos . Tiksli pateikimo tvarka yra
numatyta Lietuvos Banko (nuoroda pateikta . Taip pat, Lietuvos Bankas teikia konsultacijas,
siekiant pateikti tokio tipo . pateikimas susideda 2 :

Veiklos plano pateikimas | pateikiamas detalus veiklos planas, siekiama vykdyti. atveju, turi pateikiama
Platformos detali specifikacija (rekomenduotina). juridiniai asmenys, siekiantys gauti tipo
pateikia savo verslo .
Atitikties teisiniams aktams ir saugumo reikalavimams dokumentai | pateikiami dokumentai, nurodantys, jog

bus saugomos saugiai, taip pat nurodomos kitos valdyti rizikas bei pateikiami
neinvestuoti ar nenaudoti kitoms nenumatytoms veikloms.

LICENCIJOS GAVIMO | Praktiniai rodo, jog licencijos gavimas 5-6 + reikiamos
dokumentacijos pasirengimas.
TOLIMESNI | Pasirinkus Platformos bei pasirengus (arba rengiantis

kreiptis Lietuvos inicijuojant licencijos . specifikacijos dalinis arba pilnas parengimas
reikalingas, jog galima pateikti veiklos . Taip pat, numatoma, jog yra privaloma sukurti miesto
savivaldybei kuri ir gauti .
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Paveiksle matoma lygmens Platformos vizija. Nuo 2019 iki 2024 periodas, kurio metu
skelbiamas Platformos pirkimas. Pirkimui skelbti, reikalinga parengta Platformos specifikacija. Taip pat,

iki 2024 Platformos informavimo apie miesto problemas moduliu. Realizuotas
funkcionalumas, gyventojams atstovams apie mieste esamas problemas,

.

Nuo 2024 iki 2030 toliau Platformos :

| leisianti socialines ne gyventojo banko ar
grynais, bet tiesiogiai . funkcionalumas galimas, jei yra pasirinktas Platformos sprendimas, leisiantis
atlikti .

LOJALUMO PROGRAMOS FUNKCIONALUMAS | Suteikta gyventojams taikyti nuolaidas ne tik
miesto savivaldybei institucijose, bet lojalumo ir

mieste. taikymo funkcionalumas, suteikiant gyventojams rinkti lojalumo ir taip
skatinti gyventojus naudotis Platforma dar aktyviau.

NUOTOLINIS MIESTO VALDYMAS | Suteikta gyventojams labiau miesto . Numatoma
atlikti sukurtas apklausas svarbiais miesto klausimais, taip pat informuoti gyventojus

apie priimtus sprendimus, vykdymo ir kita.
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PRIEDAS 1

PAPILDOMA INFORMACIJA
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Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nuostatai

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatai

Strateginiai dokumentai:

2015 2024 m. 

programa

2014

Internetiniai puslapiai:

https://www.lithuania.travel/lt/

problemomis:

Dominija
Regioninio STEAM atviros prieigos centro ;

koncepcija;

-

Nr. AA-

strategijas ir nuostatus, galime teigti, kad miesto laikant, kad sprendiniai bus
ir ir .

Atkreipiame kad kai kurios sritys, kaip sveikata ir yra reguliuojamos nacionaliniu lygmeniu, srityse sprendiniai yra ribojami tuo
metu politikos;

metu poreikio keisti ar naikinti norint tinkami vystyti miesto . Vidiniai nuostatai papildomi
atviro protokolo principo taikymo reikalavimu. etapuose, veikiant sprendimams, tokiems kaip automatizacija ir dirbtinis intelektas, gali kilti poreikis
keisti ar papildyti aktus ir nuostatas;

ar informacines sistemas numatomos saugos kurios prieinamos visiems darbuotojams. turi
pilnai ir jai taip .



2UAB Bit 2018 m.), Kantar TNS duomenys (2017 m.), Lietuvos statistikos departamento duomenys, dr. Rolando 
Tu 2017 

15
AM

I 15 IR 
AM

Populiacija (15 ir 2,4 mln.
-14 

am 15,0%, 15-64 am 65,4%, 65 ir vyresnio
am 19,6%
Gyventoj 65 ir vyresnio
am s kaita iki 2021 m. 2,4%

77,1% (pagal 
)

Ry 20,0%
80,0%

97% 92% 85% 84% 83% 82% 81% 76% 74% 70%

Naujienos Video Informacija apie
prekes ir

paslaugas

Realaus laiko

programos

Socialiniai
tinklai

(bet nieko
neperka)

Populiacija (15 ir 85,3 t
-14 am

14,7%, 15-64 am 65,8%, 65 ir vyresnio am 18,9%
Gyventoj 65 ir vyresnio
am s kaita iki 2021 m. 3,9% (2,4% - Lietuvoje)
Mobiliuosius telefonus naudoja 67,8 t

13,2 t
54,2 t
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0,0%

20192

-1,0%

Lietuva
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AKSELERATORIUS | KAUNO PAVYZDYS

1 -
.

Akseleravimo programa yra bet kurios ekosistemos dalis. Ji kad su greitai
patekti ir naudingus su investuotojais ir kitais specialistais. patirtis rodo, kad dauguma be akseleravimo

programos pagalbos nesugeba verslo augimo ar pritraukti finansavimo ar . Akseleravimo programa, skirta ankstyvos
stadijos startuoliams, yra naudinga ne tik nepatyrusiems verslininkams, bet ir visai ekosistemai bei miestui.

AKSELERAVIMO PROGRAMOS IR STARTUOLIO VEIKLOS CIKLAS
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1. KRITERIJAUS „IŠMANUS TRANSPORTAS“ SPRENDINIŲ 
DETALIZAVIMAS 

1.1. KOORDINACINIO CENTRO STEIGIMO PLANAS 

Šiame skyriuje aprašomas preliminarus koordinacinio centro steigimo planas: pagrindžiamas priemonės 
poreikis, apibrėžiamas priemonės tikslas, įvardinamas priemonės poveikis, detalizuojamas priemonės 
aprašymas, apibrėžiama numatoma įsteigimo proceso trukmė, kaštai bei etapai.  

1.1.1. PRIEMONĖS POREIKIS, TIKSLAS IR SIEKIAMAS POVEIKIS 

PRIEMONĖS POREIKIS | Atsižvelgiant į atliktą esamos situacijos analizę, suinteresuotų šalių grupių diskusijų 
rezultatus bei užsienio šalių gerąją praktiką, Šiaulių mieste yra aiškiai matomas koordinacinio miesto centro 
poreikis. Šiuo metu informacija apie viešojo transporto ir miesto eismo srautus nėra renkama 
automatizuotai, srautai nėra optimizuojami remiantis duomenų analize, nėra stebimi realiu laiku. 
Šiauliuose trūksta centralizuoto transporto sistemos valdymo punkto, multimodalinio susisiekimo 
planavimo sprendimų. 

PRIEMONĖS TIKSLAS | Optimizuoti transporto sistemą, prisidedant prie šiauliečių gyvenimo kokybės 
gerinimo, darnaus judumo plano ir Baltosios Knygos strateginių tikslų įgyvendinimo. 

PRIEMONĖS POVEIKIS | Technologijos padeda valdyti ir automatizuoti viešąjį transportą ir miesto 
transporto srautus. Transporto specialistai ir gyventojai gauna realaus laiko informaciją apie eismo sąlygas, 
gali priimti sprendimus, atlikti veiksmus, kurių rezultatas užtikrintų galimybes mieste judėti saugiau, 
greičiau ir mažiau teršiant aplinką. Koordinacinio centro įsteigimas padeda įgyvendinti 2018 m. Šiaulių 
miesto darnaus judumo planą, užtikrinti gyventojų patogumą, eismo efektyvumą bei saugą. 

1.1.2. PRIEMONĖS APRAŠYMAS, DIEGIMO TRUKMĖ, KAŠTAI IR ETAPAI 

PRIEMONĖS APRAŠYMAS | Koordinacinis miesto centras būtų įkurtas kaip vienas pagrindinių „Išmanaus 
transporto“ kriterijaus sprendinių, kuris padėtų optimizuoti miesto transporto sistemą, realiu laiku stebėti 
ir reaguoti į situacijas mieste, informuoti gyventojus. 

Platformos naudotojai: 

 Miesto ūkio ir aplinkos skyrius ir kiti savivaldybės administracijos darbuotojai – viešųjų paslaugų 
stebėsena, ataskaitų teikimas, duomenų analitika, resursų taupymas, kasdienė miesto priežiūra ir 
incidentų sprendimas; 

 Viešųjų paslaugų teikėjai – viešųjų paslaugų teikimo proceso optimizavimas, ataskaitų teikimas, 
duomenų analitika, resursų taupymas; 

 Miesto gyventojai – operatyvi ir lengvai pasiekiama informacija apie miestą, sklandus eismo 
transportas bei miesto priežiūra. 

Už projekto įgyvendinimą atsakingas ir projekto komandą suformuojantis ŠMSA skyrius: 

 Miesto ūkio ir aplinkos skyrius. 

Projekto suinteresuotų šalių, duomenų apsikeitimo, integracijų ir kiti techniniai aspektai yra pavaizduoti 
schemose pridedamuose Priede 5 „ŠMSA ir viešųjų paslaugų tiekėjų IS architektūra bei rekomendacijų 
detalizavimas“ ir Priede 6 „ŠMSA organizacinė struktūra bei rekomendacijų detalizavimas“. 

PRIEMONĖS DIEGIMO TRUKMĖ, KAŠTAI IR ETAPAI | Bendra planuojama I-III etapo steigimo veiklų 
įgyvendinimo trukmė – 48 mėnesiai, kaina – 985 000 Eur. I etape numatyta įrengti fizinę eismo valdymo 
centro įrangą ir infrastruktūrą, įdiegti informacinę sistemą pagrindinių miesto funkcijų valdymui, incidentų 
registravimo ir stebėsenos sistemą bei įsigyti bendrą numerį skirtą pranešti apie incidentus mieste; II etape 



numatoma įdiegti modulį reagavimui į eismo situaciją realiu laiku ir sukurti sąsajas su turto valdymo sistema 
bei „Šiauliečio platforma“; III etape numatoma plėsti funkcionalumus pasitelkiant didžiųjų duomenų 
analitikos ir dirbtinio intelekto galimybes. Tarp I ir II etapo padaromas vienerių metų tarpas, o tarp II ir III 
etapų padaromas trijų metų tarpas, per kuriuos bus plečiamas daviklių tinklas. Be to, koordinacinio centro 
steigimas yra glaudžiai susijęs su kitais rekomenduojamais „Išmanaus transporto“ kriterijaus sprendiniais, 
tad jie bus trumpai aprašyti po koordinacinio centro steigimo veiklų aprašymais. Verta paminėti, jog 
pagrindiniai diegimą įgyvendinti laiku ribojantys veiksniai yra IS sudėtingumo lygis, didelis suinteresuotų 
šalių skaičius, viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo trukmė. Preliminarus diegimo įgyvendinimo grafikas, 
kaštai ir veiklų detalizavimas pateikiami žemiau. Pastebima, jog nurodytas grafikas yra preliminarus, todėl 
pradžios ir pabaigos datos gali skirtis. 

PASIRENGIMO ETAPAS 

PASIRENGIMO ETAPAS | Pasiruošimas atlikti pirkimą: techninės specifikacijos, konkurso sąlygų 
parengimas, pirkimo procedūrų vykdymas. 

I ETAPAS – KOORDINACINIO CENTRO FIZINĖS INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS IR 
BAZINĖS PROGRAMINĖS ĮRANGOS ĮDIEGIMAS 

I ETAPAS | Koordinacinis miesto centras būtų įkurtas kartu plečiant eismo daviklių tinklą (S1.1.-S1.4.), kurie 
siųstų visą informaciją į koordinacinį miesto centrą, o jame veikianti informacinė sistema kauptų, saugotų 
bei apdorotų šiuos duomenis. Koordinacinis centras, eismo daviklių tinklas ir jų renkami bei saugomi 
duomenys leis plėtoti tokias paslaugas kaip išmanūs, į eismo srautus reaguojantys, šviesoforai, išmanus 
parkavimas, leidžiantis matyti laisvas parkavimo vietas aplikacijoje bei švieslentėse, prioriteto teikimas 
viešajam transportui sankryžose, automatinis nusižengimų registravimas, automatinis gatvių apšvietimo 
reguliavimas. Koordinaciniame centre veikianti incidentų registravimo ir stebėsenos sistema bei skambučių 
centras skirtas fiksuoti bendruoju numeriu pranešamus incidentus mieste būtų priemonė miestiečiams 
įsitraukti į miesto priežiūrą ir taip paspartinti miesto tvarkymą. Tokios paslaugos leistų Šiaulių miesto 
gyventojams judėti mieste patogiau ir greičiau, o automatizuotų paslaugų teikimas ir administravimas būtų 
efektyvesnis, lyginant su dabartinėmis, tas pačias funkcijas atliekančiomis, bet neautomatizuotomis 
paslaugomis. Koordinacinio miesto centro įkūrimas leistų operatyviau reaguoti į eismo ar bendruosius 
trikdžius – kamščius, avarijas, prastas oro sąlygas, nuvirtusius medžius ir kt. – ir juos pašalinti. Eismas ir 
susisiekimas mieste taptų sklandesnis, greitesnis, patogesnis. Jame būtų patogu keliauti visoms socialinėms 
grupėms: vaikams, šeimoms, darbingo amžiaus asmenims, pensinio amžiaus asmenims, SPTŽ. 

Iš karto po I veiklos įgyvendinimo bus įgyvendinami ir kiti „Išmanaus transporto“ kriterijaus sprendiniai, 
skirti II išmanaus miesto lygiui pasiekti ir glaudžiai susiję su koordinacinio centro veikla: 

 S1.1.-S1.4. Eismo daviklių tinklas. Davikliai registruotų eismo srautus gatvėse, vaizdo medžiagą 
sankryžose ir stovėjimo aikštelėse, viešojo transporto padėtį realiu laiku, apšvietimo lygį gatvėse, 
automobilius stovinčius stovėjimo aikštelėse, oro užterštumo lygį ir kt. Visa ši informacija būtų 
automatiškai renkama ir siunčiama į koordinacinį miesto centrą, ten ji būtų kaupiama ir 
apdorojama. Koordinacinio miesto centro informacinė sistema ir miesto įsigyjami davikliai turėtų 
būti atviro protokolo, taip kuriant vieną bendrą sistemą. Detalesnė informacija apie daviklius ir jų 
diegimą pateikiama tolimesniame skyriuje. 

 S1.5. Maršrutų informacija (I etapas). Miesto viešojo, priemiestinio, tarpmiestinio transporto, 
autobusų, traukinių, transporto dalijimosi paslaugų, taksi paslaugų įtraukimas į maršrutų 
planavimą. Norint skatinti žmones naudoti skirtingas transporto priemones, ne tik asmeninį 
automobilį, svarbu užtikrinti informacijos pasiekiamumą. Visų tipų transporto informacija 
(maršrutai, tvarkaraščiai, kainos, kita aktuali informacija) būtų apjungiama vienoje platformoje 
(pvz. aplikacijoje „Trafi“, „Google Maps“ ar panašioje). Kai kurioms transporto priemonėms 
reikalingas infrastruktūros kūrimas ar atnaujinimas. Vientiso dviračių takų tinklo pastatymas ir 
dviračių dalijimosi paslaugos padėtų paskatinti piliečius rinktis sveikatai naudingesnį ir mažiau 
teršiantį keliavimo būdą. Bendri Šiaulių strateginiai tikslai kuriant susisiekimo infrastruktūrą turėtų 
atsižvelgti į įvairias transporto priemones ir informacijos pateikimą apie būdus keliauti. Skatinant 



gyventojus keliauti įvairiomis transporto priemonėmis, o ypač mažiau teršiančiomis, padėtų 
Šiauliams pasiekti darnaus judumo plane iškeltus modalinio pasiskirstymo ir kitus tikslus. Visa 
informacija būtų dalinamasi su koordinaciniu centru. 

 S1.6. Transporto dalijimosi paslaugos/skatinimas. Šiaulių mieste turėtų būti skatinami veikti 
transporto dalijimosi verslai – dviračių, automobilių, elektromobilių, paspirtukų. Jau dabar yra 
veikiančių verslų kituose miestuose – „City Bee“, „Spark“, „autolapė.lt“ ir dviračių bei paspirtukų 
dalijimosi paslaugos, kuriuos būtų galima pritraukti vykdyti veiklą Šiauliuose. Transporto dalijimasis 
sudarytų sąlygas patogiau keliauti ir išskirti mažiau teršalų į orą. Kitų miestų gyventojai ir turistai 
atvykę į Šiaulius turėtų pasirinkimą tarp skirtingų transporto priemonių, taip padarant keliavimą 
Šiauliuose malonesnį ir greitesnį. Visa informacija būtų dalinamasi su koordinaciniu centru. 

I ETAPU PASIEKIAMAS IŠMANAUS MIESTO LYGIS II (JEI KARTU YRA ĮGYVENDINAMI S1.1.-S1.4., S1.5. IR 
S1.6.) 

Pasiekiami šie įgyvendinimo rodikliai pagal išmanaus miesto metodiką: 

 Įgyvendinamos priemonės, padedančios miesto suinteresuotoms šalims siekti bendrų strateginių 
tikslų. 

 Viešųjų paslaugų teikimo koordinavimas apjungiamas į vieną darnią visumą – koordinacinį miesto 
centrą. Tai padeda įveikti duomenų dalijimosi barjerus, suinteresuotos šalys turi galimybę naudotis 
tais pačiais, naujausiais, sinchronizuotais duomenimis. 

 Įrengti skirtingos paskirties davikliai – skirti fiksuoti eismo taršą, triukšmą, eismo srautus, eismo 
sąlygas, eismo pažeidimus, greitį – kuriais naudojasi keletas suinteresuotų šalių (koordinacinis 
miesto centras, ŠMSA, „Busturas“, „Šiaulių gatvių apšvietimas“). 

 Gyventojų įsitraukimas didinamas komunikuojant naujai jiems prieinamas koordinacinio centro 
paslaugas. 

Pasiekiami šie skaitiniai įgyvendinimo rodikliai: 

 Miesto plotas padengtas eismo daviklių tinklu, %. Siekiama rodiklio reikšmė – 100 %. Detalesnė 
informacija apie miesto padengimą davikliais pateikiama tolimesniame skyriuje. 

 Visų tipų transporto informacija apjungta vienoje platformoje. 

 Mieste veikia transporto dalijimosi paslaugos. 

 Įsteigtas ir įveiklintas koordinacinis centras. 

 Per koordinacinį centrą užregistruotų incidentų skaičius, % nuo visų registruotų incidentų. Rodiklis 
skirtas įvertinti koordinacinio centro įveiklinimui. Siekiama perimti visų incidentų registravimą per 
pirmus trejus metus nuo koordinacinio centro įsteigimo. Rodiklio skaičiavimui informaciją apie 
registruotų incidentų skaičių turėtų teikti savivaldybei pavaldžios įmonės, pvz. komunalinių 
paslaugų teikėjai. Siekiamos rodiklio reikšmės 2022-2024 m. pateikiamos žemiau. 

2022 m. 2023 m. 2024 m. 

25 % 60 % 100 % 

Pasiekiami šie poveikio rodikliai: 

 Padidėjusi eismo sauga. Išmanaus miesto sprendiniai prisideda prie darnaus judumo plane iškeltų 
tikslų gerinti eismo saugos situaciją. Siūloma vertinti progresą remiantis būtent darnaus judumo 
plane nurodytais rodikliais ir juos pakoreguoti tuo atveju, jei rodiklių būtų siekiama greičiau ar 
lėčiau nei suplanuota. 

 Padidėjusi viešojo transporto dalis modaliniame pasiskirstyme. Išmanaus miesto sprendiniai 
prisideda prie darnaus judumo plane iškeltų tikslų didinti viešojo transporto dalį modaliniame 
pasiskirstyme. Siūloma vertinti progresą remiantis būtent darnaus judumo plane nurodytais 
rodikliais ir juos pakoreguoti tuo atveju, jei rodiklių būtų siekiama greičiau ar lėčiau nei suplanuota. 



 Padidėjęs transporto dalijimosi paslaugų prieinamumas. Išmanaus miesto sprendiniai prisideda 
prie darnaus judumo plane iškeltų tikslų didinti transporto dalijimosi paslaugų prieinamumą. 
Siūloma vertinti progresą remiantis būtent darnaus judumo plane nurodytais rodikliais ir juos 
pakoreguoti tuo atveju, jei rodiklių būtų siekiama greičiau ar lėčiau nei suplanuota. 

II ETAPAS – KOORDINACINIO CENTRO FUNKCIONALUMŲ PLĖTRA IR INTEGRAVIMAS SU 
KITOMIS MIESTE VEIKIANČIOMIS SISTEMOMIS 

II ETAPAS | Koordinaciniame centre įgyvendinamos sąsajos su turto valdymo sistema ir „Šiauliečio 
platforma“, sistemoms keičiantis duomenimis yra plečiamos koordinacinio centro funkcijos. Miesto viešojo 
transporto paslaugos pradedamos valdyti realiu laiku, į eismo situaciją taip pat reaguojamas realiu laiku – 
meteorologines ir gamtines sąlygas, eismo situaciją, tvarkytinas miesto vietas, stichines nelaimes, masinius 
renginius, nelaimingus atsitikimus ir pan. Koordinacinio miesto gaunami duomenys yra apdorojami taikant 
algoritmus, eismo srautams optimizuoti ir prognozuoti naudojamas modeliavimas. Nustatomi ir 
automatiškai stebimi paslaugų kokybės rodikliai (angl. KPIs). Miesto transporto infrastruktūros išmanūs 
elementai apjungti į visumą, automatiškai bendrauja tarpusavyje siųsdami ir gaudami informaciją. Per 
sąsaja su „Šiauliečio platforma“, (kurioje jau yra integruota platforma „Tvarkau Šiaulius“) gyventojai gali 
informuoti atsakingus darbuotojus apie tvarkytinas miesto vietas ar kitus incidentus. Gyventojams 
automatiškai siunčiami aktualūs pranešimai. 

II ETAPU PASIEKIAMAS IŠMANAUS MIESTO LYGIS III 

Pasiekiami šie įgyvendinimo rodikliai pagal išmanaus miesto metodiką: 

 Miesto suinteresuotos šalys sutaria dėl bendros vizijos ir tikslų, kaip turėtų būti koordinuojamos 
viešosios miesto paslaugos. 

 Bendradarbiavimą tarp suinteresuotųjų šalių užtikrina sklandžiai veikiantis automatizuotas 
koordinacinis miesto centras. 

 Vykdomos investicijos į pažangią automatizuotą duomenų rinkimo, valdymo ir analizavimo sistemą 
koordinaciniame miesto centre. 

 Gyventojų įsitraukimas yra didinamas skatinant juos naudotis „Šiauliečio platforma“, jie gali turėti 
įtakos problemų sprendimui ir sprendimų priėmimui. 

Pasiekiami šie skaitiniai įgyvendinimo rodikliai: 

 Transporto srautų modeliavimu pagrįstų projektų dalis nuo visų transporto projektų, %. Rodiklis 
šiuo metu nėra skaičiuojamas ir turės būti pradėtas skaičiuoti. Pradinė ir siektinos rodiklio reikšmės 
galės būti apskaičiuotos parengus transporto modelį. 

 Gyventojų dalis, besinaudojanti „Šiauliečio platformos“ funkcionalumu informuoti apie tvarkytinas 
vietas mieste ar kitus incidentus, %. Pranešti apie incidentus galima keletu kanalų – telefonu, 
internetu, per „Šiauliečio platformą“. Maksimaliam reagavimo efektyvumui užtikrinti, 100 % 
pranešimų apie incidentus turėtų būti pranešami per „Šiauliečio platformą“. Norint išmatuoti šį 
procentą, reikėtų palyginti per „Šiauliečio platformą“ gautų pranešimų apie incidentus skaičių su 
kitais kanalais gautų pranešimų apie incidentus skaičiumi. Anonimiškų vartotojų į šį procentą 
neįskaičiuosime, nes siekiamybė yra jog visi miestiečiai platforma naudotųsi ne anonimiškai 
(atkreipiame dėmesį, kad platforma turės daug funkcionalumų, kuriais bus neįmanoma naudotis 
anonimiškai: nuolaidos, mokėjimai, elektroninė demokratija). Siekiamos rodiklio reikšmės 2024-
2030 m. pateikiamos žemiau. 

2024 m. 2025 m. 2026 m. 2027 m. 2028 m. 2029 m. 2030 m. 

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 

Pasiekiami šie poveikio rodikliai: 

 Padidėjusi eismo sauga. Išmanaus miesto sprendiniai prisideda prie darnaus judumo plane iškeltų 
tikslų gerinti eismo saugos situaciją. Siūloma vertinti progresą remiantis būtent darnaus judumo 



plane nurodytais rodikliais ir juos pakoreguoti tuo atveju, jei rodiklių būtų siekiama greičiau ar 
lėčiau nei suplanuota. 

 Sumažėjusios eismo spūstys. Šiaulių miesto darnaus judumo plane nurodoma, kad „Viešojo 
transporto juostos miesto centrinėje dalyje. Pagal miesto susisiekimo sistemai teikiamą naudą, 
pirmiausiai turėtų būti įgyvendintas viešojo transporto eismo juostų įrengimas miesto centrinėje 
dalyje. Pirmiausiai reikėtų įdiegti viešojo transporto juostas Vytauto gatvėje tarp Tilžės ir Žemaitės 
gatvės (700 m atkarpoje), P. Cvirkos gatvėje tarp Tilžės ir Žemaitės gatvės (660 m atkarpoje), 
Žemaitės gatvėje tarp P. Cvirkos ir Vytauto gatvės (160 m atkarpoje) ir Tilžės gatvėje tarp Vytauto 
gatvės ir Ragainės gatvės (835 m.). Šiose atkarpose koncentruojasi daugiausiai maršrutų ir 
juntamos didžiausios automobilių spūstys, todėl viešojo transporto įdiegimas šiose atkarpose 
padarytų įtaką visam viešojo transporto greičiui ir greičiausiai pakeltų jo įvaizdį.“. Siekiamas rodiklis 
– spūsčių šiose atkarpose panaikinimas, t. y. laikas, kurį laukia automobilis, kad galėtų pravažiuoti, 
0. Pradinis laikas praleistas spūstyse modeliuojamas, matuojamas eismo srauto davikliais arba 
natūriniu tyrimu. 

 Sutrumpėjęs reagavimo į incidentus laikas. Tarnybos, atsakingos už incidentų likvidavimą, pateikia 
informaciją, kokiais būdais galima užregistruoti incidentą. Atliekamas eksperimentinis incidento 
registravimas, kurio metu nustatoma kiek užtruko įregistruoti incidentą kiekvienu iš būdų. Siekiama 
eliminuoti visą gaišatį, kuri nepriklauso nuo vartotojo. Įdiegus sistemą, apskaičiuojama vidutinė 
reagavimo į skirtingus incidentus trukmė. Lyginama su Jelgavos patirtimi (paslaugos teikimo 
pradžioje ir kasmet), numatomi rodiklio gerinimo tikslai. 

III ETAPAS – KOORDINACINIO CENTRO FUNKCIONALUMŲ PLĖTRA PRITAIKANT DIDŽIŲJŲ 
DUOMENŲ IR DIRBTINIO INTELEKTO GALIMYBES 

III ETAPAS | Koordinacinio miesto centro funkcijos plečiamos pasitelkiant didžiųjų duomenų analitiką ir 
dirbtinį intelektą. Dirbtinio intelekto pagalba automatizuojami viešųjų paslaugų stebėsenos procesai, 
ataskaitų teikimas, duomenų analitika. Didžiųjų duomenų analitika ir dirbtinis intelektas yra naudojami 
miesto transporto paslaugų (eismo srautų reguliavimo, transporto dalijimosi, viešojo transporto 
planavimo, automobilių stovėjimo ir pan.) ir kitų viešųjų miesto paslaugų stebėsenai ir analizei realiu laiku 
bei optimizavimui pagal analizės rezultatus. Tai užtikrina paslaugų patogumą gyventojams, kaštų 
optimizavimą paslaugų tiekėjams ir sklandžią kasdienę miesto priežiūrą. 

Prieš ir po III veiklos įgyvendinimo bus įgyvendinami ir kiti „Išmanaus transporto“ kriterijaus sprendiniai, 
skirti IV išmanaus miesto lygiui pasiekti ir glaudžiai susiję su koordinacinio centro veikla: 

 S1.9. Savavaldžių transporto priemonių valdymo daviklių tinklas. Mieste būtų įrengta 
savavaldžiams automobiliams skirta infrastruktūra (davikliai, skaitmeninės informacijos duomenų 
bazė), kuri gebėtų perduoti ir priimti informaciją iš mieste judančių savavaldžių transporto 
priemonių. Tai užtikrintų gyventojų patogumą bei eismo saugą. Visa informacija būtų dalinamasi 
su koordinaciniu centru. 

 S1.10. Maršrutų informacija (II etapas). Miesto viešojo, priemiestinio, tarpmiestinio transporto, 
autobusų, traukinių, transporto dalijimosi paslaugų, taksi paslaugų įtraukimas į maršrutų 
planavimą. Multimodalinio transporto planavimui ir optimizavimui pasitelkiama didžiųjų duomenų 
analitika ir dirbtinis intelektas. Tai padėtų dar optimaliau planuoti viešojo transporto maršrutus ir 
tvarkaraščius, atsižvelgiant į visų tipų transportą, o ne tik autobusus. Visa informacija būtų 
dalinamasi su koordinaciniu centru. 

 S1.11. Judumo kaip paslaugos (angl. Mobility as a service) koncepcija. Koordinacinio centro ir 
transporto dalijimosi paslaugų tiekėjų surinkti didieji duomenys, apdorojami dirbtinio intelekto 
pagalba, padėtų prognozuoti transporto priemonių skirtų dalijimuisi paklausą ir poreikį, taip pat 
koordinuoti transportą pagal pareikalavimą (angl. on-demand transport). Transportas pagal 
pareikalavimą padėtų užtikrinti judėjimo negalią ar kitų specialiųjų poreikių turinčių žmonių 
judumą. Atsižvelgiant į automobilių gamybos tendencijas, kartu turėtų būti plėtojamas 
elektromobilių įkrovimo stotelių aptarnavimo tinklas. 



III ETAPU PASIEKIAMAS IŠMANAUS MIESTO LYGIS IV (JEI KARTU YRA ĮGYVENDINAMI S1.9., S1.10. IR 
S1.11.) 

Pasiekiami šie įgyvendinimo rodikliai pagal išmanaus miesto metodiką: 

 Koordinaciniame miesto centre pradėjus naudoti didžiųjų duomenų analitiką ir dirbtinį intelektą 
aiškiai matomi geresni paslaugų teikimo rezultatai. 

 Pažangi duomenų rinkimo, valdymo ir analizės sistema leidžia priimti geresnius sprendimus, 
optimizuoti paslaugas ir tobulinti jų dizainą. 

 Prie koordinacinio centro jungiantis privataus sektoriaus subjektams (dalijantis duomenimis, 
atliekant jų analizę), yra didinamas suinteresuotųjų šalių susietumas, kuris įgalina ir pagreitina 
paslaugų transformaciją bei inovacijas. 

 Koordinaciniame centre integruotomis paslaugomis gyventojai gali naudotis pasirinkę sau 
asmeniškai patogiausias technologijas. Informacija, surinkta iš gyventojų per „Šiauliečio 
platformą“, viešųjų paslaugų vartojimo statistiką, eismo srautų stebėseną yra naudojama paslaugų 
tobulinimui. 

Pasiekiami šie skaitiniai įgyvendinimo rodikliai: 

 Mieste važinėjančių savavaldžių automobilių skaičius, vnt. Siektinos rodiklio reikšmės nustatomos 
pagal nacionalinę politiką, Lietuvoje atsiradus savavaldžiams automobiliams. 

 Multimodalinio transporto planavimui ir optimizavimui pasitelkiama didžiųjų duomenų analitika ir 
dirbtinis intelektas. 

 Mieste veikia transporto pagal pareikalavimą paslaugos. 

 Dirbtinio intelekto pagalba stebimų ir optimizuojamų transporto paslaugų (eismo srautų 
reguliavimo, transporto dalijimosi, viešojo transporto planavimo, automobilių stovėjimo ir pan.) 
dalis, %. Siektinos rodiklio reikšmės nustatomos pagal diegėjo rekomendacijas. 

 Dirbtinio intelekto pagalba užfiksuoti incidentai, % nuo visų užfiksuotų incidentų. Siektinos rodiklio 
reikšmės nustatomos pagal diegėjo rekomendacijas. 

Pasiekiami šie poveikio rodikliai: 

 Sumažėjęs išmetamo CO2 kiekis. Transporto išmetamas CO2 kiekis gali būti apskaičiuojamas 
naudojantis transporto modeliu. Mažinimo rodikliai numatomi remiantis nacionaline politika. 

 Pagerėjusi viešojo transporto paslaugų kokybė. Rekomenduojama kasmet atlikti viešojo transporto 
keleivių apklausą ir siekti gerinti nustatytą pasitenkinimo rodiklį. Rodiklis gali būti siejamas su 
viešojo transporto paslaugų teikimo kontraktu, nustatant rodiklio siektinas reikšmes kaip veiklos 
rodiklį operatoriui(-iams). 

 Sumažėjęs metinis transporto suvartojamos energijos kiekis. Rodiklis gali būti nustatomas 
modeliavimu, apskaičiuojant metinę transporto priemonių ridą bei energijos suvartojimą pagal 
parko sudėtį (EURO standartais). 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas projekto įgyvendinimo plano bei kaštų detalizavimas. Veiklų 
įgyvendinimo terminai ir kainos nustatyti remiantis panašaus pobūdžio ir specifikos projektų įgyvendinimo 
patirtimi. Detalesnis koordinacinio miesto centro veikimo ir funkcionalumo principų aprašymas bus 
pateiktas šiuo metu vykdomo projekto „Šiaulių miesto savivaldybės administracijos teikiamų miesto ūkio, 
civilinės saugos, viešosios tvarkos paslaugų teikimo ir valdymo procesų ir procedūrų analizė bei jų 
tobulinimas“ ataskaitoje.



 

Šaltinis: sudaryta autorių  

 

 

 

PAVEIKSLAS 1 PRELIMINARUS KOORDINACINIO CENTRO STEIGIMO PLANAS 



   
 

1.2. DAVIKLIŲ DIEGIMO INFORMACIJA 

Šiame skyriuje aprašomi rekomenduojami Šiaulių mieste įdiegti davikliai. 

1.2.1. S1.1. AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ DAVIKLIAI 

DIEGIMO INFORMACIJA | Automobilių stovėjimo vietų davikliai įrengiami ŠMSA administruojamose 
mokamose stovėjimo vietose bei aikštelėse ir vietose, kuriose draudžiama statyti automobilius, 
padengimas matuojamas skaičiuojant vietų skaičių ir siekiant 100 % padengimo. Esant poreikiui, ateityje 
daviklių tinklas gali būti plečiamas įrengiant daviklius nemokamose stovėjimo vietose bei aikštelėse arba 
plečiant mokamų stovėjimo vietų tinklą. Šiauliuose šiuo metu yra 900 mokamų stovėjimo vietų, kuriose 
galėtų būti įrengiami davikliai. Šios vietos yra išsidėsčiusios 34,8 ha plote (paveiksle žemiau pažymėta žalia 
spalva). Ateityje siūloma šį plotą išplėsti iki 113,4 ha, todėl numatoma, kad mokamų stovėjimo vietų 
skaičius gali padidėti daugiau nei 3 kartus (paveiksle žemiau pažymėta raudona spalva). 

 

REKOMENDUOJAMI DAVIKLIŲ TECHNOLOGINIAI SPRENDIMAI | Atsižvelgiant į Lietuvos klimato zoną 
rekomenduojama naudoti po danga (dangoje) montuojamus automobilių stovėjimo vietų daviklius. Šie 
davikliai leidžia patikimai nustatyti stovėjimo vietos užimtumą ir yra sukurti veikti tokių šalių kaip Lietuva 
klimato sąlygų zonoje. Tai reiškia, kad įvairaus tipo krituliai (sniegas, lietus), rūkas, šviesos lygis ir kiti 
gamtiniai faktoriai nedaro įtakos daviklių veikimui. 
 
DAVIKLIŲ NAUDOJIMO YPATYBĖS | Duomenis į serverį davikliai perduoda naudodami energiją taupantį 
belaidžio ryšio standartą skirtą perduoti nedideliems duomenų kiekiams. Šis daiktų interneto (angl. Interner 
of Things arba IoT) tinklo standartas daviklio siųstuvui leidžia naudoti itin nedaug energijos. IoT tinklas turi 
turėti aplikacijų programavimo sąsają (API) per kurią būtų galima duomenis perduoti bet kokiai atvirai 
kliento aplikacijai. 

PAVEIKSLAS 2 MOKAMŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ ZONA ŠIAULIŲ MIESTE 

Šaltinis: Šiaulių miesto darnaus judumo planas



 
NUMATOMA DAVIKLIŲ KAINA | 900 vienetų šio tipo daviklių preliminari kaina su montavimo, integravimo, 
palaikymo, priežiūros ir aptarnavimo paslaugomis siekia 180 tūkst. EUR be PVM. 
 
PAPILDOMOS IŠLAIDOS | Preliminarios ryšio išlaidos 900-ams daviklių 5-iems metams būtų 54 tūkst. EUR 
be PVM. Preliminari IoT tinklo ryšio kaina vienam davikliui per mėnesį Šiaulių mieste būtų 1 EUR be PVM. 

1.2.2. S1.2. EISMO SRAUTŲ SKAIČIAVIMO DAVIKLIAI 

DIEGIMO INFORMACIJA | Eismo srautų skaičiavimo davikliai įrengiami pagrindinėse miesto sankryžose, 
padengimas matuojamas skaičiuojant šviesoforų skaičių ir siekiant 100 % padengimo. Esant poreikiui, 
ateityje daviklių tinklas gali būti plečiamas įrengiant daviklius ir ne pagrindinėse miesto sankryžose. I etapu 
prioritetas gali būti teikiamas B kategorijos gatvėms. II etapu – C kategorijos. Iš viso Šiaulių mieste 
šviesoforais reguliuojamos yra 38 sankryžos bei 7 pėsčiųjų perėjos. 

1.2.3. S1.3. GREIČIO IR EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMŲ FIKSAVIMO KAMEROS  

DIEGIMO INFORMACIJA | Greičio ir eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo kameros įrengiamos pagrindinėse 
miesto gatvėse (9 km atkarpa) bei tose vietose, kur yra juodosios dėmės, padengimas matuojamas 
skaičiuojant kilometrų skaičių bei juodųjų dėmių skaičių ir siekiant 100 % padengimo. Esant poreikiui, 
ateityje daviklių tinklas gali būti plečiamas įrengiant daviklius ir ne pagrindinėse miesto gatvėse (2,5 km ir 
5 km). 

1.2.4. S1.4. ORO SĄLYGŲ IR DANGOS STEBĖJIMO DAVIKLIAI 

DIEGIMO INFORMACIJA | Davikliai įrengiami konkrečioje vietoje ir kur ir matuoja parametrus. Juos 
rekomenduojama statyti prieš avaringas sankryžas ar viadukus, taip pat galima įrengti pasirinktuose 
pagrindinių miesto gatvių taškuose. Esant poreikiui, ateityje daviklių tinklas gali būti plečiamas įrengiant 
daviklius ir ne pagrindinėse miesto gatvėse. Davikliai gali būti siejami su juodosiomis dėmėmis ar eismo 
įvykių skaičiumi. I etapu prioritetas gali būti teikiamas B kategorijos gatvėms. II etapu – C kategorijos. 
 
MONTAVIMO YPATYBĖS | Davikliai montuojami ant 4-10 metrų atramos 10-60 laipsniu kampu ir tiesiogiai 
nukreipiami į kelią. 
 
REIKALINGA INFORMACINĖ SISTEMA | Davikliai jungiami į IoT duomenų perdavimo tinklą ir galimai į IoT 
platformą. 

1.2.5. S1.9. SAVAVALDŽIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALDYMO DAVIKLIAI  

Stebint ITS rinką, autonominių (angl. autonomous cars) ir sąveikaujančių (angl. connected cars) automobilių 
sektorių situaciją, matoma, kad autonominiams ir sąveikaujantiems automobiliams skirta infrastruktūra, 
kurią galėtų įrengti Šiaulių miesto savivaldybė, neatneštų apčiuopiamos naudos trumpuoju (1-3 metai) ir 
vidutiniu (5-7 metai) laikotarpiu. Yra ruošiama teisinė ir standartų bazė, kurios pagalba sektorius galėtų 
vystytis greičiau, bet net aukščiausiu Europos Sąjungos valdymo organų lygiu nėra aiškaus matymo kokia 
technologija turėtų būti paremta autonominių ir sąveikaujančių transporto priemonių komunikacija su 
infrastruktūra (angl. vehicle to infrastructure), tarpusavyje (angl. vehicle to vehicle) ar su kitais objektais 
(angl. vehicle to x). 
 
Dvi pagrindinės konkuruojančios technologijos yra DSRC ryšio technologija ir 5G ryšio technologija. Europos 
parlamente 2019 metų balandžio mėnesį buvo priimtas sprendimas, kuris buvo palankus DSRC 
technologijai, tačiau 2019 metų liepos mėnesį Europos ministrų taryba priėmė sprendimą palankų 5G 
technologijai, todėl kalbėti apie galutinius sprendimus šioje srityje yra dar anksti. Šiuo metu 
nerekomenduojama diegti DSRC daviklių, kurie yra prieinami rinkoje ir veikia su tam tikrais automobiliais, 
tačiau kol kas yra naudojami tik pilotiniuose projektuose. Šiuo metu (2019 3 ketv.) nėra masinės gamybos 
automobilių modelių, kurie standartinėje komplektacijoje palaikytų DSRC ar 5G technologiją. 



 
Rekomenduojama ne vėliau nei 2025 metais inicijuoti konsultaciją su rinka siekiant išsiaiškinti ar reikalinga, 
(ir jei reikalinga, tai kokia) infrastruktūra, kurią galėtų įrengti Šiaulių miestas autonominiams 
automobiliams. 

1.2.6. S2.4. TARŠOS DAVIKLIŲ TINKLAS 

ORO TARŠOS DAVIKLIAI 

DIEGIMO INFORMACIJA | Oro taršos davikliai įrengiami tankiausiai gyvenamose teritorijose, padengimas 
matuojamas skaičiuojant plotą ir siekiant 100 % padengimo. Esant poreikiui, ateityje daviklių tinklas gali 
būti plečiamas įrengiant daviklius visame miesto plote. Taip pat davikliai gali būti įrengiami stacionarių 
taršos šaltinių veikiamose teritorijose, vandens telkiniuose. Plotas, kurį siekiama padengti davikliais, 
tiesiogiai priklauso nuo miesto strateginių tikslų. 
 
DAVIKLIŲ KIEKIO POREIKIS IR MATAVIMO PAJĖGUMAI | Atsižvelgiant į Šiaulių miesto dydį racionalus 
preliminarus daviklių kiekis galėtų būti nuo 10 iki 20 daviklių. Diegiant daviklius rekomenduojama oro 
matavimą atlikti šiose zonose: 

 Prie vaikų darželių, mokyklų ir ligoninių; 

 Pagrindiniuose skirtingų tipų Šiaulių miesto rajonuose su didžiausiu gyvenamųjų teritorijų 
užstatymo intensyvumu (remiantis Šiaulių miesto bendruoju planu intensyviausiai užstatytos 
teritorijos yra miesto centras (senamiestis) bei miesto periferiniai centrai); 

 Prie didžiųjų kelių ir sankryžų (Šiaulių miesto darnaus judumo plane nustatytos intensyviausios 
gatvės – Tilžės g., Architektų g., Pramonės g., Serbentų g., Dubijos g., Gegužių g., Išradėjų g., 
Vilniaus g.); 

 Šalia Valstybinės oro kokybės tyrimo stoties nr. 0022. Tai būtų atskaitinis daviklis duomenų 
patikimumo užtikrinimui. 

 
TARŠA, KURIĄ GALI FIKSUOTI DAVIKLIAI | Oro taršą rekomenduojama traktuoti kaip dujų ir kietųjų dalelių 
mišinį, kurį sudaro kietosios dalelės, azoto oksidai, ozonas ir sieros dioksidas. Skirtingų gamintojų įranga 
gali matuoti skirtingus šių ir kitų dalelių bei dujų rinkinius, tačiau rekomenduojama matuoti kietųjų dalelių 
(PM1, PM2.5, PM10), azoto oksidų (NO, NO₂), ozono (O3), sieros dioksido (SO₂) ir anglies dvideginio (CO₂) 
koncentracijas ore. 
 
NUMATOMA DAVIKLIŲ KAINA | Apytikslė vieno daviklio kaina yra nuo 4 iki 10 tūkst. EUR be PVM. Kaina 
gali stipriai svyruoti priklausomai nuo daviklyje sumontuotų dujų analizatorių ir kitų jutiklių komplekto. 
 
DAVIKLIŲ MONTAVIMO YPATYBĖS | Davikliai gali būti montuojami ant esamos infrastruktūros – įvairių 
konstrukcijų (stulpų, arkų, šviesoforų ir t.t.) ar pastatų sienų. Davikliai maitinami iš komercinio 230VAC 
tinklo ar baterijų. Taip pat elektros energija davikliams gali būti užtikrinama iš gatvių apšvietimo tinklų su 
akumuliatoriais energijos tiekimo užtikrinimui dieną. 
 
REIKALINGA INFORMACINĖ SISTEMA | Davikliai duomenis į kliento aplikaciją perduoda IoT tinklo pagalba. 
IoT tinklas turi turėti aplikacijų programavimo sąsają (API) per kurią būtų galima duomenis perduoti bet 
kokiai atvirai kliento aplikacijai. 
 

TRIUKŠMO TARŠOS DAVIKLIAI 

DIEGIMO INFORMACIJA | Diegiant oro taršos daviklius, yra galimybė diegti IoT daviklius, kurie taip pat gali 
matuoti aplinkos triukšmo lygį, jei vietos, kuriose yra poreikis matavimams, sutampa. Kita alternatyva 
triukšmo taršos kontrolei yra stacionarūs IoT tipo davikliai ir mobilūs garso analizatoriai. Informacija apie 
šiuos daviklius pateikiama žemiau. Davikliai įrengiami tankiausiai gyvenamose teritorijose, padengimas 
matuojamas skaičiuojant plotą ir siekiant 100 % padengimo. Esant poreikiui, ateityje daviklių tinklas gali 
būti plečiamas įrengiant daviklius visame miesto plote. Taip pat davikliai gali būti įrengiami stacionarių 



taršos šaltinių veikiamose teritorijose. Plotas, kurį siekiama padengti davikliais, tiesiogiai priklauso nuo 
miesto strateginių tikslų. 
 
DAVIKLIŲ KIEKIO POREIKIS IR MATAVIMO PAJĖGUMAI | Preliminarus kiekis reikalingas Šiaulių miestui – 
nuo 5 iki 10 vnt. stacionarių matuoklių ir 1 nešiojamas matuoklis. Daviklių montavimo vietų, daviklių 
skaičiaus ir daviklių jutiklių parinkimas turėtų būti atliekami atsižvelgiant į numanomus didžiuosius 
triukšmo taršos šaltinius, savivaldybės finansines galimybes ir specialistų rekomendacijas. 
 
NUMATOMA DAVIKLIŲ KAINA | Apytikslė vieno stacionaraus daviklio kaina yra nuo 3 iki 7 tūkst. EUR be 
PVM. Kaina gali stipriai svyruoti priklausomai nuo to ar garso matuoklis (analizatorius) yra 
komplektuojamas kaip kito daviklio sudedamoji dalis ar kaip atskiras daviklis skirtas tik triukšmui matuoti. 
Preliminari nešiojamo matuoklio kaina yra 1 tūkst. EUR be PVM. 
 
MONTAVIMO YPATYBĖS | Davikliai gali būti montuojami ant esamos infrastruktūros – įvairių konstrukcijų 
(stulpų, arkų, šviesoforų ir t.t.) ar pastatų sienų. 
 
REIKALINGA INFORMACINĖ SISTEMA | Davikliai duomenis į kliento aplikaciją perduoda IoT tinklo pagalba. 
IoT tinklas turi turėti aplikacijų programavimo sąsają (API) per kurią būtų galima duomenis perduoti bet 
kokiai atvirai kliento aplikacijai. 

1.2.7. S6.3. AUDIO IR VIDEO DAVIKLIAI 

DIEGIMO INFORMACIJA | Audio ir video davikliai skirti užtikrinti saugumui viešose erdvėse, įrengiami 
urbanizuotose miesto vietovėse bei masinėse susibūrimų vietose, padengimas matuojamas skaičiuojant 
plotą ir siekiant 100 % padengimo. Esant poreikiui, ateityje daviklių tinklas gali būti plečiamas įrengiant 
daviklius naujai urbanizuotose miesto vietovėse. 
  



2. KRITERIJAUS „IŠMANI APLINKA“ SPRENDINIŲ 
DETALIZAVIMAS 

2.1. TURTO VALDYMO SISTEMOS DIEGIMO PLANAS 

Šiame skyriuje aprašomas preliminarus turto valdymo sistemos diegimo planas: pagrindžiamas priemonės 
poreikis, apibrėžiamas priemonės tikslas, įvardinamas priemonės poveikis, detalizuojamas priemonės 
aprašymas, apibrėžiama numatoma diegimo trukmė, kaštai bei etapai. 

2.1.1. PRIEMONĖS POREIKIS, TIKSLAS IR SIEKIAMAS POVEIKIS 

PRIEMONĖS POREIKIS | Egzistuojanti miesto infrastruktūra ir miesto turtas nėra suinventorizuoti 
skaitmeniniu būdu, dėl to jų valdymas, priežiūra bei plėtra nėra optimizuoti. Ilgalaikės investicijos ir 
strateginis planavimas nėra vykdomas remiantis pažangiais duomenų analizės metodais. 

PRIEMONĖS TIKSLAS | ŠMSA ir pavaldžių organizacijų duomenys (turtas, turima infrastruktūra) yra 
konsoliduoti vienoje turto valdymo sistemoje, turto statusas yra sekamas realiu laiku, atvaizduojamas GIS 
žemėlapių sistemoje.  

PRIEMONĖS POVEIKIS | Efektyvesnis miesto valdymas ir duomenimis grindžiamas investicijų planavimas.  

2.1.2. PRIEMONĖS APRAŠYMAS, DIEGIMO TRUKMĖ, KAŠTAI IR ETAPAI 

PRIEMONĖS APRAŠYMAS | Turto valdymo sistema yra viena iš pagrindinių priemonių, norint efektyvinti 
miesto infrastruktūros valdymą, pagrįstai bei optimaliai planuoti ilgalaikes investicijas ir miesto plėtrą bei 
kasdienę priežiūrą. Šioje sistemoje būtų inventorizuotas visas mieste esantis turtas. Turto valdymo sistema 
užtikrintų duomenų keitimąsi ir sinchronizaciją tarp ŠMSA ir jai pavaldžių įstaigų, vartotojams teiktų 
naujausius duomenis, padėtų funkcionuoti kitoms mieste veikiančioms sistemoms, didintų skaidrumą.  

Platformos naudotojai: 

 Turto valdymo poskyris ir kiti savivaldybės administracijos darbuotojai – sistemoje kaupiamų 
duomenų analizė, rodiklių stebėsena, sistemos turinio priežiūra, sistemos naudojimas palengvinti 
kasdienėms veikloms (statybos leidimų išdavimui, remonto planavimui, priežiūros ir eksploatacijos 
planavimui) bei miesto plėtros planavimui; 

 Komunalinių paslaugų teikėjai – sistemos turinio atnaujinimas ir kūrimas, eksploatacijos, remonto 
ir plėtros planavimas; 

 Gyventojai – duomenų analizė planuojant verslo idėjas, miesto objektų peržiūra (pvz. planuojant 
įsigyti sklypą ar pradėti statybas), gyventojai gali naudotis atvirais miesto turto inventorizacijos 
duomenimis, susipažinti su planuojamų investicijų pagrindimu; 

 Verslo atstovai – investicijų planavimas (pvz. planuojant įsigyti sklypą ar pradėti statybas), verslo 
idėjų vertinimas (pvz. gyventojų tankio skaičiavimas greta numatomos parduotuvės); 

 Mokslo atstovai – duomenų analizė mokslo tikslais. 

Už projekto įgyvendinimą atsakingas ŠMSA skyrius ir projekto komandą suformuojantis ŠMSA skyrius: 

 Turto valdymo poskyris. 

Projekto suinteresuotų šalių, duomenų apsikeitimo, integracijų ir kiti techniniai aspektai yra pavaizduoti 
schemose pridedamuose Priede 5 „ŠMSA ir viešųjų paslaugų tiekėjų IS architektūra bei rekomendacijų 
detalizavimas“ ir Priede 6 „ŠMSA organizacinė struktūra bei rekomendacijų detalizavimas“. 

PRIEMONĖS DIEGIMO TRUKMĖ, KAŠTAI IR ETAPAI | Bendra planuojama diegimo veiklų įgyvendinimo 
trukmė – 72 mėnesiai, kaina – 1 700 000 Eur. Turto valdymo sistemos kūrimą sudaro I etapas, tačiau jį 



galime išskirti į tris veiklas: sistemos diegimas, skaitmeninių duomenų kėlimas į sistemą ir sistemos 
tobulinimas. Veiklos turi būti įgyvendinamos nuosekliai, viena po kitos. Be to, turto valdymo sistemos 
kūrimas yra glaudžiai susijęs su kitais rekomenduojamais „Išmanios aplinkos“ kriterijaus sprendiniais, tad 
jie bus trumpai aprašyti po turto valdymo sistemos diegimo veiklų aprašymais. Verta paminėti, jog 
pagrindiniai diegimą įgyvendinti laiku ribojantys veiksniai yra IS sudėtingumo lygis, didelis suinteresuotų 
šalių skaičius, viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo trukmė. Preliminarus diegimo įgyvendinimo grafikas, 
kaštai ir veiklų detalizavimas pateikiami žemiau. Pastebima, jog nurodytas grafikas yra preliminarus, todėl 
pradžios ir pabaigos datos gali skirtis. 

PASIRENGIMO ETAPAS 

PASIRENGIMO ETAPAS | Rengiantis turto valdymo sistemos sukūrimui vykdoma:  

 S2.1. Skaitmeninės informacijos bazės sukūrimas: miesto valdomo turto (pastatų, įrengimų, 
komunikacijų) skaitmenizavimas yra reikalingas, norint kurti funkcionalias miesto valdymo 
sistemas – GIS sistemą, turto valdymo sistemą ir pan. Mieste diegiant informacines sistemas, turi 
būti numatomas standartizuotas duomenų formatas, skirtas kiekvienai sistemai. Numatoma, kad 
konkretūs duomenys renkami tik skaitmeniniai ir tik suderintu formatu. Duomenys saugomi jiems 
skirtoje informacinėje sistemoje. Visi duomenų naudotojai naudojasi ir atnaujina tą pačią duomenų 
versiją, vengiant besidubliuojančių analogiškos paskirties duomenų bazių. Skaitmeninė duomenų 
bazė taip pat naudojama duomenims atverti. S2.1. sprendinio rezultatas, susijęs su turto valdymo 
sistemos kūrimu, yra aprašytos turto valdymo sistemoje turinčios atsirasti savivaldybės viešosios 
erdvės ir kelių infrastruktūrą sudarantis turtas – sudarytas šio turto sąrašas, hierarchija, atributai. 

 Pasiruošimas atlikti pirkimą: techninės specifikacijos, konkurso sąlygų parengimas, pirkimo 
procedūrų vykdymas. 

I ETAPAS – TURTO VALDYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS 

I VEIKLA – SISTEMOS DIEGIMAS | Sukuriama turto valdymo sistema, aktyvuojamos integracijos, per kurias 
duomenis teiks sistemos naudotojai (integracijos nurodytos Priede 5), apmokomi potencialūs naudotojai 
(savivaldybės darbuotojai, savivaldybei pavaldžių įstaigų atstovai, komunalinių paslaugų teikėjai). 

Realizuotas bazinis funkcionalumas darbui su sistemoje aprašytu turtu leis tvarkyti turto vienetų duomenis 
ir lengvai juos peržiūrėti, naudoti dokumentų valdymo galimybes ir susieti skaitmenizuotus dokumentus su 
turtu, sekti atliktus ir planuojamus darbus (priežiūrą, remontą, rekonstrukcijas) ir turėti lengvai prieinamą 
jų istoriją, ją analizuoti. 

Pasirinktas sprendimas turi turėti galimybę ateityje įtraukti į sistemą naujas turto grupes, o taip pat 
praplėsti turto valdymo sprendimą papildomais funkcionalumais (tiek standartiniais, tiek pritaikytais 
specifiniams užsakovo poreikiams), tokiais kaip personalo valdymas, finansų valdymas, pirkimai ir pan. 

Siūloma, kad sistema turėtų turėti: 

 Turto valdymo modulį (naujo turto registravimas, turto hierarchinių sistemų sudarymas, turto 
duomenų tvarkymas, turto klasifikavimas, kritiškumo vertės priskyrimas, turto būklės matuoklių 
priskyrimas, su turtu susijusių gedimų šalinimo, remonto bei priežiūros darbų istorija). 

 Numatytosios priežiūros valdymo modulį (turto priežiūros bei remonto darbų atlikimo 
periodiškumo ir sąlygų nustatymas, priežiūros bei remonto darbų priminimų generavimas, 
daugiamečių turto priežiūros bei remonto grafikų sudarymas, tipinių darbų šablonų aprašymas). 

 Darbų valdymo modulį (turto gedimų šalinimo, remonto bei priežiūros darbų administravimas, 
vieno ar kelių objektų nurodymas, atsakingų asmenų priskyrimas, metinių arba mėnesinių darbų 
grafikų sudarymas, darbų prioretizavimas, darbų atlikimo datų bei reikalingų paslaugų planavimas 
faktinių turto gedimo pašalinimui, remonto bei priežiūros darbams skirtų sąnaudų užfiksavimas). 

 Rangovų portalą (turto gedimų šalinimo, remonto bei priežiūros darbų užduočių rangovams 
perdavimas ir vykdymo kontrolė). 



 Pirkimų valdymo modulį (turto gedimų šalinimo, remonto bei priežiūros darbams sukurtų pirkimų 
paraiškų administravimas, turto gedimų šalinimo, remonto bei priežiūros darbams sukurtų pirkimų 
užsakymų paslaugų tiekėjams administravimas, tiekėjų administravimas). 

 Sutarčių valdymo modulį (su paslaugų tiekėjais sudarytų pirkimo bei garantinio įsipareigojimo 
sutarčių administravimas, pirkimo sutarčių galiojimo bei lėšų išnaudojimo sekimas bei atitinkamų 
priminimų generavimas, pirkimo sutarčių susiejimas su klasifikuotomis prekėmis bei paslaugomis). 

 Dokumentų valdymo modulį (dokumentų priskyrimas prie visų sistemoje registruotų objektų). 

 Projektų valdymo modulį (turto kūrimui ir rekonstrukcijai skirtų projektų administravimas, projekto 
veiklų planavimas, biudžetavimas, vykdymas ir progreso stebėsena, projekto tarpinių rezultatų 
apsirašymas ir kontrolė, projekto išteklių planavimas ir valdymas, projekto rizikų registro 
valdymas). 

 Biudžeto valdymo modulį (turto priežiūrai bei remontui skirtų darbų biudžeto sudarymas, 
tvirtinimas ir vykdymas). 

II VEIKLA – SKAITMENINIŲ DUOMENŲ ĮKĖLIMAS Į SISTEMĄ | Į sukurtą turto valdymo sistemą keliami ir 
tvarkomi skaitmeniniai duomenys apie miesto turtą. 

I ir II veiklų įgyvendinimo metu taip pat bus įgyvendinami ir kiti „Išmanios aplinkos“ kriterijaus sprendiniai, 
su kuriais turto valdymo sistema turėtų turėti integracijas: 

 S2.3. Vieninga GIS sistema. Visi viešųjų paslaugų tiekėjai Šiaulių mieste galėtų naudotis ta pačia 
žemėlapių sistema – jai teikti savo duomenis, o naudotis tiek savo, tiek kitų tiekėjų teikiamais 
duomenimis. Tokiu būdu būtų taupomi resursai, nes nereikėtų kurti ir palaikyti atskirų sistemų, visi 
tiekėjai naudotųsi pačiais naujausiais duomenimis ir turėdami papildomos informacijos galėtų 
tobulinti savo paslaugas ar mažinti kaštus (pvz. tiekimo linijų priežiūrą vykdyti tuo pačiu metu). Taip 
pat būtų sukuriama viešoji prieiga Šiaulių miesto gyventojams, kad jie galėtų naudotis atvirais 
duomenimis – juos matyti interaktyviame žemėlapyje bei parsisiųsti naudojimui. Vėliau, jau 
sukūrus sistemą ir patalpinus ŠMSA ir Šiaulių miesto viešųjų paslaugų tiekėjų duomenis, būtų 
kviečiami prisijungti ir privataus sektoriaus partneriai – privačios švietimo, sveikatos priežiūros 
įstaigos ir pan. GIS platforma (programine įranga) naudosis visi ŠMSA skyriai skirtingiems 
poreikiams. Todėl, sistemos savininkas turėtų būti IT skyrius (užtikrinti sistemos palaikymą ir 
funkcionalumo plėtimą), o visi kiti skyriai ir savivaldybei pavaldžios įstaigos teikti duomenis. GIS 
sistemos duomenys būtų integruojami į turto valdymo sistemą. 

 S2.4. Taršos daviklių tinklas. Taršos daviklių tinklas visų pirma leistų įspėti gyventojus apie pavojų 
sveikatai, o tolimesnėje perspektyvoje ir planuoti taršos mažinimo priemonių įgyvendinimą. 
Tokiam daviklių tinklo veiklos užtikrinimui yra reikalinga kokybiška interneto infrastruktūra. 
Nepaisant to, kad interneto aprėptis Šiaulių mieste šiuo metu yra pakankama, šis poreikis išlieka 
svarbus, nes didėjant duomenų srautams turės būti plečiama ir interneto infrastruktūra, 
užtikrinama 5G ryšio aprėptis, leisianti nuotoliniams davikliams (skaitikliams) veikti be trikdžių. 
Taršos daviklių tinklas savo duomenis teiktų ir turto valdymo sistemai. 

 S2.5. GIS platformos pagrindu sukurtas miesto 3D modelis. Daviklių tinklo renkama informacija ir 
vieninga GIS sistema būtų pritaikomos kuriant miesto 3D modelį bei būtų panaudojama: 

o Turto apskaitai (kelio ženklai, savivaldybės valdomas NT, vaizdo kameros, suoliukai, 
želdiniai, dangos, smulkioji miesto architektūra, kapinės ir t.t.); 

o Valdymui ir eksploatacijai (medžių genėjimas, gatvių remontas, apšvietimo lempų keitimas 
ir t.t.); 

o Procesų valdymui (licencijų prekybai alkoholiu, išorinės lauko reklamos, statybų leidimų 
išdavimas, sutarčių su rangovais priežiūra ir t.t.); 

o Ekstremalių situacijų valdymui ir civilinei saugai (gaisrai, sirenų garso padengimo 
planavimas ir t.t.); 



o Teritorijų planavimui (kvartalinė renovacija, socialinių-ekonominių rodyklių vertinimas, 
teritorijų konversija, 3D teritorijų žemėlapiai ir t.t.); 

o Socialiniams reikalams (užimtumo organizavimas, rūpyba ir aptarnavimas, probleminių 
šeimų identifikavimas ir t.t.); 

o Ugdymui (laisvos vietos darželiuose, mokymo įstaigos ir jų pasiekiamumas, tinklo 
optimizavimas ir t.t.); 

o Visuomenės sveikatos apsauga ir gyvenamosios aplinkos kokybės planavimui (ligų plitimo 
tendencijos, triukšmo žemėlapiai, vandens kokybė ir t.t.); 

o Transporto planavimui ir valdymui; 

o Turizmo valdymui (lankytinos vietos ir kultūros vertybės, dviračių takai, renginių ir švenčių 
planavimas ir valdymas ir t.t.). 

I IR II VEIKLOMIS PASIEKIAMAS IŠMANAUS MIESTO LYGIS II (JEI KARTU YRA ĮGYVENDINAMI S2.1., S2.3. 
IR S2.4.) 

Pasiekiami šie įgyvendinimo rodikliai pagal išmanaus miesto metodiką: 

 ŠMSA ir Šiaulių miesto viešųjų paslaugų tiekėjai („Šiaulių energija“, „Šiaulių vandenys“, „Šiaulių 
gatvių apšvietimas“, „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ ir „Busturas“, formaliojo švietimo 
įstaigos, miesto sveikatos priežiūros įstaigos) dalinasi strateginiu tikslu skaitmenizuoti valdomą 
turtą ir teikiamas paslaugas. 

 Duomenų dalinimosi ir optimizavimo barjerai išsprendžiami bendrai sutarus, kokiu formatu bus 
skaitmeninamas turtas (sprendimas priimamas atlikus rinkos tyrimą ir apsisprendus, kokią turto 
valdymo informacinę sistemą Šiaulių miestas naudos ateityje), kuria GIS sistemos versija bus 
naudojamasi, kurie duomenys bus atviri. 

 Gyventojai gali pradėti naudotis atvirais duomenimis – juos matyti bei parsisiųsti naudojimui. 

 Visi projekto partneriai naudojasi bendra GIS sistema ir nuotolinių skaitiklių tinklu. 

 Visi projekto partneriai įdeda savo indėlį į sprendimų įgyvendinimo procesą – skaitmeninant 
duomenis, kuriant ir teikiant duomenis GIS sistemai, įrengiant nuotolinių skaitiklių tinklą. 

 Gyventojų įsitraukimas didinamas komunikuojant naujai prieinamus atvirus miesto duomenis ir 
skatinant jais naudojantis kurti naujas paslaugas mieste. 

Pasiekiami šie skaitiniai įgyvendinimo rodikliai: 

 Sukurta ir įveiklinta skaitmeninė informacinė bazė. 

 Viešųjų paslaugų tiekėjų dalis prisijungusi prie skaitmeninės informacinės bazės, %. Viešųjų 
paslaugų teikėjai yra savivaldybės įmonės bei privačios įmonės, kurios pagal sutartis teikia 
paslaugas savivaldybės įmonėms. Abiejų tipų įmonės turėtų turėti galimybę prisijungti prie 
skaitmeninės bazės ir naudotis joje sukauptais duomenimis bei jos turimomis funkcijomis. Tai yra 
svarbu siekiant kelioms institucijoms drauge kurti naujas inovatyvias paslaugas gyventojams bei 
patrauklias lojalumo programas. Siekiama prijungti visus tiekėjus. Įgyvendinimo rodiklis priklauso 
nuo diegėjo numatytos sistemos sukūrimo ir užpildymo trukmės. Rodiklio reikšmės pamečiui taip 
pat nustatomos atsižvelgiant į konkrečių paslaugų teikėjų technines galimybes. 

 Sukurta ir įveiklinta turto valdymo sistema. 

 Viešųjų paslaugų tiekėjų turto dalis suinventorizuota turto valdymo sistemoje, %. Siekiama 
inventorizuoti visą turtą. Įgyvendinimo rodiklis priklauso nuo diegėjo numatytos sistemos sukūrimo 
ir užpildymo trukmės. Rodiklio reikšmės pamečiui taip pat nustatomos atsižvelgiant į konkrečių 
paslaugų teikėjų technines galimybes. 

 Privačiai valdomo turto dalis suinventorizuota turto valdymo sistemoje, %. Turima omenyje sąsaja 
su Registrų centru. Privačiai valdomu turtu laikomi tokie objektai kaip gyvenamieji namai, 
komercinės paskirties pastatai ir t.t. Įgyvendinimo rodiklis priklauso nuo informaciją teikiančių 



sistemų plėtros ir integracijos galimybių. Rodiklio reikšmės pamečiui taip pat nustatomos 
atsižvelgiant į konkrečių sistemų technines galimybes. 

 Įdiegta ir įveiklinta vieninga GIS sistema. 

 Viešųjų paslaugų tiekėjų dalis prisijungusi prie vieningos GIS sistemos, %. Siekiama prijungti visus 
tiekėjus. Įgyvendinimo rodiklis priklauso nuo diegėjo numatytos sistemos sukūrimo ir užpildymo 
trukmės. Rodiklio reikšmės pamečiui taip pat nustatomos atsižvelgiant į konkrečių paslaugų teikėjų 
technines galimybes. 

 Miesto ploto dalis patenkanti į interaktyvų miesto žemėlapį, %. Įgyvendinimo rodiklis priklauso nuo 
informaciją teikiančių sistemų plėtros ir integracijos galimybių. Rodiklio reikšmės pamečiui taip pat 
nustatomos atsižvelgiant į konkrečių sistemų technines galimybes. 

 Miesto plotas padengtas nuotoliniu taršos daviklių tinklu, %. Davikliai pirmiausia būtų diegiami 
tankiausiai gyvenamuose plotuose, tačiau su laiku būtų išdėstomi tolygiai per visą savivaldybės 
plotą. Padengimas matuojamas skaičiuojant plotą ir siekiant 100 % padengimo. Taip pat būtų 
galima įrengti daviklius prie pagrindinių taršos šaltinių. Tai leistų palyginti taršos skirtumus tarp 
vietinių taršos šaltinių ir mobilių (tranzitinių) taršos šaltinių. pvz.: pirmiau reikėtų stebėseną pradėti 
nuo vietos vandens valymo įrenginių, o tik vėliau diegti taršos daviklius prie oro uosto nusileidimo 
tako. 

Pasiekiami šie poveikio rodikliai: 

 Pagerėjęs tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Rodiklis nustatomas interviu ir apklausomis. 
Priklausomai nuo gauto rezultato, iškeliami tikslai. 

 Pagerėjusi strateginio ir investicinio miesto planavimo kokybė ir procesai. Rodiklis nustatomas 
interviu ir apklausomis. Priklausomai nuo gauto rezultato, iškeliami tikslai. 

 Turto valdymo sistema, nuotolinių daviklių (skaitiklių) tinklas ir vieninga GIS sistema sudarys 
pagrindą kitiems išmanaus miesto sprendiniams įgyvendinti. Surinkti duomenys bus naudojami 
esamos situacijos analizei ir ateities pokyčių planavimui. Turto valdymo sistema padeda mažinti 
žmogiškųjų išteklių laiko sąnaudas turto administravimui, planavimui, techninei priežiūrai, būklės 
stebėsenai. 

III VEIKLA – SISTEMOS TOBULINIMAS | Turto valdymo sistema pritaikoma įgyvendintiems „Išmanios 
aplinkos“ kriterijaus sprendiniams S2.6. ir S2.7. Ši veikla nėra prioritetinė ir gali būti pasirinkta neįgyvendinti 
arba įgyvendinti vėliau negu yra rekomenduojama koncepcijoje. 

 S2.6. Nuotoliniai išteklių davikliai. Nuotoliniai išteklių davikliai (skaitikliai) padėtų automatizuoti 
išteklių (vandens, elektros, dujų) valdymą, padaryti jį prisitaikantį prie aplinkos ir gamtinių sąlygų 
ir taip efektyviau sekti ir mažinti resursų naudojimą. Daviklių surenkami duomenys būtų kaupiami 
ir siunčiami į miesto turto valdymo sistemą bei koordinacinį miesto centrą. Nuotoliniai išteklių 
skaitikliai sumažintų komunalinių paslaugų administracinius kaštus bei leistų našiau planuoti 
renovacijas mieste – pastatams, kurių energetinis našumas yra labai prastas, būtų skiriamas 
renovacijų prioritetas. Išmanūs davikliai sudarytų prielaidas vykdyti automatizuotą šildymo, 
elektros, vandens ir dujų suvartojimo stebėjimą ŠMSA ir jai pavaldžių įstaigų pastatuose. Tai padėtų 
sumažinti šių išteklių vartojimą, taip sutaupant biudžeto išlaidas ir sumažinant taršą gamtai. 

 S2.7. Didžiųjų duomenų analizė ir dirbtinis intelektas ilgalaikėms investicijoms ir prognozėms. 
Didžiųjų duomenų analitika remiasi principu, jog milžiniškas kiekis duomenų gali atnešti tikslesnę 
analizę bei prognozes. Analizuojant miesto sistemų (turto valdymo sistemos, saugumo stebėsenos 
sistemos ir pan.) bei daviklių sukauptus duomenis būtų galima efektyviau naudoti resursus 
investicijoms į miesto plėtrą bei priežiūrą. Šiuo atveju visi duomenys būtų nuasmeninti, kadangi tai 
neduotų jokios praktinės naudos dideliame kiekyje duomenų. Tokia analitika leistų greičiau 
pastebėti įvairias tendencijas, prognozuoti pokyčius ir sudarytų sąlygas prasmingiau planuoti 
investicijas. Labai pažangūs, dirbtiniu intelektu pagrįsti sprendimai, leistų šią analizę automatizuoti 
ir vykdyti realiu laiku. 



III VEIKLA PASIEKIAMAS IŠMANAUS MIESTO LYGIS III (JEI KARTU YRA ĮGYVENDINAMAS S2.5. BEI 
PRITAIKYMAS S2.6.) 

Pasiekiami šie įgyvendinimo rodikliai pagal išmanaus miesto metodiką: 

 ŠMSA ir Šiaulių miesto viešųjų paslaugų tiekėjai („Šiaulių energija“, „Šiaulių vandenys“, „Šiaulių 
gatvių apšvietimas“, „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ ir „Busturas“, formaliojo švietimo 
įstaigos, miesto sveikatos priežiūros įstaigos) dalinasi strateginiu tikslu sukurti miesto turto 
valdymo sistemą ir sutaria dėl bendro veiksmų plano. Yra paskiriama arba naujai suformuojama 
komanda ŠMSA viduje, turto valdymo poskyryje, atsakinga už turto valdymo informacinės sistemos 
kūrimą, administravimą ir tobulinimą. 

 Visi projekto partneriai yra sutarę, kokia turto valdymo sistema bus diegiama Šiaulių mieste, kokiu 
formatu jai bus teikiami duomenys iš visų partnerių, sutariama, kurie duomenys bus atviri 
gyventojams. 

 ŠMSA komanda, atsakinga už turto valdymo sistemos kūrimą, administravimą ir tobulinimą 
informuoja visus projekto partnerius apie projekto statusą, o partneriai užtikrina, kad duomenys 
bus teikiami ir atnaujinami laiku, taip pat teikia savo pasiūlymus ir gali daryti įtaką sprendimų, 
susijusių su turto valdymo sistema, priėmimui. 

 Gyventojams atviri GIS sistemos duomenys yra papildomi turto valdymo sistemos duomenimis 
(pvz. kaip atskiri žemėlapio sluoksniai), jie gali matyti miesto objektų statusą, sužinoti apie planus 
ir naudotis dar didesne atvirų duomenų baze. Turto valdymo sistema dalinasi duomenimis su 
koordinaciniu miesto centru bei „Šiauliečio platforma“, per kurias Šiaulių miesto gyventojai gali 
pranešti apie tvarkytinas vietas mieste, problemines situacijas ir pan. Viešosioms el. paslaugoms 
teikti yra naudojami turto valdymo sistemoje esantys duomenys (pvz. statybų, reklamos leidimų 
išdavimų automatizavimui). „Šiauliečio platformoje“ vykdoma elektroninė demokratija (gyventojų 
apklausos, įtraukiamasis biudžetas) remiasi turto valdymo sistemoje esančiais duomenimis (pvz. 
argumentuojant ar vizualizuojant sprendimus, apie kuriuos yra klausiama gyventojų nuomonės). 
Tokiu būdu gyventojai yra dar aktyviau įtraukiami į miesto valdymą. 

 Pasiekiami šie skaitiniai įgyvendinimo rodikliai: 

 Sukurtas miesto 3D modelis. 

 Miesto dalis įtraukta į 3D miesto modelį, %. Įgyvendinimo rodiklis priklauso nuo informaciją 
teikiančių sistemų plėtros ir integracijos galimybių. Rodiklio reikšmės pamečiui taip pat nustatomos 
atsižvelgiant į konkrečių sistemų technines galimybes. 

 Nuotolinių skaitiklių viešojo sektoriaus administruojamuose pastatuose dalis nuo visų viešojo 
sektoriaus administruojamuose pastatuose esančių skaitiklių, %. Siekiama prijungti visus pastatus, 
išskyrus sunaudojančius nereikšmingą energijos kiekį. Rodiklio įgyvendinimo planą nustato už 
skaitiklių įrengimą ir priežiūrą atsakinga institucija (pvz. Šiaulių energija). 

Pasiekiami šie poveikio rodikliai: 

 Pagerėjęs tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Rodiklis nustatomas interviu ir apklausomis. 
Priklausomai nuo gauto rezultato, iškeliami tikslai. 

 Sumažėjęs metinis pastatų suvartojamos energijos kiekis. Nustatoma įvertinus suvartojimo 
statistiką prieš diegiant nuotolinius skaitiklius, nuolat atnaujinama diegimo proceso metu. Baigus 
diegimo procesą, nustatoma pagal tuo metu taikomas energetinio efektyvumo didinimo 
priemones. 

 Padidėjęs visuomenės sąmoningumas aplinkosaugos temomis. Nustatoma remiantis statistiniais 
rodikliais apie resursų naudojimą (pvz. vienam gyventojui sunaudojamas vandens kiekis, litrais). 
Siekiama rodiklio reikšmė gali būti nustatoma kitų miestų pavyzdžiu (ISO standartas išmaniems 
miestams). Gali būti nustatoma apklausomis. 

III VEIKLA PASIEKIAMAS IŠMANAUS MIESTO LYGIS IV (JEI KARTU YRA ĮGYVENDINAMAS S2.5. BEI 
PRITAIKYMAS S2.6. IR S2.7.) 



Pasiekiami šie įgyvendinimo rodikliai pagal išmanaus miesto metodiką: 

 ŠMSA ir Šiaulių miesto viešųjų paslaugų tiekėjai („Šiaulių energija“, „Šiaulių vandenys“, „Šiaulių 
gatvių apšvietimas“, „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ ir „Busturas“, formaliojo švietimo 
įstaigos, miesto sveikatos priežiūros įstaigos) strateginį miesto planavimą vykdo remdamiesi mieste 
veikiančių sistemų duomenimis ir jų analitika. Miesto priežiūra ir plėtra vyksta pagrįstai ir 
sklandžiai. 

 Komandos, atsakingos už mieste veikiančių sistemų kūrimą, administravimą ir tobulinimą užtikrina, 
kad komandoje yra narių, gebančių naudotis pažangiais duomenų analizės ir prognozavimo 
įrankiais. 

 Gyventojai ir verslai taip pat turi galimybę papildyti GIS sistemos ir turto valdymo sistemos 
duomenų bazes naujais duomenimis ar įžvalgomis. 

 Mieste veikiančiose sistemose sukaupti duomenys ir jų analizė sukuria pagrindą naujų paslaugų 
kūrimui, esamų paslaugų transformacijai, o tai didina gyventojų bei verslų įsitraukimą į miesto 
valdymą.  

Pasiekiami šie skaitiniai įgyvendinimo rodikliai: 

• Mieste veikiančių sistemų, kurios naudoja didžiųjų duomenų analitiką arba dirbtinį intelektą, dalis, 
%. Dalis nuo informacinių sistemų, kuriose kaupiami ir apdorojami daviklių duomenys, nuotolinių 
skaitiklių duomenys, statistiniai duomenys. Rodiklio įgyvendinimo planą nustato už dirbtinio 
intelekto funkcionalumų sistemos diegimą atsakinga komanda. 

 Pasiekiami šie poveikio rodikliai: 

 Sumažėjęs metinis pastatų suvartojamos energijos kiekis. Nustatoma įvertinus suvartojimo 
statistiką prieš diegiant nuotolinius skaitiklius, nuolat atnaujinama diegimo proceso metu. Baigus 
diegimo procesą, nustatoma pagal tuo metu taikomas energetinio efektyvumo didinimo 
priemones. 

 Padidėjęs visuomenės sąmoningumas aplinkosaugos temomis. Nustatoma remiantis statistiniais 
rodikliais apie resursų naudojimą (pvz. vienam gyventojui sunaudojamas vandens kiekis, litrais). 
Siekiama rodiklio reikšmė gali būti nustatoma kitų miestų pavyzdžiu (ISO standartas išmaniems 
miestams). Gali būti nustatoma apklausomis. 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas projekto įgyvendinimo plano bei kaštų detalizavimas. Veiklų 
įgyvendinimo terminai ir kainos nustatyti remiantis panašaus pobūdžio ir specifikos projektų įgyvendinimo 
patirtimi.



 

Šaltinis: sudaryta autorių 

 

 
 

PAVEIKSLAS 3 PRELIMINARUS TURTO VALDYMO SISTEMOS DIEGIMO PLANAS 



   
 

3. KRITERIJAUS „IŠMANŪS GYVENTOJAI“ SPRENDINIŲ 
DETALIZAVIMAS 

3.1. FORMALAUS IR NEFORMALAUS UGDYMO PLATFORMOS DIEGIMO 
PLANAS 

Šiame skyriuje aprašomas preliminarus formalaus ir neformalaus ugdymo platformos diegimo planas: 
pagrindžiamas priemonės poreikis, apibrėžiamas priemonės tikslas, įvardinamas priemonės poveikis, 
detalizuojamas priemonės aprašymas, apibrėžiama numatoma diegimo trukmė, kaštai bei etapai. 

3.1.1. PRIEMONĖS POREIKIS, TIKSLAS IR SIEKIAMAS POVEIKIS 

PRIEMONĖS POREIKIS | Mokymasis visą gyvenimą ir aukštų kompetencijų specialistų ugdymas yra Šiaulių 
miesto bei nacionaliniai strateginiai tiksliai, tačiau esama švietimo sistema neužtikrina mokymosi visą 
gyvenimą galimybių. Taip pat, susitikimų su tikslinių grupių atstovais metu buvo nustatyta, kad yra poreikis 
vienoje vietoje teikti informaciją apie neformalaus ir formalaus ugdymo galimybes (mokyklas, daželius, 
būrelius, persikvalifikavimo kursus). Šios priemonės diegimas spręstų minėtas iškilusias problemas ir 
patenkintų šį visuomenės poreikį. 

PRIEMONĖS TIKSLAS | Padėti mieto gyventojams įgyti naujų gebėjimų naudojantis formalaus (darželis, 
mokykla, universitetas) ir neformalaus (persikvalifikavimo kursai, būreliai) ugdymo programomis. 

PRIEMONĖS POVEIKIS | Sukuriama galimybė šiauliečiams mokytis visą gyvenimą, persikvalifikuoti ar įgyti 
naujų gebėjimų. 

3.1.2. PRIEMONĖS APRAŠYMAS, DIEGIMO TRUKMĖ, KAŠTAI IR ETAPAI 

PRIEMONĖS APRAŠYMAS | Sukuriama platforma, kuri supaprastintų procesą norint papildomai įgyti naujų 
gebėjimų, prisidėti prie ugdymo iniciatyvų, registruoti vaikus į formaliojo ugdymo institucijas. Susitikimų su 
tikslinių grupių atstovais, miesto gyventojais, verslo atstovais bei interviu metu nustatyta, kad yra poreikis 
vienoje vietoje teikti informaciją apie neformalaus ir formalaus ugdymo galimybes (mokyklas, daželius, 
būrelius, persikvalifikavimo kursus). Prioritetas teikiamas vaikams skirtoms veikloms, tačiau perspektyvoje 
į platformą turėtų būti integruotos veiklos visoms amžiaus grupėms, pvz.: 

 Sporto užsiėmimai; 

 Meno užsiėmimai; 

 Paskaitų ciklai suaugusiems; 

 Technologinio raštingumo mokymai; 

 Kompetencijų ugdymo galimybės. 

Platformos naudotojai: 

 Švietimo skyriaus darbuotojai – sistemoje kaupiamų duomenų analizė ir statistikų sudarinėjimas, 
užsiėmimų užimtumas, įvairovė, grafikai, sistemos turinio priežiūra; 

 Užsiėmimų organizatoriai, mokytojai – grafikų sudarymas, dalinimasis mokomąja medžiaga, naujų 
narių registravimas ir pritraukimas, mokėjimų už užsiėmimus gavimas; 

 Vaikai, tėvai, žmonės kurie nori įgauti naujų įgūdžių – registravimas į formalaus ugdymo institucijas 
(mokyklas, darželius), neformalių ugdymo užsiėmimų paieška, atsiskaitymas už užsiėmimus. 

Už projekto įgyvendinimą atsakingas ir projekto komandą suformuojantis ŠMSA skyrius: 

 Švietimo skyrius. 



Projekto suinteresuotų šalių, duomenų apsikeitimo, integracijų ir kiti techniniai aspektai yra pavaizduoti 
schemose pridedamuose Priede 5 „ŠMSA ir viešųjų paslaugų tiekėjų IS architektūra bei rekomendacijų 
detalizavimas“ ir Priede 6 „ŠMSA organizacinė struktūra bei rekomendacijų detalizavimas“. 

PRIEMONĖS DIEGIMO TRUKMĖ, KAŠTAI IR ETAPAI | Bendra planuojama diegimo veiklų įgyvendinimo 
trukmė – 24 mėnesiai, o kaina – 85 000 Eur. Formalaus ir neformalaus ugdymo platformos kūrimą sudaro 
I etapas, tačiau jį galime išskirti į dvi veiklas: formalaus ugdymo modulis ir neformalaus ugdymo modulis. 
Verta paminėti, jog pagrindiniai diegimą įgyvendinti laiku ribojantys veiksniai yra IS sudėtingumo lygis, 
didelis suinteresuotų šalių skaičius, viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo trukmė. Preliminarus diegimo 
įgyvendinimo grafikas ir veiklų detalizavimas pateiktas žemiau. Pastebima, jog nurodytas grafikas yra 
preliminarus, todėl pradžios ir pabaigos datos gali skirtis. 

PASIRENGIMO ETAPAS 

PASIRENGIMO ETAPAS | Pasiruošimas atlikti pirkimą: techninės specifikacijos, konkurso sąlygų 
parengimas, pirkimo procedūrų vykdymas. 

I ETAPAS – FORMALAUS IR NEFORMALAUS UGDYMO PLATFORMOS SUKŪRIMAS 

I VEIKLA – FORMALAUS UGDYMO MODULIS | Sukuriama platforma, kurioje būtų galima rasti informaciją 
apie formaliojo ugdymo institucijas, laisvas vietas, pedagogus ir jų kvalifikacijas, sudaroma galimybė 
registruoti vaikus į norimą instituciją. 

II VEIKLA – NEFORMALAUS UGDYMO MODULIS | Sukuriama platforma, kurioje būtų galima rasti 
informaciją apie neformaliojo ugdymo veiklas, peržiūrėti tvarkaraščius, kainas, laisvas vietas bei 
užsiregistruoti ar užregistruoti kitus asmenis, apmokėti už pasirinktas veiklas. 

I ETAPU PASIEKIAMAS IŠMANAUS MIESTO LYGIS II 

Pasiekiami šie įgyvendinimo rodikliai pagal išmanaus miesto metodiką: 

 Informacija apie ugdymo veiklas tampa paprastai prieinama, gyventojai skatinami tapti 
technologiškai raštingesniais ir aktyviau dalyvauti ugdymo programose. Šiaulių miesto gyventojų 
kompetencijų ugdymas leidžia sumažinti gyventojų skaitmeninę atskirtį ir padidina 
persikvalifikavimo galimybes. 

Pasiekiami šie skaitiniai įgyvendinimo rodikliai: 

 Sukurta ir įveiklinta formalaus ir neformalaus švietimo platforma; 

 Dalis formalių ir neformalių ugdymo veiklų į kurias yra galimybė registruotis elektroniniu būdu, %. 
Šiuo metu rodiklis nėra skaičiuojamas ir turės būti pradėtas skaičiuoti. Pradinė rodiklio reikšmė – 
formalių ir neformalių ugdymo veiklų į kurias yra galimybė registruotis elektroniniu būdu procentas 
nuo visų mieste egzistuojančių veiklų 2021 m. Siekiamas rodiklio didėjimas – 10 proc. kasmet. 
Siekiamų rodiklio reikšmių apskaičiavimo formulė 2022-2030 m. pateikiama žemiau, x – pradinė 
rodiklio reikšmė. 

2021 
m. 

2022 
m. 

2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m. 2027 m. 2028 m. 2029 m. 2030 m. 

x x + 10 
% 

2022 m. 
reikšmė 
+ 10 % 

2023 m. 
reikšmė 
+ 10 % 

2024 m. 
reikšmė 
+ 10 % 

2025 m. 
reikšmė 
+ 10 % 

2026 m. 
reikšmė 
+ 10 % 

2027 m. 
reikšmė 
+ 10 % 

2028 m. 
reikšmė 
+ 10 % 

2029 m. 
reikšmė 
+ 10 % 

 

Pasiekiami šie poveikio rodikliai: 

 Padidėjęs edukacinių resursų prieinamumas. Vertinama, kokia dalis moksleivių ir kitų amžiaus 
grupių dalyvauja edukacinėse veiklose nuo bendros to amžiaus populiacijos. Šiuo metu rodiklis 
nėra skaičiuojamas ir turės būti pradėtas skaičiuoti. Rodiklis gali būti apskaičiuojamas renkant 
duomenis per registracijų informacinę platformą. 

 Padidėjęs gyventojų įsitraukimas į neformaliojo ugdymo veiklas. Vertinama, kokia dalis moksleivių 
ir kitų amžiaus grupių dalyvauja neformalaus ugdymo veiklose nuo bendros to amžiaus 



populiacijos. Šiuo metu rodiklis nėra skaičiuojamas ir turės būti pradėtas skaičiuoti. Rodiklis gali 
būti apskaičiuojamas renkant duomenis per registracijų informacinę platformą. 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas projekto įgyvendinimo plano bei kaštų detalizavimas. Veiklų 
įgyvendinimo terminai ir kainos nustatyti remiantis panašaus pobūdžio ir specifikos projektų įgyvendinimo 
patirtimi.



 

Šaltinis: sudaryta autorių 

 

  

PAVEIKSLAS 4 PRELIMINARUS FORMALAUS IR NEFORMALAUS UGDYMO PLATFORMOS DIEGIMO PLANAS 



   
 

4. KRITERIJAUS „IŠMANI EKONOMIKA“ SPRENDINIŲ 
DETALIZAVIMAS 

4.1. INTEGRUOTOS TURIZMO INFORMACIJOS PLATFORMOS DIEGIMO 
PLANAS 

Šiame skyriuje aprašomas preliminarus integruotos turizmo informacijos platformos diegimo planas: 
pagrindžiamas priemonės poreikis, apibrėžiamas priemonės tikslas, įvardinamas priemonės poveikis, 
detalizuojamas priemonės aprašymas, apibrėžiama numatoma diegimo trukmė, kaštai bei etapai. 

4.1.1. PRIEMONĖS POREIKIS, TIKSLAS IR SIEKIAMAS POVEIKIS 

PRIEMONĖS POREIKIS | Šiuo metu informacijos apie lankytinas vietas, apsigyvendinimo galimybes ar 
transporto maršrutus tenka ieškoti skirtingose platformose, o tai miesto svečiams sukelia nepatogumų. 
Būtiniausios turistinės informacijos susisteminimas vienoje patogioje platformoje paskatintų turistauti ir 
palengvintų pačią kelionę. Išmanus turizmo skatinimas ir plėtra atitinka Šiaulių miesto strateginės plėtros 
plano bei Lietuvos pažangos strategijos tikslus, ši priemonė užtikrintų patogų ir kokybišką miesto svečių 
apsilankymą. 

PRIEMONĖS TIKSLAS | Veikianti patogi turizmo informavimo sistema, kurioje integruotos visos turistams 
aktualios paslaugos. 

PRIEMONĖS POVEIKIS | Turizmo informacijos platforma taptų įrankiu, kuris sudarytų patogesnes sąlygas 
Lietuvos ir tarptautiniams turistams, garsintų Šiaulius kaip svetingą miestą. 

4.1.2. PRIEMONĖS APRAŠYMAS, DIEGIMO TRUKMĖ, KAŠTAI IR ETAPAI 

PRIEMONĖS APRAŠYMAS | Sukuriama integruota turizmo informacijos platforma su viešbučių rezervacijos 
sistemomis (Airbnb, Booking ir kt.), autobusų tvarkaraščiais (MyBus, Trafi), atsiliepimais (Google, 
Tripadvisor, Lonelyplanet), maitinimo įstaigomis (barai, kavinės, restoranai), leistų Šiaulių lankytojui visą 
reikiamą informaciją ir funkcijas rasti vienoje vietoje. Informacija apie Šiaulių lankytinas vietas, transporto 
rūšis būtų pateikiama keliomis pagrindinėmis kalbomis (anglu, rusų, lenkų, vokiečių, prancūzų), todėl 
neatsirastų informacijos netolygumų skirtingų šalių turistams. Ši platforma pasitarnautų kaip pagrindinis 
įrankis planuojant kelionę į Šaulius ar netolimas apylinkes tiek Lietuvos, tiek ir tarptautiniams turistams. 

Platformos naudotojai: 

 Lietuvos ir tarptautiniai turistai – platforma kurioje galima surasti visą reikiamą informaciją apie 
lankytinas vietas, apsigyvendinimą ir transportą turistui reikiama kalba; 

 Viešbučiai, muziejai, transporto sektorius, maitinimo įstaigos – sistema, kurioje galima patalpinti 
informaciją apie savo vykdomą ir turistams patrauklią veiklą; 

 Turizmo informacijos centras – talpinama ir atnaujinama informacija apie lankomas vietas, 
vykstančius renginius, turistų konsultavimas rūpimais klausimais, duomenų apie vartotojus 
kaupimas ir analizė. 

Už projekto įgyvendinimą atsakinga ir projekto komandą suformuojanti institucija: 

 Turizmo informacijos centras. 

Projekto suinteresuotų šalių, duomenų apsikeitimo, integracijų ir kiti techniniai aspektai yra pavaizduoti 
schemose pridedamuose Priede 5 „ŠMSA ir viešųjų paslaugų tiekėjų IS architektūra bei rekomendacijų 
detalizavimas“ ir Priede 6 „ŠMSA organizacinė struktūra bei rekomendacijų detalizavimas“. 



PRIEMONĖS DIEGIMO TRUKMĖ, KAŠTAI IR ETAPAI | Bendra planuojama I ir II etapo diegimo veiklų 
įgyvendinimo trukmė – 36 mėnesiai, kaina – 105 000 Eur. I etape numatyta sukurti, ištestuoti ir paleisti 
integruotą turizmo informacijos sistemą, o II etape sistema būtų papildoma didžiųjų duomenų analitikos ir 
dirbtinio intelekto funkcijomis. Po I etapo įgyvendinimo II etapas įvykdomas praėjus dvejiems metams po 
sistemos paleidimo tam, kad turizmo informacijos sistema butų išpopuliarinta ir pradėta plačiai naudotis 
turistų tarpe, būtų patalpinta visa reikiama su turizmu susijusi informacija. Verta paminėti, jog pagrindiniai 
diegimą įgyvendinti laiku ribojantys veiksniai yra IS sudėtingumo lygis, didelis suinteresuotų šalių skaičius, 
viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo trukmė. Preliminarus diegimo įgyvendinimo grafikas ir veiklų 
detalizavimas pateiktas žemiau. Pastebima, jog nurodytas grafikas yra preliminarus, todėl pradžios ir 
pabaigos datos gali skirtis. 

PASIRENGIMO ETAPAS 

PASIRENGIMO ETAPAS | Pasiruošimas atlikti pirkimą: techninės specifikacijos, konkurso sąlygų 
parengimas, pirkimo procedūrų vykdymas. 

I ETAPAS – INTEGRUOTOS TURIZMO INFORMACIJOS PLATFORMOS SUKŪRIMAS 

I ETAPAS | Sukuriama informacinė sistema, apmokomi potencialūs naudotojai (turizmo informacijos 
centro, viešųjų ir privačių įstaigų atstovai organizuojantys renginius, administruojantys lankytinas vietas, 
maitinimo ar transporto institucijų atstovai), platforma pradedama pildyti informaciniu turiniu apie 
vykstančius lankytinas vietas, vykstančius renginius, apsistojimo galimybes, maitinimą. 

I ETAPU PASIEKIAMAS IŠMANAUS MIESTO LYGIS III 

Pasiekiami šie įgyvendinimo rodikliai pagal išmanaus miesto metodiką: 

 Turizmo, kultūros, pramogų, maitinimo ir transporto sektoriaus partnerių bendradarbiavimu 
turistų informavimas ir kvietimas apsilankyti yra transformuojamas, mieste veikia patogi 
skaitmenizuota sistema. Suinteresuotosios šalys dalinasi bendru tikslu teikti patogias informavimo 
ir apsilankymo paslaugas Lietuvos ir tarptautiniams turistams. 

Pasiekiami šie skaitiniai įgyvendinimo rodikliai: 

 Sukurta ir įveiklinta integruota turizmo informacijos platforma; 

 Dalis turistų, kurie naudojasi integruota turizmo informacijos platforma, %: 

‒ Unikalūs vartotojai platformoje iš Lietuvos, dalis nuo TIC registruojamo lankytojų srauto; 

‒ Unikalūs vartotojai platformoje iš užsienio, dalis nuo TIC registruojamo lankytojų srauto. 

Šiuo metu rodikliai nėra skaičiuojami ir turės būti pradėti skaičiuoti. Pradinė rodiklio reikšmė – 
0 %, tolimesnės reikšmės turės būti nustatinėjamos kasmet. Siekiamas rodiklių didėjimas – 10 
proc. kasmet. Siekiamos rodiklių reikšmės 2023-2030 m. pateikiamos žemiau. 

2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m. 2027 m. 2028 m. 2029 m. 2030 m. 

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 

 

Pasiekiami šie poveikio rodikliai: 

 Padidėjęs turistų skaičius. Rodiklis nustatomas įvertinant bilietų į lankytinas vietas pardavimus, 
apgyvendinimo įstaigų užimtumą. Taip pat, rodiklis nustatomas interviu ir apklausomis. 
Priklausomai nuo gauto rezultato, iškeliami tikslai kiek rodiklis turėtų būti gerinamas. 

 Padidėjęs turistų pasitenkinimas. Įvertinami per platformą lankytojų užpildyti atsiliepimai apie 
lankomus objektus bei patirtis. 

II ETAPAS – INTEGRUOTOS TURIZMO INFORMACIJOS PLATFORMOS FUNKCIONALUMŲ 
PLĖTRA 

II ETAPAS | Platforma papildoma didžiųjų duomenų analitikos ir dirbtinio intelekto (AI) funkcijomis. Realiu 
laiku matoma ir apdorojama informacija leistų turizmo paslaugų tiekėjams itin operatyviai taikytis prie 



klientų poreikių (pvz. teikti personalizuotus pasiūlymus realiu laiku konkrečioje vietoje), prognozuoti 
vartotojų elgseną ir taip dar geriau pritaikyti jiems savo paslaugas. 

II ETAPU PASIEKIAMAS IŠMANAUS MIESTO LYGIS IV 

Pasiekiami šie įgyvendinimo rodikliai pagal išmanaus miesto metodiką: 

 Turizmo, kultūros, pramogų, maitinimo ir transporto sektoriaus partnerių bendradarbiavimu 
turistų informavimas ir kvietimas apsilankyti yra transformuojamas, mieste veikia patogi 
skaitmenizuota sistema. Suinteresuotosios šalys dalinasi bendru tikslu teikti patogias informavimo 
ir apsilankymo paslaugas Lietuvos ir tarptautiniams turistams. 

 Pažangi duomenų rinkimo, valdymo ir analizės sistema leidžia tobulinti turizmo paslaugas. Aiškiai 
matomi geresni paslaugų teikimo rezultatai. 

Pasiekiami šie skaitiniai įgyvendinimo rodikliai: 

 Integruotoje turizmo informacijos platformoje veikia dirbtinis intelektas; 

 Dalis turistų, kurie naudojasi integruota turizmo informacijos platforma, %: 

‒ Unikalūs vartotojai platformoje iš Lietuvos, dalis nuo TIC registruojamo lankytojų srauto; 

‒ Unikalūs vartotojai platformoje iš užsienio, dalis nuo TIC registruojamo lankytojų srauto. 

Rodikliai bus pradėti skaičiuoti 2023 m., po I etapo pabaigos. Po II etapo pabaigos, dėl įdiegtų 
papildomų funkcionalumų, siekiamas rodiklių didėjimas – 15 proc. kasmet. Siekiamos rodiklių 
reikšmės 2027-2030 m. pateikiamos žemiau. 

2027 m. 2028 m. 2029 m. 2030 m. 

55 % 70 % 85 % 100 % 

 

Pasiekiami šie poveikio rodikliai: 

 Padidėjęs turistų skaičius. Rodiklis nustatomas įvertinant bilietų į lankytinas vietas pardavimus, 
apgyvendinimo įstaigų užimtumą. Taip pat, rodiklis nustatomas interviu ir apklausomis. 
Priklausomai nuo gauto rezultato, iškeliami tikslai kiek rodiklis turėtų būti gerinamas 

 Padidėjęs turistų pasitenkinimas. Įvertinami per platformą lankytojų užpildyti atsiliepimai apie 
lankomus objektus bei patirtis. 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas projekto įgyvendinimo plano bei kaštų detalizavimas. Veiklų 
įgyvendinimo terminai ir kainos nustatyti remiantis panašaus pobūdžio ir specifikos projektų įgyvendinimo 
patirtimi.



 

Šaltinis: sudaryta autorių 

  

PAVEIKSLAS 5 PRELIMINARUS INTEGRUOTOS TURIZMO INFORMACIJOS PLATFORMOS DIEGIMO PLANAS 



   
 

 

5. KRITERIJAUS „IŠMANUS VALDYMAS“ SPRENDINIŲ 
DETALIZAVIMAS 

5.1. VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ ELEKTRONINĖS BAZĖS MODERNIZAVIMO 
PLANAS 

Šiame skyriuje aprašomas preliminarus viešųjų paslaugų elektroninės bazės modernizavimo planas: 
pagrindžiamas priemonės poreikis, apibrėžiamas priemonės tikslas, įvardinamas priemonės poveikis, 
detalizuojamas priemonės aprašymas, apibrėžiama numatoma modernizavimo trukmė, kaštai bei etapai. 

5.1.1. PRIEMONĖS POREIKIS, TIKSLAS IR SIEKIAMAS POVEIKIS 

PRIEMONĖS POREIKIS | Esami valdymo procesai ir gyventojams teikiamos paslaugos reikalauja per daug 
darbuotojų ir gyventojų laiko, nepakankamai išnaudojamos galimybės kaupti ir naudoti duomenis apie 
miestą sprendimams priimti. 

PRIEMONĖS TIKSLAS | Sukurti sistemą, kurioje viešąsias paslaugas gyventojai ir verslas gali gauti 
negaišdami laiko ir pastangų, jiems patogiu būdu. 

PRIEMONĖS POVEIKIS | Viešųjų paslaugų elektroninės bazės modernizavimas optimizuoja savivaldybės 
viešųjų paslaugų teikimo procesus, standartizuoja jų kokybę, kelia visuomenės pasitenkinimo lygį viešojo 
sektoriaus institucijų atžvilgiu. 

5.1.2. PRIEMONĖS APRAŠYMAS, DIEGIMO TRUKMĖ, KAŠTAI IR ETAPAI 

PRIEMONĖS APRAŠYMAS | Įgyvendinant šią priemonę būtų sutvarkoma esama elektroninių paslaugų bazė 
platformoje „Šiauliai.lt“ tam, kad viešąsias paslaugas būtų galima sklandžiai užsisakyti arba gauti internetu. 
Po to būtų plečiamas viešųjų paslaugų, prieinamų elektroniniu būdu, sąrašas. Paslaugos taptų prieinamos 
per skirtingas platformos dalis – interneto savitarnos portale, mobiliojoje programėlėje, pritaikytos SPTŽ. 

Platformos naudotojai: 

 Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio darbuotojai – sistemoje pateikiamų užklausų valdymas, 
teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimas, formų ruošimas, kaupiamų duomenų analizė; 

 Gyventojai – kreipiamasi dėl aktualių viešųjų paslaugų gavimo, laiko taupymo, patogumo ir 
standartizuotos kokybės sumetimais, paslaugų teikimas pritaikytas ir SPTŽ; 

 Verslas – kreipiamasi dėl aktualių viešųjų paslaugų gavimo, laiko taupymo, patogumo ir 
standartizuotos kokybės sumetimais. 

Už projekto įgyvendinimą atsakingas ir projekto komandą suformuojantis ŠMSA skyrius: 

 Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyris. 

Projekto suinteresuotų šalių, duomenų apsikeitimo, integracijų ir kiti techniniai aspektai yra pavaizduoti 
schemose pridedamuose Priede 5 „ŠMSA ir viešųjų paslaugų tiekėjų IS architektūra bei rekomendacijų 
detalizavimas“ ir Priede 6 „ŠMSA organizacinė struktūra bei rekomendacijų detalizavimas“. 

PRIEMONĖS DIEGIMO TRUKMĖ, KAŠTAI IR ETAPAI | Bendra planuojama modernizavimo veiklų 
įgyvendinimo trukmė – 24 mėnesiai, o kaina – 200 000 Eur. Verta paminėti, jog pagrindiniai modernizavimą 
įgyvendinti laiku ribojantys veiksniai yra IS sudėtingumo lygis, didelis suinteresuotų šalių skaičius, viešųjų 
pirkimų procedūrų vykdymo trukmė. Preliminarus modernizavimo įgyvendinimo grafikas ir veiklų 
detalizavimas pateiktas žemiau. Pastebima, jog nurodytas grafikas yra preliminarus, todėl pradžios ir 
pabaigos datos gali skirtis. 



PASIRENGIMO ETAPAS 

PASIRENGIMO ETAPAS | Pasiruošimas atlikti pirkimą: techninės specifikacijos, konkurso sąlygų 
parengimas, pirkimo procedūrų vykdymas. 

I ETAPAS – ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ BAZĖS MODERNIZAVIMAS 

I ETAPAS | Modernizuojama ir praplečiama viešųjų paslaugų teikimo internetu sistema: sutvarkoma esama 
elektroninių paslaugų bazė, praplečiama teikiamų paslaugų e. būdų įvairovė. Paslaugų teikimas pritaikomas 
skirtingoms „Šiauliai.lt“ platformos dalims – interneto savitarnos portalui, mobiliajai programėlei. 

I ETAPU PASIEKIAMAS IŠMANAUS MIESTO LYGIS II 

Pasiekiami šie įgyvendinimo rodikliai pagal išmanaus miesto metodiką: 

 Testuojami nauji valdymo modeliai (gyventojų įtraukimas į valdymą per „Šiauliai.lt“ platformą), taip 
siekiant efektyviau kurti ir vykdyti paslaugų organizavimo transformacijas; 

 Savivaldybėje vykdomos investicijos į skaitmeninius kanalus („Šiauliai.lt“ platformą), siekiant 
padidinti piliečių įsitraukimą. Skaitmeninės priemonės visų pirma naudojamos siekiant padidinti 
skaidrumą ir piliečių informavimą. Planuojama eliminuoti piliečių skaitmeninę atskirtį. 

Pasiekiami šie skaitiniai įgyvendinimo rodikliai: 

 Dalis dokumentų ŠMSA priimamų skaitmeniniu formatu, %. Siekiamos rodiklio reikšmės 
pateikiamos žemiau. 

2022 m. 2023 m. 

50 % 100 % 

 Dalis viešųjų paslaugų pasiekiamų skaitmeniniu formatu, %. Siekiamos rodiklio reikšmės 
pateikiamos žemiau. 

2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 

25 % 50 % 75 % 100 % 

 Skaitmenizuotų vidinių ŠMSA procesų dalis, %. Rodiklis gali būti apskaičiuojamas ŠMSA užbaigus 
procesų optimizavimo projektą, atmetant procesus, kurių skaitmenizavimas neįmanomas dėl 
objektyvių priežasčių. Siekiama skaitmenizuoti visus likusius procesus iki 2025 m. Siekiamos 
rodiklio reikšmės pateikiamos žemiau – x, y ir z reikšmės turi būti nustatomos įgyvendinus procesų 
optimizavimo projektą. 

2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 

x % y % z % 100 % 

 Per išmanias priemones gyventojų praneštų incidentų mieste dalis nuo visų praneštų incidentų, %. 
Šiuo metu rodiklis nėra skaičiuojamas ir turės būti pradėtas skaičiuoti. Pradinę rodiklio reikšmę ir 
siekiamą rodiklio didėjimą turės nustatyti projekto įgyvendinimo komanda. Rodiklio skaičiavimui 
informaciją apie registruotų incidentų skaičių turėtų teikti savivaldybei pavaldžios įmonės, pvz. 
komunalinių paslaugų teikėjai. Išmaniomis priemonėmis laikoma programėlės ir interneto 
platforma. 

 Unikalūs vartotojai „Tvarkau Šiaulius“ platformoje, dalis nuo gyventojų Šiauliuose, %. Lyginama 
procentinė dalis su kitais platformoje dalyvaujančiais miestais, siekiama lyderio rezultato. 

 Gyventojų pasitenkinimas aptarnavimo kokybe. Rodikliui apskaičiuoti turi būti renkamas 
grįžtamasis ryšys: pvz. apklausomis, įrengiant grįžtamojo ryšio mygtukus ir pan. Turi būti siekiama 
nuolat gerinti rodiklį, priklausomai nuo to, koks rodiklis bus užfiksuotas. Šiuo metu jau numatyta 
2025 m. pasiekti 8 balus. 

Pasiekiami šie poveikio rodikliai: 

 Padidėjęs internetu teikiamų viešųjų paslaugų skaičius bei prieinamumas. Vertinamas internetu 
teikiamų paslaugų skaičius, lyginant su bendru paslaugų skaičiumi. 



 Pagerėjusi internetu teikiamų viešųjų paslaugų kokybė. Fiksuojami objektyvūs rodikliai – kiek laiko 
trunka atlikti vieną ar kitą veiksmą, kiek skirtingų langų turi atverti vartotojas, kiek sesijų yra 
neužbaigiamos, kaip dažnai kreipiamasi pagalbos. 

 Padidėjęs gyventojų pasitenkinimas miesto paslaugomis. Rodikliui apskaičiuoti turi būti renkamas 
grįžtamasis ryšys: pvz. apklausomis, įrengiant grįžtamojo ryšio mygtukus ir pan. Turi būti siekiama 
nuolat gerinti rodiklį, priklausomai nuo to, koks rodiklis bus užfiksuotas. Šiuo metu jau numatyta 
2025 m. pasiekti 8 balus. 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas projekto įgyvendinimo plano bei kaštų detalizavimas. Veiklų 
įgyvendinimo terminai ir kainos nustatyti remiantis panašaus pobūdžio ir specifikos projektų įgyvendinimo 
patirtimi. 



   
 

 

Šaltinis: sudaryta autorių 

 

 

PAVEIKSLAS 6 PRELIMINARUS VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ ELEKTRONINĖS BAZĖS MODERNIZAVIMO PLANAS 



   
 

5.2. „ŠIAULIAI.LT“ PLATFORMOS MODERNIZAVIMO PLANAS 

Šiame skyriuje aprašomas preliminarus „Šiauliai.lt“ platformos modernizavimo planas: pagrindžiamas 
priemonės poreikis, apibrėžiamas priemonės tikslas, įvardinamas priemonės poveikis, detalizuojamas 
priemonės aprašymas, apibrėžiama numatoma diegimo trukmė, kaštai bei etapai. 

5.2.1. PRIEMONĖS POREIKIS, TIKSLAS IR SIEKIAMAS POVEIKIS 

PRIEMONĖS POREIKIS | Augant skaitmeninių technologijų naudojimo lygiui, patogus informacijos 
pateikimas tampa kritiniu organizacijos darbo rodikliu. Neturint priemonių, kurios atitiktų šiuolaikinės 
kokybės standartus, tiek verslas, tiek miestas gali prarasti klientų ir piliečių dėmesį. Šiaulių miestui taip pat 
labai svarbu turėti patogią sistemą, kuria galėtų naudotis piliečiai, verslas bei turistai.  

PRIEMONĖS TIKSLAS | Skaitmenizuoti viešųjų paslaugų teikimą gyventojams ir verslui, suteikti galimybę 
naudotis viešosiomis paslaugomis jiems patogiausiu būdu bei teikti grįžtamąjį ryšį apie viešąsias paslaugas. 

PRIEMONĖS POVEIKIS | Viešąsias paslaugas gyventojai ir verslas gali gauti negaišdami laiko ir pastangų, 
jiems patogiu būdu. Gyventojai ir verslo subjektai turi galimybę teikti savo grįžtamąjį ryšį apie viešąsias 
paslaugas, taip padėdami gerinti paslaugų kokybę. Šiaulių miesto savivaldybės duomenys yra atviri ir 
optimizuoti dalinimuisi su visuomene. Reikšmingiausi duomenys yra apdorojami pažangiais analizės būdais 
ir pateikiami piliečiams. Eliminuojama piliečių skaitmeninė atskirtis. 

5.2.2. PRIEMONĖS APRAŠYMAS, DIEGIMO TRUKMĖ, KAŠTAI IR ETAPAI 

PRIEMONĖS APRAŠYMAS | Sukuriama „Šiauliai.lt“ platforma, kurią sudaro trys pagrindinės dalys: 
aplikacija, tinklapis ir atviri duomenys: 

 Aplikacija – galėtų būti vienu iš pagrindinių miesto, savivaldybės ir asmenų sąveikos punktu. 
Aplikacijoje, kaip ir tinklapyje, gyventojai galėtų naudotis miesto teikiamomis paslaugomis ir gauti 
jiems reikiamą informaciją: pvz. gyventojai galėtų teikti prašymus, o savivaldybė galėtų teikti 
aktyvius pranešimus (angl. push notifications), kurie praneštų apie mieste vykstančius renginius, 
uždarytas gatves ar nelaimingus atsitikimus bei kitą informaciją apie Šiaulių miestą. 

 Tinklapis – aplikacija ir tinklapis turi daug funkcinių panašumų, tačiau pastarasis yra prieinamas 
didesnei auditorijai. Tinklapis yra būtinas norint ištransliuoti informaciją per didžiausią įmanomą 
kiekį įrenginių, taip užtikrinant piliečiams ir miesto svečiams patogią prieigą prie informacijos apie 
miestą ir teikiamų viešųjų paslaugų. 

 Atviri duomenys – viešas savivaldybės veiklos duomenų teikimas, nepažeidžiant asmeninių ar 
saugumo interesų, gali tapti dideliu privalumu Šiauliams. Tai parodytų aukštą savivaldybės 
skaidrumo lygį. 

„Šiauliai.lt“ platforma prisidėtų prie Šiaulių, kaip išmanaus miesto, viešinimo, o tai ne tik suteiktų piliečiams 
pasitikėjimo veiklos skaidrumu, bet ir taptų gera reklamine priemone miestui. 

Platformos naudotojai: 

 Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio darbuotojai – platformos turinio priežiūra ir atnaujinimas, 
viešųjų paslaugų teikimo ir kokybės užtikrinimas, gyventojų įtraukimas į pilietines, socialines ir kitas 
veiklas. Skaidrumo ir pasitikėjimo viešojo sektoriaus institucijomis didinimas; 

 Mieste veikiantys juridiniai asmenys – bendradarbiavimas su platformos valdytojais dėl galimybės 
viešinti aktualią informaciją gyventojų tarpe; 

 Šiaulių miesto gyventojai – „Šiauliai.lt“ platforma vartojama norint naudotis teikiamomis 
viešosiomis paslaugomis, norint gauti naujausią informaciją apie mieste vykstančius renginius, 
mokymus ar kitas miesto gyventojams aktualias temas, taip pat, teikti grįžtamąjį ryšį viešojo 
sektoriaus institucijoms; 

 Miesto svečiai – platformos naudojimas skirtas gauti informaciją apie mieste vykstančius renginius, 
lankytinas vietas ar tam tikras taisykles. 



Už projekto įgyvendinimą atsakingas ir projekto komandą suformuojantis ŠMSA skyrius: 

 Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyris. 

Projekto suinteresuotų šalių, duomenų apsikeitimo, integracijų ir kiti techniniai aspektai yra pavaizduoti 
schemose pridedamuose Priede 5 „ŠMSA ir viešųjų paslaugų tiekėjų IS architektūra bei rekomendacijų 
detalizavimas“ ir Priede 6 „ŠMSA organizacinė struktūra bei rekomendacijų detalizavimas“. 

PRIEMONĖS DIEGIMO TRUKMĖ, KAŠTAI IR ETAPAI | Bendra planuojama platformos diegimo veiklų 
įgyvendinimo trukmė – 24 mėnesiai, kaina – 70 000 Eur. „Šiauliai.lt“ platformos kūrimą sudaro I etapas, 
tačiau jį galime išskirti į tris veiklas: aplikacijos, tinklapio ir atvirų duomenų sistemos kūrimą. Verta 
paminėti, jog pagrindiniai diegimą įgyvendinti laiku ribojantys veiksniai yra IS sudėtingumo lygis, didelis 
suinteresuotų šalių skaičius, viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo trukmė. Preliminarus diegimo 
įgyvendinimo grafikas, kaštai ir veiklų detalizavimas pateikiami žemiau. Pastebima, jog nurodytas grafikas 
yra preliminarus, todėl pradžios ir pabaigos datos gali skirtis. 

PASIRENGIMO ETAPAS 

PASIRENGIMO ETAPAS | Pasiruošimas atlikti pirkimą: techninės specifikacijos, konkurso sąlygų 
parengimas, pirkimo procedūrų vykdymas. 

I ETAPAS – „ŠIAULIAI.LT“ PLATFORMOS SUKŪRIMAS 

I VEIKLA – APLIKACIJA | Išmanieji telefonai tampa vis svarbesne kasdienybės dalimi. Šie įrenginiai yra 
naudojami pilnavertiškai darbui ir laisvalaikiui, įskaitant kūrybinę veiklą. „Šiauliai.lt“ aplikacija, galėtų būti 
vienu iš pagrindinių miesto, savivaldybės ir asmenų sąveikos punktu. Aplikacijoje, kaip ir tinklapyje, 
gyventojai galėtų naudotis miesto teikiamomis paslaugomis ir gauti jiems reikiamą informaciją: pvz. 
gyventojai galėtų teikti prašymus, o savivaldybė galėtų teikti aktyvius pranešimus (angl. push 
notifications), kurie praneštų apie mieste vykstančius renginius, uždarytas gatves ar nelaimingus 
atsitikimus bei kitą informaciją apie Šiaulių miestą. Šioje aplikacijoje taip pat būtų galima pranešti apie 
mieste esančias problemas ir dalyvauti vykdomose apklausose, nes ji turi būti suintegruota su „Šiauliečio 
platforma“. 

II VEIKLA – TINKLAPIS | Aplikacija ir tinklapis turi daug funkcinių panašumų, tačiau pastarasis yra 
prieinamas didesnei auditorijai. Aplikacija naudojama tik per išmanųjį įrenginį, o tinklapis gali būti 
pasiekiamas per tą patį išmanųjį telefoną, kompiuterį, planšetę ir kt. „Šiauliai.lt” turi būti pasiekiamas per 
didžiausią įmanomą kiekį įrenginių, taip užtikrinant piliečiams ir miesto svečiams patogią prieigą prie 
informacijos apie miestą ir jo teikiamų paslaugų. 

III VEIKLA – ATVIRI DUOMENYS | Miesto savivaldybės veiklos rezultatai, statistika ir kiti aktualūs 
duomenys būtų laisvai prieinami miesto gyventojams. Ši funkcija didina savivaldybės veiklos skaidrumą, 
atskaitomybę ir pasitikėjimą. Piliečiams bus suteikiama galimybė teikti grįžtamąjį ryšį reaguojant į 
gaunamą savivaldybės veiklos informaciją. Tai padės ir pačioms institucijoms gerinti veiklos procesus, 
efektyvinti darbą. 

I ETAPU PASIEKIAMAS IŠMANAUS MIESTO LYGIS II 

Pasiekiami šie įgyvendinimo rodikliai pagal išmanaus miesto metodiką: 

 Šiaulių savivaldybės duomenys yra atviri ir optimizuoti dalinimuisi su visuomene. Reikšmingiausi 
duomenys yra apdorojami pažangiais analizės būdais ir pateikiami piliečiams; 

 Testuojami nauji valdymo modeliai, taip siekiant efektyviau kurti ir vykdyti paslaugų organizavimo 
transformacijas; 

 Savivaldybėje vykdomos investicijos į skaitmeninius kanalus („Šiauliai.lt“ platformą), siekiant 
padidinti piliečių įsitraukimą. Skaitmeninės priemonės visų pirma naudojamos siekiant padidinti 
skaidrumą ir piliečių informavimą. Planuojama eliminuoti piliečių skaitmeninę atskirtį. 

Pasiekiami šie skaitiniai įgyvendinimo rodikliai: 



 Per išmanias priemones gyventojų praneštų incidentų mieste dalis nuo visų praneštų incidentų, %. 
Šiuo metu rodiklis nėra skaičiuojamas ir turės būti pradėtas skaičiuoti. Pradinę rodiklio reikšmę ir 
siekiamą rodiklio didėjimą turės nustatyti projekto įgyvendinimo komanda. Rodiklio skaičiavimui 
informaciją apie registruotų incidentų skaičių turėtų teikti savivaldybei pavaldžios įmonės, pvz. 
komunalinių paslaugų teikėjai. Išmaniomis priemonėmis laikoma programėlės ir interneto 
platforma. 

 Unikalūs vartotojai „Tvarkau Šiaulius“ platformoje, dalis nuo gyventojų Šiauliuose, %. Lyginama 
procentinė dalis su kitais platformoje dalyvaujančiais miestais, siekiama lyderio rezultato. 

 Gyventojų pasitenkinimas aptarnavimo kokybe. Rodikliui apskaičiuoti turi būti renkamas 
grįžtamasis ryšys: pvz. apklausomis, įrengiant grįžtamojo ryšio mygtukus ir pan. Turi būti siekiama 
nuolat gerinti rodiklį, priklausomai nuo to, koks rodiklis bus užfiksuotas. Šiuo metu jau numatyta 
2025 m. pasiekti 8 balus. 

Pasiekiami šie poveikio rodikliai: 

 Pagerėjusi internetu teikiamų viešųjų paslaugų kokybė. Fiksuojami objektyvūs rodikliai – kiek laiko 
trunka atlikti vieną ar kitą veiksmą, kiek skirtingų langų turi atverti vartotojas, kiek sesijų yra 
neužbaigiamos, kaip dažnai kreipiamasi pagalbos. 

 Padidėjęs gyventojų įsitraukimas į sprendimų priėmimą ir įgyvendinimą. Vertinama rodiklių 
dinamika – įsitraukusių gyventojų skaičius, gyventojų, kurie balsuoja dažniau nei vieną kartą, 
skaičius, pateiktų siūlymų ir komentarų skaičius. 

 Padidėjęs gyventojų pilietiškumas. Vertinama per dalyvavimą gyventojų įtraukimo priemonėse 
įsitraukusių gyventojų skaičiaus augimas. 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas projekto įgyvendinimo plano bei kaštų detalizavimas. Veiklų 
įgyvendinimo terminai ir kainos nustatyti remiantis panašaus pobūdžio ir specifikos projektų įgyvendinimo 
patirtimi.
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5.3. ELEKTRONINĖS DEMOKRATIJOS INFORMACINĖS SISTEMOS 
DIEGIMO PLANAS 

Šiame skyriuje aprašomas preliminarus elektroninės demokratijos platformos diegimo planas: 
pagrindžiamas priemonės poreikis, apibrėžiamas priemonės tikslas, įvardinamas priemonės poveikis, 
detalizuojamas priemonės aprašymas, apibrėžiama numatoma diegimo trukmė, kaštai bei etapai. 

5.3.1. PRIEMONĖS POREIKIS, TIKSLAS IR SIEKIAMAS POVEIKIS 

PRIEMONĖS POREIKIS | Gyventojų suinteresuotumas ir įsitraukimas į savivaldybės veiklas, sprendimų 
priėmimo procesus ar diskusijas yra žemame lygyje. Piliečiai jaučia atotrūkį tarp jų interesų atstovavimo ir 
realių priimamų sprendimų. Ši problema gali būti sprendžiama taikant modernius elektroninės 
demokratijos principus, kurie leidžia piliečiams aktyviau ir patogiau prisidėti prie vietos valdžios sprendimų 
priėmimo. 

PRIEMONĖS TIKSLAS | Sukurti platformą, kurioje miesto gyventojai galėtų prisidėti prie sprendimų 
priėmimo proceso viešojo sektoriaus institucijose, pradedant nuo bendro miesto biudžeto formavimo ir 
baigiant konkrečių klausimų sprendimu. 

PRIEMONĖS POVEIKIS | Išmanaus miesto sprendimai dėl projektų priimami balsuojant gyventojams, verslo 
subjektams, mokslo atstovams ir ŠMSA, remiantis miesto duomenimis. Sukuriama galimybė miesto 
gyventojams balsuoti dėl įgyvendinamų projektų, pasirenkant kur investuoti tam skirtą įtraukiamąjį 
biudžetą. 

5.3.2. PRIEMONĖS APRAŠYMAS, DIEGIMO TRUKMĖ, KAŠTAI IR ETAPAI 

PRIEMONĖS APRAŠYMAS | Pamatinė demokratijos dalis yra piliečių įsitraukimas į valstybės valdymą. 
Atstovaujamosios demokratijos principas iš dalies atitolina patį žmogų nuo sprendimų priėmimo, mažina 
jo suinteresuotumą politika. Įprastai, žmogus negali skirti daug laiko politinių klausimų sprendimui, nebent 
jis yra specifiškai suinteresuotas tam tikru klausimu. Elektroninės demokratijos sistema leis vietos 
gyventojams išreikšti savo nuomonę naudojantis viešomis apklausomis, o tai didins ryšį su vietine valdžia 
ir neleis būti abejingais. Vėlesnis elektroninės demokratijos etapas – įtraukiamasis biudžetas – suteiks 
gyventojams dar daugiau galių ir skatins įsitraukti į savivaldos veiklą. Ši priemonė leistų nedidelę dalį 
(pavyzdžiui 2 %) savivaldybės biudžeto palikti piliečiams. Tai reikštų, kad piliečiai galėtų diskutuoti ir 
balsuoti, kokiems miesto sprendimams jie nori šią biudžeto dalį išleisti. Tai galėtų būti skirta viešiems 
infrastruktūros projektams, tokiems kaip gatvių taisymui ar suoliukų statymui bei įvairiems socialiniams 
projektams – skirti pinigus vaikų globos namams ar kitiems labdaros projektams. 

Platformos naudotojai: 

 Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio darbuotojai – sistemos turinio priežiūra ir atnaujinimas, 
gyventojų įtraukimas į pilietines, socialines ir kitas veiklas. Skaidrumo ir pasitikėjimo viešojo 
sektoriaus institucijomis didinimas; 

 Šiaulių miesto gyventojai – elektroninės demokratijos sistema naudojama sekti ir prisidėti prie 
mieste vykdomų projektų, biudžeto formavimo, prioritetinių sričių išskyrimo, problemų išryškinimo 
ir kitų piliečiams aktualių sričių formavimo. Ši sistema pasitarnaus kaip piliečių įtraukties į 
savivaldybės veiklą įrankis. 

Už projekto įgyvendinimą atsakingas ir projekto komandą suformuojantis ŠMSA skyrius: 

 Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyris. 

Projekto suinteresuotų šalių, duomenų apsikeitimo, integracijų ir kiti techniniai aspektai yra pavaizduoti 
schemose pridedamuose Priede 5 „ŠMSA ir viešųjų paslaugų tiekėjų IS architektūra bei rekomendacijų 
detalizavimas“ ir Priede 6 „ŠMSA organizacinė struktūra bei rekomendacijų detalizavimas“. 

PRIEMONĖS DIEGIMO TRUKMĖ, KAŠTAI IR ETAPAI | Elektroninės demokratijos sistemos kūrimą sudaro 
du etapai, po pirmojo etapo padaroma ketverių metų pertrauka sistemos vartotojų skaičiaus didinimui ir 



apklausų populiarinimui. Bendra planuojama informacinės sistemos diegimo veiklų įgyvendinimo trukmė 
– 36 mėnesiai, lėšos – pirmajame sistemos įdiegimo etape 25 000 EUR, o antrajame – 2 % nuo tų metų 
biudžeto. Verta paminėti, jog pagrindiniai diegimą įgyvendinti laiku ribojantys veiksniai yra IS sudėtingumo 
lygis, didelis suinteresuotų šalių skaičius, viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo trukmė. Preliminarus diegimo 
įgyvendinimo grafikas, kaštai ir veiklų detalizavimas pateikiami žemiau. Pastebima, jog nurodytas grafikas 
yra preliminarus, todėl pradžios ir pabaigos datos gali skirtis. 

PASIRENGIMO ETAPAS 

PASIRENGIMO ETAPAS | Pasiruošimas atlikti pirkimą: techninės specifikacijos, konkurso sąlygų 
parengimas, pirkimo procedūrų vykdymas. 

I ETAPAS – ELEKTRONINĖS DEMOKRATIJOS SISTEMOS SUKŪRIMAS 

I ETAPAS | Sukuriama sistema, kurioje Šiaulių miesto gyventojai galės išreikšti savo nuomonę savivaldybės 
ar kitų viešojo sektoriaus institucijų rengiamose e. apklausose. Sukurta sistema integruojama į jau esančią 
„Šiauliai.lt“ platformą, nes ji jau yra žinoma ir plačiai naudojama tarp vietos gyventojų. Sistemos tvarumui 
ir saugumui sukuriama prisijungimo sistema, kur prisijungimo duomenis gauna tik Šiaulių mieste 
gyvenantys asmenys. Piliečių nuomonės išreiškimas pasitarnaus koordinuojant viešųjų institucijų veiklą, 
bus tikslingiau atstovaujami žmonių interesai. 
 
I ETAPU PASIEKIAMAS IŠMANAUS MIESTO LYGIS II 

Pasiekiami šie įgyvendinimo rodikliai pagal išmanaus miesto metodiką: 

 Šiaulių savivaldybės duomenys yra atviri ir optimizuoti dalinimuisi su visuomene. Reikšmingiausi 
duomenys yra apdorojami pažangiais analizės būdais ir pateikiami piliečiams.  

 Testuojami nauji valdymo modeliai (gyventojų įtraukimas į valdymą per „Šiauliai.lt“ platformą), taip 
siekiant efektyviau kurti ir vykdyti paslaugų organizavimo transformacijas. 

 Savivaldybėje vykdomos investicijos į skaitmeninius kanalus („Šiauliai.lt“ platformą), siekiant 
padidinti piliečių įsitraukimą. Skaitmeninės priemonės visų pirma naudojamos siekiant padidinti 
skaidrumą ir piliečių informavimą. Planuojama eliminuoti piliečių skaitmeninę atskirtį. 

Pasiekiami šie skaitiniai įgyvendinimo rodikliai: 

 Gyventojų dalis, balsavusių e. apklausose, %. Šiuo metu rodiklis nėra skaičiuojamas ir turės būti 
pradėtas skaičiuoti. Pradinė rodiklio reikšmė – 0 %, tolimesnės reikšmės turės būti nustatinėjamos 
kasmet. Siekiamas rodiklio didėjimas – 10 proc. kasmet. Siekiamos rodiklio reikšmės kaip procentas 
nuo pilnamečių miesto gyventojų 2021-2030 m. pateikiamos žemiau. 

2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m. 2027 m. 2028 m. 2029 m. 2030 m. 

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

Pasiekiami šie poveikio rodikliai: 

 Padidėjęs gyventojų įsitraukimas į sprendimų priėmimą ir įgyvendinimą. Vertinama rodiklių 
dinamika – įsitraukusių gyventojų skaičius, gyventojų, kurie balsuoja dažniau nei vieną kartą, 
skaičius, pateiktų siūlymų ir komentarų skaičius. 

 Padidėjęs gyventojų pilietiškumas. Vertinama per dalyvavimą gyventojų įtraukimo priemonėse, 
įsitraukusių gyventojų skaičiaus augimas. 

II ETAPAS – ĮTRAUKIAMOJO BIUDŽETO FUNKCIJŲ ĮTRAUKIMAS 

II ETAPAS | Sistema papildoma naujomis funkcijomis, kurios piliečiams suteikia galimybę patiems skirstyti 
nedidelę dalį biudžeto. Šiaulių miesto gyventojai dėl šios suteiktos privilegijos jaustųsi, lyg miestas visomis 
prasmėmis yra jų namai, į piliečių nuomonę yra atsižvelgiama ir jie turi galią daryti sprendimus. Tai 
paskatintų likti gyventi Šiauliuose ir taip pat pritrauktų naujus gyventojus, kurie nori tapatinti savo 
identitetą su savo gyvenamąja vieta. Elektroninės demokratijos priemonės ir kiti funkcionalumai būtų 
pasiekiami per „Šiauliečio platformą“, sukūrus tam reikalingas integracijas. Ne mažiau svarbu yra užtikrinti, 



kad priimami miesto valdymo sprendimai yra priimtini visoms visuomenės grupėms, visoms mieste 
veikiančioms suinteresuotoms šalims. 

II ETAPU PASIEKIAMAS IŠMANAUS MIESTO LYGIS IV 

Pasiekiami šie įgyvendinimo rodikliai pagal išmanaus miesto metodiką: 

 Elektroninės demokratijos vizija, strategija bei veiksmų planas yra parengti ir priimti miesto lygiu. 
Aiškiai matomas padidėjęs gyventojų įsitraukimas į miesto valdymą; 

 Įgyvendintas elektroninės demokratijos sprendinys leidžia priimti geresnius, visoms miesto 
suinteresuotoms grupėms pritaikytus, sprendimus ir tobulinti viešųjų paslaugų dizainą; 

 Įgyvendinto elektroninės demokratijos sprendinio pagalba mieste veikia skaidrus ir efektyvus 
daugiapartnerinis valdymo modelis; 

 Tiek savivaldybė, tiek gyventojai, tiek verslai ar kitos organizacijos gali daryti stiprią įtaką problemų 
sprendimui ir viešųjų paslaugų dizainui; 

Įgyvendintas elektroninės demokratijos sprendinys suteikia galimybę gyventojams įsitraukti per 
daugybę skirtingų kanalų, iš kurių jie gali pasirinkti jiems patogiausius. Gyventojų požiūriai bei 
idėjos yra surenkami sistemiškai ir ši informacija naudojama viešųjų paslaugų tobulinimui. 

Pasiekiami šie skaitiniai įgyvendinimo rodikliai: 

 Gyventojų dalis, balsavusių įtraukiamojo biudžeto svarstymuose, %. Šiuo metu rodiklis nėra 
skaičiuojamas ir turės būti pradėtas skaičiuoti. Pradinė rodiklio reikšmė – 0 %, tolimesnės reikšmės 
turės būti nustatinėjamos kasmet. Siekiamas rodiklio didėjimas – 10 proc. kasmet. Siekiamos 
rodiklio reikšmės kaip procentas nuo pilnamečių miesto gyventojų 2027-2030 m. pateikiamos 
žemiau. 

2027 m. 2028 m. 2029 m. 2030 m. 

10 % 20 % 30 % 40 % 

 

 Projektų, įgyvendintų mieste suderinus su suinteresuotomis šalimis, dalis nuo visų mieste 
įgyvendintų projektų, %. Neįtraukiami einamojo remonto ir kiti techniniai projektai. Šiuo metu 
rodiklis nėra skaičiuojamas ir turės būti pradėtas skaičiuoti. Pradinė rodiklio reikšmė – 0 %, 
tolimesnės reikšmės turės būti nustatinėjamos kasmet. Siekiamas rodiklio didėjimas – 5 proc. 
kasmet. Siekiamos rodiklio reikšmės kaip procentas nuo pilnamečių miesto gyventojų 2027-2030 
m. pateikiamos žemiau. 

2027 m. 2028 m. 2029 m. 2030 m. 

5 % 10 % 15 % 20 % 

 

Pasiekiami šie poveikio rodikliai: 

 Pagerėjęs tarpinstitucinis bendradarbiavimas. 

 Padidėjęs gyventojų įtraukimas į valdymą. Vertinama rodiklių dinamika – įsitraukusių gyventojų 
skaičius, gyventojų, kurie balsuoja dažniau nei vieną kartą, skaičius, pateiktų siūlymų ir komentarų 
skaičius. 

 Padidėjęs skaidrumas. Pokytis savivaldybių skaidrumo reitinge. 

 Padidėjęs atsakomybių pasiskirstymo, stebėsenos ir ataskaitų teikimo efektyvumas. 

 Padidėjęs gyventojų pasitenkinimas viešosiomis paslaugomis bei miesto valdymu. Rodikliui 
apskaičiuoti turi būti renkamas grįžtamasis ryšys: pvz. apklausomis, įrengiant grįžtamojo ryšio 
mygtukus. Turi būti siekiama nuolat gerinti rodiklį, priklausomai nuo to, koks rodiklis bus 
užfiksuotas. 



Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas projekto įgyvendinimo plano bei kaštų detalizavimas. Veiklų 
įgyvendinimo terminai ir kainos nustatyti remiantis panašaus pobūdžio ir specifikos projektų įgyvendinimo 
patirtimi.



 

Šaltinis: sudaryta autorių 

  

PAVEIKSLAS 8 PRELIMINARUS ELEKTRONINĖS DEMOKRATIJOS INFORMACINĖS SISTEMOS DIEGIMO PLANAS 



   
 

6. KRITERIJAUS „IŠMANUS GYVENIMAS“ SPRENDINIŲ 
DETALIZAVIMAS 

6.1. KULTŪROS IR SPORTO RENGINIŲ PLATFORMOS DIEGIMO PLANAS 

Šiame skyriuje aprašomas preliminarus kultūros ir sporto renginių platformos diegimo planas: 
pagrindžiamas priemonės poreikis, apibrėžiamas priemonės tikslas, įvardinamas priemonės poveikis, 
detalizuojamas priemonės aprašymas, apibrėžiama numatoma diegimo trukmė, kaštai bei etapai. 

6.1.1. PRIEMONĖS POREIKIS, TIKSLAS IR SIEKIAMAS POVEIKIS 

PRIEMONĖS POREIKIS | Šiuo metu informacijos apie kultūros ir sporto renginius Šiaulių mieste pateikimas 
ir susijusių paslaugų teikimas yra nepakankamas, neįtraukiantis ir nepatogus. Mieste vykstantys renginiai 
nėra patogiai randami internete, nėra sistemos, kurioje būtų struktūruotai pateikiama visa su renginiais 
susijusi informacija, kurioje būtų galima rezervuotis renginių vietas, sporto sales, įsigyti bei parduoti 
bilietus. Suinteresuotų grupių diskusijų metu miesto gyventojai pabrėžė poreikį, kad tokia sistema būtų 
sukurta. Dėl šių priežasčių rekomenduojame sukurti ir įdiegti kultūros ir sporto renginių platformą Šiaulių 
mieste. 

PRIEMONĖS TIKSLAS | Užtikrinti kokybišką ir įtraukų sporto ir kultūros renginių valdymą bei viešinimą. 

PRIEMONĖS POVEIKIS | Padidėjęs kultūros ir sporto renginių prieinamumas Šiaulių mieste. 

6.1.2. PRIEMONĖS APRAŠYMAS, DIEGIMO TRUKMĖ, KAŠTAI IR ETAPAI 

PRIEMONĖS APRAŠYMAS | Būtų sukurta vieninga platforma, kurioje matytųsi visi mieste vykstantys 
renginiai: sporto, kultūros, pramoginiai renginiai, konferencijos ir kt. Šioje sistemoje taip pat būtų galima 
matyti vietas, kuriose yra galimybė organizuoti renginį. Gavus patvirtinimą iš savivaldybės, būtų duotas 
pasirinkimas teikti paraiškas lokacijos rezervavimui. Ši sistema praverstų renginius organizuojantiems 
žmonėms ar organizacijoms, piliečiams, norintiems žinoti, kas jų mieste vyksta ir turistams, atkeliavusiems 
į Šiaulius. 

Platformos naudotojai: 

 Žmonių gerovės ir ugdymo departamento sporto ir kultūros skyrių darbuotojai bei kitų skyrių 
darbuotojai, jei platformos funkcijos yra jiems aktualios – platformoje kaupiamų duomenų analizė, 
rodiklių stebėsena, sistemos turinio priežiūra, leidimų organizuoti renginius išdavimas; 

 Viešųjų įstaigų, privačių įstaigų atstovai organizuojantys renginius – leidimų organizuoti renginius 
patvirtinimas; 

 Gyventojai ir miesto svečiai, lankantys renginius – registracija į renginius, bilietų įsigijimas, 
dominančių renginių pasižymėjimas ir asmeninių renginių tvarkaraščių pasirengimas. 

Už projekto įgyvendinimą atsakingas ir projekto komandą suformuojantis ŠMSA skyrius: 

 Žmonių gerovės ir ugdymo departamento sporto ir kultūros skyriai. 

Projekto suinteresuotų šalių, duomenų apsikeitimo, integracijų ir kiti techniniai aspektai yra pavaizduoti 
schemose pridedamuose Priede 5 „ŠMSA ir viešųjų paslaugų tiekėjų IS architektūra bei rekomendacijų 
detalizavimas“ ir Priede 6 „ŠMSA organizacinė struktūra bei rekomendacijų detalizavimas“. 

PRIEMONĖS DIEGIMO TRUKMĖ, KAŠTAI IR ETAPAI | Bendra planuojama I ir II etapo diegimo veiklų 
įgyvendinimo trukmė – 36 mėnesiai, kaina – 95 000 Eur. III etapas numatytas įvykdyti vėliau nei po 10 metų, 
nuo išmanaus miesto koncepcijos įgyvendinimo pradžios, todėl nėra įtraukiamas į diegimo bei kaštų planus. 
Verta paminėti, jog pagrindiniai diegimą įgyvendinti laiku ribojantys veiksniai yra IS sudėtingumo lygis, 
didelis suinteresuotų šalių skaičius, viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo trukmė. Preliminarus diegimo 



įgyvendinimo grafikas, kaštai ir veiklų detalizavimas pateikiami žemiau. Pastebima, jog nurodytas grafikas 
yra preliminarus, todėl pradžios ir pabaigos datos gali skirtis. 

PASIRENGIMO ETAPAS 

PASIRENGIMO ETAPAS | Pasiruošimas atlikti pirkimą: techninės specifikacijos, konkurso sąlygų 
parengimas, pirkimo procedūrų vykdymas. 

I ETAPAS – KULTŪROS IR SPORTO RENGINIŲ PLATFORMOS SUKŪRIMAS 

I ETAPAS | Sukuriama informacinė sistema turinti integraciją su turto valdymo sistema (informacijos apie 
renginių ir sporto sales bei kitas patalpas dalinimuisi), apmokomi potencialūs naudotojai (savivaldybės 
darbuotojai, viešųjų ir privačių įstaigų atstovai organizuojantys renginius), platforma pradedama pildyti 
informaciniu turiniu apie vykstančius renginius. 

I ETAPU PASIEKIAMAS IŠMANAUS MIESTO LYGIS II 

Pasiekiami šie įgyvendinimo rodikliai pagal išmanaus miesto metodiką: 

 Miesto kultūros ir sporto renginių informavimo ir registracijos paslaugų teikimas viešojo ir 
privataus sektoriaus partnerių bendradarbiavimu yra transformuojamas ir mieste veikia patogi 
skaitmenizuota sistema. Suinteresuotosios šalys dalinasi bendru tikslu teikti patogias informavimo 
ir registracijos paslaugas Šiaulių gyventojams. 

Pasiekiami šie skaitiniai įgyvendinimo rodikliai: 

 Sukurta ir įveiklinta kultūros ir sporto renginių platforma; 

 Gyventojų dalis besinaudojanti kultūros ir sporto renginių platforma, %. Rodiklis nustatomas 
įdiegus platformą, siekiant kasmet didinti rodiklio reikšmę. Siekiamos rodiklio reikšmės kaip 
procentas nuo pilnamečių miesto gyventojų 2023-2050 m. pateikiamos žemiau. 

2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m. 2027 m. 2028 m. 2029 m. 2030 m. 

6,25 % 12,5 % 18,75 % 25 % 31,25 % 37,5 % 43,75 % 50 % 

 

Pasiekiami šie poveikio rodikliai: 

 Padidėjęs kultūros ir sporto renginių prieinamumas. Šiuo metu rodiklis nėra skaičiuojamas ir turės 
būti pradėtas skaičiuoti. Pradinė rodiklio reikšmė turės būti nustatyta prieš pradedant platformos 
naudojimą, tolimesnės reikšmės turės būti nustatinėjamos kasmet. Pradinė rodiklio reikšmė – 2022 
m. mieste vykstančių renginių lankytojų skaičius. Siekiamas rodiklio didėjimas – 5 proc. kasmet. 
Rodiklis gali būti užfiksuotas įvedus visuotinę lankytojų apskaitą, skaičiuojant registracijas į 
renginius arba įsigytus bilietus. Siekiamų rodiklio reikšmių apskaičiavimo formulė 2023-2030 m. 
pateikiama žemiau, x – pradinė rodiklio reikšmė. 

2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m. 2027 m. 2028 m. 2029 m. 2030 m. 

x x + 5 % 2023 m. 
reikšmė 
+ 5 % 

2024 m. 
reikšmė 
+ 5 % 

2025 m. 
reikšmė 
+ 5 % 

2026 m. 
reikšmė 
+ 5 % 

2027 m. 
reikšmė 
+ 5 % 

2028 m. 
reikšmė 
+ 5 % 

2029 m. 
reikšmė 
+ 5 % 

II ETAPAS – KULTŪROS IR SPORTO RENGINIŲ PLATFORMOS INTEGRACIJŲ IR 
FUNKCIONALUMŲ PLĖTRA 

II ETAPAS | Kultūros ir sporto renginių platforma būtų papildoma galimybe registruotis į vykstančius 
renginius bei įsigyti bilietus per ją. Taip pat ši platforma turėtų integraciją su „Šiauliečio platforma“ 
(„Šiauliečio platformos“ paskyra galėtų būti naudojama kaip autentifikacijos priemonė kultūros ir sporto 
renginių platformos naudojimui, vartotojui automatiškai būtų pritaikomos jam priklausančios nuolaidos, 
atsirastų galimybė analizuoti kultūros ir sporto renginių platformos vartojimo duomenis kartu su kitų per 
„Šiauliečio platformą“ naudojamų sistemų duomenimis ir kt.), tad vartotojai galėtų pasirinkti jiems 
patogiausią naudojimo variantą. 



Papildomai rekomenduojama įgyvendinti šis integracijas (sprendiniai S6.6., S6.7., S6.8., S6.9.): 

 Ligų prevencijos iniciatyvos ir renginiai skelbiami bei valdomi (dalyvių registracijos, statistikos 
stebėsena) per kultūros ir sporto renginių platformą; 

 Informacija apie numatomą renginių dalyvių skaičių, vietą per integraciją prieinama saugumo 
stebėsenos sistemoje. Atsižvelgiant į šią informaciją, planuojamos papildomos saugumo 
užtikrinimo priemonės, apie kurias kultūros ir sporto renginių platformoje pranešama renginių 
organizatoriams. 

II ETAPU PASIEKIAMAS IŠMANAUS MIESTO LYGIS III 

Pasiekiami šie įgyvendinimo rodikliai pagal išmanaus miesto metodiką: 

 Įgyvendinant visas sistemas – kultūros ir sporto renginių platformą, ligų prevencijos iniciatyvas ir 
viešojo saugumo stebėsenos sistemą visi projektų partneriai turi patvirtintą duomenų valdymo ir 
optimizacijos strategiją t. y. projektų partneriai bendrai sutaria, kokie duomenys ir kokiu formatu 
bus kaupiami, kaip bus saugomi, kaip bus analizuojami bei dėl kitų svarbių aspektų. 

Pasiekiami šie skaitiniai įgyvendinimo rodikliai: 

 Kultūros ir sporto renginių platforma integruota su „Šiauliečio platforma“; 

 Kultūros ir sporto renginių platformoje skelbiamos ligų prevencijos iniciatyvos ir renginiai 
(rekomenduojama); 

 Kultūros ir sporto renginių platforma integruota su saugumo stebėsenos sistema 
(rekomenduojama); 

 Sporto ir kultūros renginių dalis, į kuriuos buvo užsiregistruota ar nusipirkti bilietai per naujai 
sukurtą sistemą, %. Rodiklis nustatomas įdiegus kultūros ir sporto renginių platformą, siekiant 
kasmet didinti rodiklio reikšmę. Siekiama rodiklio reikšmė 2030 m. – 75 proc. nuo pilnamečių 
platformos vartotojų. 

Pasiekiami šie poveikio rodikliai: 

 Padidėjęs kultūros ir sporto renginių prieinamumas. Šiuo metu rodiklis nėra skaičiuojamas ir turės 
būti pradėtas skaičiuoti. Pradinė rodiklio reikšmė turės būti nustatyta prieš pradedant platformos 
naudojimą, tolimesnės reikšmės turės būti nustatinėjamos kasmet. Pradinė rodiklio reikšmė – 2022 
m. mieste vykstančių renginių lankytojų skaičius. Siekiamas rodiklio didėjimas – 5 proc. kasmet. 
Rodiklis gali būti užfiksuotas įvedus visuotinę lankytojų apskaitą, skaičiuojant registracijas į 
renginius arba įsigytus bilietus. Siekiamų rodiklio reikšmių apskaičiavimo formulė 2023-2030 m. 
pateikiama žemiau, x – pradinė rodiklio reikšmė. 

2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m. 2027 m. 2028 m. 2029 m. 2030 m. 

x x + 5 % 2023 m. 
reikšmė 
+ 5 % 

2024 m. 
reikšmė 
+ 5 % 

2025 m. 
reikšmė 
+ 5 % 

2026 m. 
reikšmė 
+ 5 % 

2027 m. 
reikšmė 
+ 5 % 

2028 m. 
reikšmė 
+ 5 % 

2029 m. 
reikšmė 
+ 5 % 

III ETAPAS – KULTŪROS IR SPORTO RENGINIŲ PLATFORMOS DUOMENŲ ĮVEIKLINIMAS 

III ETAPAS | Didžiųjų duomenų ir dirbtinio intelekto pagalba yra analizuojama renginių lankomumo 
statistika, teikiami pasiūlymai apie renginių tematiką, pobūdį, laiką ir t.t. renginių organizatoriams, 
prognozuojamas renginių lankomumas. Gyventojai gauna personalizuotą informaciją apie jiems 
potencialiai aktualius renginius. 

III etapas numatytas įvykdyti vėliau nei po 10 metų nuo išmanaus miesto koncepcijos įgyvendinimo 
pradžios, todėl nėra įtraukiamas į diegimo bei kaštų planus. 

III ETAPU PASIEKIAMAS IŠMANAUS MIESTO LYGIS IV 

Pasiekiami šie įgyvendinimo rodikliai pagal išmanaus miesto metodiką: 



 Kultūros ir sporto renginių platformoje surinkti duomenys naudojami gerinti miesto teikiamoms 
paslaugoms – saugumui, kultūros ir sporto paslaugoms, planuoti biudžetams. Išmanumo lygis 
pasiekiamas įgyvendinus automatinės analitikos ir prognozavimo sprendinius; 

 Gyventojai gauna aktualią informaciją ir gali teikti grįžtamąjį ryšį apie renginius, kuriuose dalyvavo, 
taip padėdami toliau tobulinti paslaugas. 

Pasiekiami šie skaitiniai įgyvendinimo rodikliai: 

 Gyventojų dalis, gaunanti personalizuotą informaciją apie renginius, %. Rodiklis nustatomas įdiegus 
kultūros ir sporto renginių platformą, siekiant kasmet didinti rodiklio reikšmę. Siekiama rodiklio 
reikšmė 2040 m. – 75 proc. nuo pilnamečių platformos vartotojų. 

Pasiekiami šie poveikio rodikliai: 

 Padidėjęs kultūros ir sporto renginių prieinamumas. Šiuo metu rodiklis nėra skaičiuojamas ir turės 
būti pradėtas skaičiuoti. Pradinė rodiklio reikšmė turės būti nustatyta prieš pradedant platformos 
naudojimą, tolimesnės reikšmės turės būti nustatinėjamos kasmet. Pradinė rodiklio reikšmė – 2022 
m. mieste vykstančių renginių lankytojų skaičius. Siekiamas rodiklio didėjimas – 5 proc. kasmet. 
Rodiklis gali būti užfiksuotas įvedus visuotinę lankytojų apskaitą, skaičiuojant registracijas į 
renginius arba įsigytus bilietus. Siekiamų rodiklio reikšmių apskaičiavimo formulė 2023-2030 m. 
pateikiama žemiau, x – pradinė rodiklio reikšmė. 

2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m. 2027 m. 2028 m. 2029 m. 2030 m. 

x x + 5 % 2023 m. 
reikšmė 
+ 5 % 

2024 m. 
reikšmė 
+ 5 % 

2025 m. 
reikšmė 
+ 5 % 

2026 m. 
reikšmė 
+ 5 % 

2027 m. 
reikšmė 
+ 5 % 

2028 m. 
reikšmė 
+ 5 % 

2029 m. 
reikšmė 
+ 5 % 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas projekto įgyvendinimo plano bei kaštų detalizavimas. Veiklų 
įgyvendinimo terminai ir kainos nustatyti remiantis panašaus pobūdžio ir specifikos projektų įgyvendinimo 
patirtimi.



   
 

 

Šaltinis: sudaryta autorių  

 

 

PAVEIKSLAS 9 PRELIMINARUS PLATFORMOS DIEGIMO PLANAS 



   
 

6.2. VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SAUGUMO STEBĖSENOS SISTEMOS DIEGIMO 
PLANAS 

Šiame skyriuje aprašomas preliminarus viešųjų erdvių saugumo stebėsenos sistemos diegimo planas: 
pagrindžiamas priemonės poreikis, apibrėžiamas priemonės tikslas, įvardinamas priemonės poveikis, 
detalizuojamas priemonės aprašymas, apibrėžiama numatoma diegimo trukmė, kaštai bei etapai. 

6.2.1. PRIEMONĖS POREIKIS, TIKSLAS IR SIEKIAMAS POVEIKIS 

PRIEMONĖS POREIKIS | Esama viešojo saugumo sistema neužtikrina visapusiško saugumo, o jos 
aptarnavimas ir priežiūra reikalauja daug darbuotojų įsitraukimo. Sistema yra segmentuota pagal atskiras 
miesto vietas. 

PRIEMONĖS TIKSLAS | Visiškai automatizuotai užtikrinamas viešasis saugumas. 

PRIEMONĖS POVEIKIS | Saugumo sistema prisidės prie saugumo lygio didinimo ir nusikalstamumo 
mažinimo, o surinkti ir apdoroti duomenys iš daviklių bus naudojami šios ir kitų sistemų tobulinimui. 
Panaudojant dirbtinį intelektą (DI), bus vykdomas pavojingų situacijų prognozavimas ir užkardymas. 

6.2.2. PRIEMONĖS APRAŠYMAS, DIEGIMO TRUKMĖ, KAŠTAI IR ETAPAI 

PRIEMONĖS APRAŠYMAS | Saugumo užtikrinimas yra bet kurio modernaus miesto prioritetas. Gyventojų 
saugumas sudaro prielaidas gyventojams kurtis mieste, plėtoti jame savo verslus. Norint užtikrinti aukšto 
lygio saugumą, viešosios erdvės turėtų būti stebimos ne tik dėl asmenų saugumo ar vandalų stabdymo ir 
sulaikymo, bet ir dėl miesto infrastruktūros bei nelaimingų atsitikimų stebėsenos.  

Platformos naudotojai: 

 Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyriaus darbuotojai – viešosios tvarkos priežiūra, 
sistemos funkcijų palaikymas ir tobulinimas; 

 Už viešąją tvarką atsakingos institucijos – bendradarbiavimas su savivaldybe palaikant viešąją 
tvarką, dalinimasis informacija. 

Už projekto įgyvendinimą atsakingas ir projekto komandą suformuojantis ŠMSA skyrius: 

 Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyrius. 

Projekto suinteresuotų šalių, duomenų apsikeitimo, integracijų ir kiti techniniai aspektai yra pavaizduoti 
schemose pridedamuose Priede 5 „ŠMSA ir viešųjų paslaugų tiekėjų IS architektūra bei rekomendacijų 
detalizavimas“ ir Priede 6 „ŠMSA organizacinė struktūra bei rekomendacijų detalizavimas“. 

PRIEMONĖS DIEGIMO TRUKMĖ, KAŠTAI IR ETAPAI | Bendra planuojama informacinės sistemos diegimo 
veiklų įgyvendinimo trukmė – 48 mėnesiai, kaina – 550 000 Eur. Viešųjų erdvių saugumo stebėsenos 
sistemos kūrimą sudaro du etapai: sistemos sukūrimas ir vėlesnis jos papildymas dirbtinio intelekto 
funkcijomis. Verta paminėti, jog pagrindiniai diegimą įgyvendinti laiku ribojantys veiksniai yra IS 
sudėtingumo lygis, didelis suinteresuotų šalių skaičius, viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo trukmė. 
Preliminarus diegimo įgyvendinimo grafikas, kaštai ir veiklų detalizavimas pateikiami žemiau. Pastebima, 
jog nurodytas grafikas yra preliminarus, todėl pradžios ir pabaigos datos gali skirtis. 

PASIRENGIMO ETAPAS 

PASIRENGIMO ETAPAS | Pasiruošimas atlikti pirkimą: techninės specifikacijos, konkurso sąlygų 
parengimas, pirkimo procedūrų vykdymas. 

I ETAPAS – VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SAUGUMO STEBĖSENOS SISTEMOS DIEGIMAS 

I ETAPAS | Sukuriama informacinė saugumo stebėsenos sistema, kurioje būtų galima fiksuoti, kiek avarijų 
įvyksta konkrečioje gatvėje ar sankryžoje, nustatyti, dėl kokių problemų avarijos vyksta ir šią konkrečią 
problemą operatyviai išspręsti. Šioje sistemoje daugiau vaizdo kamerų galėtų būti pastatyta maršrutuose, 
kur daug moksleivių keliauja į ar iš mokyklos, taip užtikrinant pažeidžiamos socialinės grupės saugumą. 



Pagrindinės vietos, kuriose būtų išdėstytos kameros – viešojo transporto stotelės, erdvės, kuriose 
užfiksuota daugiausiai nusikaltimų ar nelaimingų atsitikimų, piliečių nurodytos gatvės, kuriose jaučiasi 
nesaugiai ir vieši objektai, kurie dažniausiai būna sugadinti ar sudarkyti. 

I ETAPU PASIEKIAMAS IŠMANAUS MIESTO LYGIS III 

Pasiekiami šie įgyvendinimo rodikliai pagal išmanaus miesto metodiką: 

 Suinteresuotosios šalys mieste sutaria dėl bendros viešojo saugumo sistemos vizijos ir tikslų. 
Sistema yra kuriama dalyvaujant keletui partnerių – ŠMSA, policijai, jei yra galimybės jungiasi ir 
privačios saugos bendrovės – partneriai dalijasi biudžeto atskaitomybe už tarpsisteminių rezultatų 
pasiekimą; 

 Visi viešojo saugumo stebėsenos sistemos projektų partneriai turi patvirtintą duomenų valdymo ir 
optimizacijos strategiją, t. y. projektų partneriai bendrai sutaria, kokie duomenys ir kokiu formatu 
bus kaupiami, kaip bus saugomi, kaip bus analizuojami bei dėl kitų svarbių aspektų; 

 Vykdomos investicijos į pažangią duomenų rinkimo, valdymo ir analizavimo sistemą – saugumo 
stebėsenos sistemą; 

 Visuomenės saugumo duomenys yra atviri visuomenei. 

Pasiekiami šie skaitiniai įgyvendinimo rodikliai: 

 Sukurta ir įveiklinta viešųjų erdvių saugumo stebėsenos sistema; 

 Viešojo saugumo sistemos suintegravimas su kitomis aktualiomis organizacijomis ir sistemomis, 
vnt. 

Pasiekiami šie poveikio rodikliai: 

 Sumažėjęs nusikalstamumas. Skaičiuojamas nusikalstamų veikų skaičius 100 tūkstančių gyventojų. 
Pradinė rodiklio reikšmė – 2025 m. nusikalstamų veikų skaičius 100 tūkstančių gyventojų Šiaulių 
mieste. Siekiamas rodiklio mažėjimas – 1 proc. kasmet. Siekiamų rodiklio reikšmių apskaičiavimo 
formulė 2026-2030 m. pateikiama žemiau, x – pradinė rodiklio reikšmė. 

2025 m. 2026 m. 2027 m. 2028 m. 2029 m. 2030 m. 

x x - 1 % 2026 m. 
reikšmė - 1 % 

2027 m. 
reikšmė - 1 % 

2028 m. 
reikšmė - 1 % 

2029 m. 
reikšmė - 1 % 

 

II ETAPAS – DIRBTINIO INTELEKTO FUNKCIJŲ ĮDIEGIMAS 

II ETAPAS | Visi renkami duomenys iš daviklių ir vaizdo kamerų galėtų būti naudojami ne tik momentiniam 
problemų sprendimui, bet ir jų užkardymui ateityje. Jeigu būtų naudojamos pažangios technologijos, tokios 
kaip dirbtinis intelektas ir mašinų mokymasis, viešųjų erdvių saugumo stebėsenos sistemoje galėtų atsirasti 
modulis, kurio pagalba būtų galima nuspėti, kur yra didžiausia tikimybė įvykti nusikaltimui, avarijai ar kitam 
įvykiui. Ši sistema leistų iš anksto sustabdyti šiuos įvykius ir taip saugoti asmenų sveikatą, turto saugumą ir 
viešųjų erdvių kokybę. 

II ETAPU PASIEKIAMAS IŠMANAUS MIESTO LYGIS IV 

Pasiekiami šie įgyvendinimo rodikliai pagal išmanaus miesto metodiką: 

 Išmanaus gyvenimo vizija, strategija bei veiksmų planas yra parengti ir priimti miesto lygiu. Aiškiai 
matomi geresni viešojo saugumo paslaugų teikimo rezultatai; 

 Pažangios duomenų rinkimo, valdymo ir analizės sistemos leidžia priimti geresnius sprendimus ir 
tobulinti paslaugų dizainą – didinti viešąjį saugumą, užkardyti nusikaltimus prieš jiems įvykstant; 

 Įgyvendintų sprendinių sistemų tiekėjai ir vartotojai gali daryti stiprią įtaką problemų sprendimui ir 
paslaugų dizainui – paslaugos adaptuojamos atsižvelgiant į sistemų surinktus duomenis, 
analizuojant gyventojų įpročius. 

Pasiekiami šie poveikio rodikliai: 



 Sumažėjęs nusikalstamumas. Rodiklio apskaičiavimas ir stebėsena išlieka tokie patys, kaip ir I 
įgyvendinimo etape, tačiau po II etapo įgyvendinimo galima tikėtis 1,5 proc. rodiklio mažėjimo 
kasmet. Tokiu atveju, įgyvendinus II etapą, siekiamų rodiklio reikšmių apskaičiavimo formulė 2026-
2030 m. būtų tokia, kaip pateikta žemiau, x – pradinė rodiklio reikšmė, apskaičiuota I etape. 

2025 m. 2026 m. 2027 m. 2028 m. 2029 m. 2030 m. 

x x - 1 % 2026 m. 
reikšmė - 1 % 

2027 m. 
reikšmė - 1,5 % 

2028 m. 
reikšmė - 1,5 % 

2029 m. 
reikšmė - 1,5 % 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas projekto įgyvendinimo plano bei kaštų detalizavimas. Veiklų 
įgyvendinimo terminai ir kainos nustatyti remiantis panašaus pobūdžio ir specifikos projektų įgyvendinimo 
patirtimi.



   
 

 

Šaltinis: sudaryta autorių 
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7. „ŠIAULIEČIO PLATFORMA“ SPRENDINIO 
DETALIZAVIMAS 

7.1. „ŠIAULIEČIO PLATFORMOS“ DIEGIMO PLANAS 

Šiame skyriuje aprašomas preliminarus elektroninės „Šiauliečio platformos“ diegimo planas: pagrindžiamas 
priemonės poreikis, apibrėžiamas priemonės tikslas, įvardinamas priemonės poveikis, detalizuojamas 
priemonės aprašymas, apibrėžiama numatoma diegimo trukmė, kaštai bei etapai. 

7.1.1. PRIEMONĖS POREIKIS, TIKSLAS IR SIEKIAMAS POVEIKIS 

PRIEMONĖS POREIKIS | Vieningos gyventojo platformos sukūrimas yra būtinas, nes didelė dalis išmaniųjų 
sprendimų yra iš dalies vienas nuo kito priklausomi ir privalo sąveikauti kartu. Taip pat, atskirų platformų 
kūrimas nėra efektyvus sprendimas taupant lėšas ar užtikrinant vartotojų aktyvumą. „Šiauliečio platforma“ 
bus dabartinės Šiauliečio kortelės pagrindu sukurta personalizuota kortelė arba aplikacija su 
autentifikavimo ir mokėjimo funkcijomis. Bendra „Šiauliečio platforma“ tiek naudotojams, tiek platformų 
kūrėjams ir valdytojams bus patogi priemonė valdyti į ją suintegruotas paslaugas. Šiaulių miesto gyventojai 
vienoje vietoje galės pasiekti reikalingiausias skaitmenines priemones, naudotis miesto teikiamomis 
paslaugomis. 

PRIEMONĖS TIKSLAS | Modernizuojant esamą Šiauliečio kortelę, sukurti platformą, kurioje miesto 
gyventojai bus įgalinti naudotis Šiaulių miesto paslaugomis efektyviau, paprasčiau ir aktyviau. 

PRIEMONĖS POVEIKIS | Šiaulių mieste teikiamos paslaugos valdomos ir vartojamos lengvai, patogiai, 
efektyviai. 

7.1.2. PRIEMONĖS APRAŠYMAS, DIEGIMO TRUKMĖ, KAŠTAI IR ETAPAI 

PRIEMONĖS APRAŠYMAS | Pagrindiniai du „Šiauliečio platformos“ funkcionalumai yra autentifikavimo ir 
mokėjimo galimybės. Naudojantis autentifikavimo funkcija gyventojas galės turėti vieną paskyrą daugelio 
paslaugų vartojimui bei jam bus automatiškai priskiriamos pagal socialinę grupę priklausančios nuolaidos. 
Mokėjimo funkcionalumas leistų atsiskaityti už vartojamas paslaugas. Pastebima, jog „Šiauliečio platforma“ 
yra būtinas įrankis tam, jog išmanaus Šiaulių miesto gyventojų registro informacija būtų veiksminga. 
„Šiauliečio platformos“ pagalba, Šiaulių miesto gyventojų registre tvarkomi duomenys būtų realiai 
naudojami, suteikiant gyventojams galimybę pasinaudoti ŠMSA atstovų registre pritaikytomis nuolaidomis. 
Suteikus galimybę gyventojams atsiskaitant pritaikyti registre suteiktas nuolaidas, ŠMSA galėtų remti 
jautrių socialinių grupių gyventojus, suteikiant nuolaidas naudotis Šiaulių miesto paslaugomis. Tokiu būdu 
būtų mažinama finansinė našta pasirinktos socialinės grupės gyventojams. Taip pat, gyventojai bus 
skatinami naudotis visomis arba pasirinktomis Šiaulių miesto savivaldybės paslaugomis, suteikiant 
nuolaidas tų paslaugų ar produktų įsigijimui. 

Platformos naudotojai: 

 Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyris ir kiti savivaldybės administracijos darbuotojai – „Šiauliečio 
platformoje“ kaupiamų duomenų analizė, rodiklių stebėsena, platformos turinio priežiūra, 
platformos naudojimas palengvinti kasdienėms veikloms; 

 Viešųjų paslaugų teikėjai – „Šiauliečio platformą“ naudotų paslaugų teikimo proceso 
palengvinimui, apie vartotojus kaupiamų duomenų analizei, rodiklių stebėsenai, kasdienių veiklų 
palengvinimui; 

 Moksleiviai – naudojant „Šiauliečio platformą“ mokiniai galės mokyklose naudotis nemokamu 
maitinimu ar apmokėti už būrelius; 



 Studentai – naudojant „Šiauliečio platformą“ studentai gaus viešojo transporto nuolaidas ir 
specialių lojalumo programų pasiūlymus bei informaciją apie mieste vykstančius renginius; 

 Šeimos – tėvai vaikams galės pildyti kortelę viešojo transporto naudojimui ir atsiskaitymui 
numatytose vietose, taip bus užtikrinama, kad vaikai neišlaidaus pinigų kitur; 

 Specialių poreikių turintys žmonės (SPTŽ) – SPTŽ naudos „Šiauliečio platformą“ viešajam 
transportui, gaus atitinkamas lengvatas ir socialines išmokas, galės pasirinkti sąskaitą išmokoms 
gauti, teikti dokumentus; 

 Darbingo amžiaus asmenys – „Šiauliečio platformos“ pagalba galės patogiai atsiskaityti už viešąsias 
ir nustatytas privačias paslaugas bei naudotis lojalumo pasiūlymais; 

 Senjorai – senjorai naudos „Šiauliečio platformą“ viešajam transportui, gaus atitinkamas lengvatas 
ir socialinės išmokas, naudos kortelę įstatymų tvarka priskirtoms nuolaidoms įvairiose įstaigose. 

Už projekto įgyvendinimą atsakingas ir projekto komandą suformuojantis ŠMSA skyrius: 

 Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyris. 

Projekto suinteresuotų šalių, duomenų apsikeitimo, integracijų ir kiti techniniai aspektai yra pavaizduoti 
schemose pridedamuose Priede 5 „ŠMSA ir viešųjų paslaugų tiekėjų IS architektūra bei rekomendacijų 
detalizavimas“ ir Priede 6 „ŠMSA organizacinė struktūra bei rekomendacijų detalizavimas“. 

PRIEMONĖS DIEGIMO TRUKMĖ, KAŠTAI IR ETAPAI | Šiaulių miesto savivaldybės administracija jau yra 
įvykdžiusi vieną „Šiauliečio platformos“ projekto etapą, kurio metu buvo siekiama įsigyti išmanų Šiaulių 
miesto gyventojų registrą. Šiuo metu išmanus Šiaulių miesto gyventojų registras yra kuriamas ir diegiamas. 
Jame bus kaupiami gyventojų duomenys. Tolimesnis etapas bus „Šiauliečio platformos“ diegimas ir 
modernizavimas. Bendra planuojama diegimo veiklų įgyvendinimo trukmė – 36 mėnesiai, iš kurių 12 bus 
skirta platformos derinimui ir diegimui, o papildomai numatomi 24 mėnesiai iki 2030 metų bus skirti 
modernizacijos ir integracijos darbams. Lėšos, numatytos platformos diegimui ir tobulinimui – 120 000 Eur. 
Verta paminėti, jog pagrindiniai diegimą įgyvendinti laiku ribojantys veiksniai yra IS sudėtingumo lygis, 
didelis suinteresuotų šalių skaičius, viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo trukmė. Preliminarus diegimo 
įgyvendinimo grafikas ir veiklų detalizavimas pateiktas žemiau. Pastebima, jog nurodytas grafikas yra 
preliminarus, todėl pradžios ir pabaigos datos gali skirtis. 

PASIRENGIMO ETAPAS 

PASIRENGIMO ETAPAS | Pasiruošimas atlikti pirkimą: techninės specifikacijos, konkurso sąlygų 
parengimas, pirkimo procedūrų vykdymas. 

I ETAPAS – „ŠIAULIEČIO PLATFORMOS“ DIEGIMAS IR MODERNIZAVIMAS 

Šiauliečio kortelės pagrindu sukuriama, įdiegiama ir modernizuojama „Šiauliečio platforma“. Numatoma, 
jog „Šiauliečio platforma“ bus pagrindinis įrankis Šiaulių miesto gyventojams, norintiems patogiai pasiekti 
mieste teikiamas paslaugas. Šiam tikslui bus reikalinga integruoti „Šiauliečio platformą“ su kitomis 
informacinėmis sistemomis ir platformomis (žr. lent. apačioje). 

LENTELĖ 1: PAGRINDINĖS „ŠIAULIEČIO PLATFORMOS“ INTEGRACIJOS 

SPRENDINIO INTEGRACIJA APRAŠYMAS 

S2.1. Skaitmeninės 
informacijos bazė 

„Šiauliečio platformoje“ renkami gyventojų duomenys turės atitikti tuos pačius 
standartus, kaip ir kitų mieste diegiamų sistemų –  tik skaitmeniniai ir tik tuo pačiu, 
suderintu, formatu. Duomenys saugomi jiems skirtoje informacinėje sistemoje. Visi 
duomenų naudotojai naudojasi ir atnaujina tą pačią duomenų versiją, vengiant 
besidubliuojančių analogiškos paskirties duomenų bazių. 

S5.3. Elektroninė 
demokratija 

Į „Šiauliečio platformą“ bus integruota elektroninės demokratijos sistema, kuri leis 
vietos gyventojams išreikšti savo nuomonę naudojantis viešomis apklausomis, o tai 
didins ryšį su vietine valdžia ir neleis būti abejingais. Vėlesnis elektroninės 
demokratijos etapas – įtraukiamasis biudžetas – suteiks gyventojams dar daugiau 



SPRENDINIO INTEGRACIJA APRAŠYMAS 

galių ir skatins įsitraukti į savivaldos veiklą. „Šiauliečio platforma“ bus naudojama 
kaip autentifikavimo priemonė naudojimuisi elektronine demokratija. 

S3.1. Formalaus ir 
neformalaus ugdymo 
platforma 

„Šiauliečio platformoje“ bus galima naudotis ir formalaus ir neformalaus ugdymo 
platforma, kurioje informacija apie ugdymo veiklas bus paprastai prieinama, 
gyventojai galės patogiai ir lengvai pasirinkti ugdymo programą sau ar savo vaikui. 
„Šiauliečio platforma“ bus naudojama kaip autentifikavimo priemonė formalaus ir 
neformalaus ugdymo platforma. 

S5.1. Viešosios paslaugos 
teikiamos internetu 

Viešųjų paslaugų teikimas pasinaudojant „Šiauliečio platforma“ vyktų efektyviau. 
Naudotojas būtų greitai identifikuojamas, o jo užklausa patenkinama per 
trumpesnį laiką. Dėl procesų optimizavimo yra sutaupomos savivaldybės lėšos, 
gyventojų laikas. 

S1.5. Maršrutų informacija „Šiauliečio platformoje“ būtų pasiekiama visa viešojo transporto informacija, kuri 
atsinaujintų realiu laiku bei rodytų VT priemonių judėjimą. Pažymėjus savo norimą 
kelionės tikslą, būtų apskaičiuojama preliminari kelionės trukmė, galima būtų įsigyti 
ir žymėti transporto bilietus. 

S1.6. Transporto dalijimosi 
paslaugos/skatinimas 

Jau dabar veikiančių verslų kituose miestuose – „City Bee“, „Spark“, „autolapė.lt“ 
ir dviračių bei paspirtukų dalijimosi paslaugų teikėjai turėtų būti skatinami pradėti 
veiklą Šiaulių mieste, integruojant transporto dalijimosi funkciją į „Šiauliečio 
platformą“. 

S4.4. Integruota turizmo 
informacijos platforma 

„Šiauliečio platformoje“ turizmo informacija tikslingai pateikiama Šiaulių 
gyventojams, atitinkamai pagal metų laiką, amžiaus grupę ar kitus kriterijus. 
Gyventojai skatinami užsiimti turistine veikla jiems pasiūlant nuolaidas ar kitas 
skatinamąsias priemones. 

S5.2. „Šiauliai.lt“ platforma „Šiauliai.lt“ platformoje galima autentifikuotis per „Šiauliečio platformos“ 
vartotoją, taip greičiau ir efektyviau išnaudojant visas galimas tinklapio, aplikacijos 
ir atvirų duomenų funkcijas. 

S6.1. Kultūros ir sporto 
renginių platforma 

Registracija ir apmokėjimas į sporto ir kultūros renginius vyksta per kultūros ir 
sporto renginių platformą, kurioje galima autentifikuotis per „Šiauliečio 
platformos“ vartotoją. 

S1.8. Koordinacinis miesto 
centras 

Koordinacinio centro teikiamomis paslaugomis bus galima naudotis per „Šiauliečio 
platformą“, pasirinkus sau asmeniškai patogiausias technologijas. Informacija, 
surinkta iš gyventojų per „Šiauliečio platformą“, viešųjų paslaugų vartojimo 
statistiką, eismo srautų stebėseną bus naudojama koordinacinio centro paslaugų 
tobulinimui. Taip pat, per „Šiauliečio platformą“ gyventojai bus efektyviai 
supažindinami su visa reikiama su miestu, saugumu ar kita tema susijusia 
informacija. 

S2.2. Turto valdymo sistema Turto valdymo sistema dalinasi duomenimis su koordinaciniu miesto centru bei 
„Šiauliečio platforma“, per kurias Šiaulių miesto gyventojai gali pranešti apie 
tvarkytinas vietas mieste, problemines situacijas ir pan. „Šiauliečio platformoje“ 
vykdoma elektroninė demokratija (gyventojų apklausos arba įtraukiamasis 
biudžetas) remiasi turto valdymo sistemoje esančiais duomenimis (pvz. 
argumentuojant ar vizualizuojant sprendimus, apie kuriuos yra klausiama 
gyventojų nuomonės). Tokiu būdu gyventojai yra dar aktyviau įtraukiami į miesto 
valdymą. 

S5.5. Atviri duomenys ir 
apklausos 

„Šiauliečio platforma“ bus autentifikavimo priemonė naudotis šiais sprendiniais. 
Integracija padės piliečiams aktyviau reikšti savo nuomonę miesto valdyme. 



SPRENDINIO INTEGRACIJA APRAŠYMAS 

S6.6. Ligų prevencijos 
iniciatyvos 

Integracija prisidėtų prie efektyvesnio žmonių informavimo apie ligas, kaip nuo jų 
saugotis, ką daryti susirgus ir kokiais būdais galima gydytis. „Šiauliečio platformoje“ 
būtų galima dalintis edukacine medžiaga, organizuoti užsiėmimus sveikatinimo 
temomis. 

S2.7. Didžiųjų duomenų 
analizė ir dirbtinis intelektas 
ilgalaikėms investicijoms ir 
prognozėms 

Renkama anoniminė informacija apie Šiaulių miesto gyventojus, jų poreikius, 
demografines savybes, judumo įpročius ar kitą naudinga informacija, kurią galima 
panaudoti atliekant analizes bei pritraukiant potencialius investuotojus. Didžiųjų 
duomenų analitika pasitarnaus prognozuojant tolimesnes miesto ir gyventojų 
vystymosi trajektorijas. 

S1.11. Judumo kaip 
paslaugos koncepcija 

Koordinacinio centro ir transporto dalijimosi paslaugų tiekėjų surinkti didieji 
duomenys, apdorojami dirbtinio intelekto (AI) pagalba, padėtų prognozuoti 
transporto priemonių skirtų dalijimuisi paklausą ir poreikį, taip pat koordinuoti 
transportą pagal pareikalavimą (angl. on-demand transport). Transportas pagal 
pareikalavimą padėtų užtikrinti judėjimo negalią ar kitų specialiųjų poreikių turinčių 
žmonių judumą. Šiomis paslaugomis būtų galima naudotis per „Šiauliečio 
platformą“, o judumo kaip paslaugos koncepcija gerintų jų kokybę. 

Šaltinis: Sudaryta autorių 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas projekto įgyvendinimo plano bei kaštų detalizavimas. Veiklų 
įgyvendinimo terminai ir kainos nustatyti remiantis panašaus pobūdžio ir specifikos projektų įgyvendinimo 
patirtimi.
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