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Artūro Visocko sąrašas „Dirbame miestui“ ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Šiaulių miesto skyrius (toliau
– Koalicijos partneriai), įgyvendindami aukščiausiosios šalies valdžios – piliečių 2019 m. vietos savivaldos
rinkimuose išreikštą valią, siekdami kurti dialogu grįstą bendradarbiavimą ir įgyvendinti rinkėjų lūkesčius,
turėdami bendrą viziją kurti, puoselėti ir atsakingai valdyti Šiaulių miestą, sudaro šią Koalicijos programą ir
Koalicijos sutartį, kurioje susitaria dirbti kartu.
Koalicijos partneriai suderino programines nuostatas, jas apibendrino šioje Koalicijos programoje ŽMOGUS,
BENDRUOMENĖ, SAVIVALDA ir susitaria kartu sudaryti valdančiąją koaliciją, ir jos darbe vadovautis minėta
programa.
Koalicijos partneriai sutaria Koalicijos programos pagrindu parengti šio dokumento įgyvendinimo veiklos
planą.
Koalicijos partneriai susitaria, kad visais kitais klausimais, taip pat ir tais, kurie neaptarti Koalicijos
programoje, jie tarsis vadovaudamiesi geranoriškumo principu.
Savivaldybės komitetus, nuolatines komisijas ir tarybas Koalicijos partneriai formuoja Savivaldybės tarybos
veiklos reglamento nustatyta tvarka, bendru sutarimu ir atsižvelgdami į rinkimuose iškovotų mandatų
proporcijas.
Savivaldybės administracijos vadovų ir mero pavaduotojų pozicijas Koalicijos partneriai formuoja bendru
sutarimu ir atsižvelgdami į iškovotų mandatų proporcijas.
Vieno iš Koalicijos partnerio galimi susitarimai su trečiąja šalimi neįpareigoja kito Koalicijos partnerio ir neturi
pažeisti Koalicijos sutarties.
Koalicijos programa ir sutartis yra atvira todėl partneriai kviečia visus Savivaldybės tarybos narius,
pritarančius Koalicijos programai ir jos darbams, prisidėti prie jos įgyvendinimo.
Koalicijos sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo Koalicijos partnerių Savivaldybės tarybos frakcijų nariai.
Koalicijos sutartis netenka galios, kai Koalicijos partneriai susitaria ją pakeisti ar nutraukti.

Darbai miesto ūkiui ir plėtrai
-

vykdysime miesto infrastruktūros tęstinius darbus (Pakruojo gatvės rekonstrukciją, LEZ ir A9
aplinkkelio sujungimą, žvyruotų gatvių asfaltavimą ir kt.);
atnaujinsime komunalinių atliekų surinkimo aikštelių infrastruktūrą;
remsime Centrinės miesto dalies namų fasadų atnaujinimo programą;
tęsime pradėtus įgyvendinti investicinius integruotųjų teritorijų projektus (Centrinio ir Didždvario
parkų, Kaštonų alėjos sutvarkymo);
vystysime sportui ir laisvalaikiui tinkamą infrastruktūrą Talkšos ir Rėkyvos ežerų pakrantėse;
atgaivinsime Dainų ir Lieporių parkus, atnaujinsime pietinio rajono bulvarą;
rūpinsimės viešojo transporto paslaugų kokybe;
įrengsime uždarųjų patalpų futbolo maniežą.

INVESTICIJOS ir EKONOMIKA
-

išlaikysime stabilius NT, žemės ir žemės nuomos mokesčius;
tęsime pradėtas verslo skatinimo programas;
vystysime laisvąją ekonominę zoną ir Pramoninį parką;
remsime švietimo inovacijų plėtrą ir atvirosios prieigos centro STEAM įkūrimą;
skatinsime pažintinį, gastronominį, kultūrinį ir ekonominį turizmą.

RŪPYBA
-

tęsime integralios pagalbos teikimą klientų namuose;
skatinsime žmonių su bet kokia negalia ar sutrikimu aktyvesnį įtraukimą į miesto gyvenimą, kurdami
tam pritaikytą infrastruktūrą;
tęsime prevencinį darbą su socialinės rizikos šeimomis;
užtikrinsime socialinio būsto plėtrą;
steigsime bendruomeninius ir grupinio gyvenimo namus;
užtikrinsime vaikų užimtumą, dienos centrų finansavimą ir kontrolę.

B

ENDRUOMENĖ

-

tęsime ir tobulinsime Jaunimo ir jaunų šeimų rėmimo programą (kūdikių kraiteliai, parama įsigyjant
pirmąjį būstą, pirmoko paketas);
įrengsime daugiau žaidimų aikštelių vaikams;
sudarysime galimybes spręsti patiems miesto gyventojams, kaip panaudoti dalį biudžeto lėšų;
sieksime kuo didesnio bendruomenės įsitraukimo į politinius sprendimų priėmimo procesus;
palaikysime visų amžiaus grupių savanorystę;
puoselėsime sveiką gyvenimo būdą, atnaujinsime pėsčiųjų ir dviračių takų tinklą (įgyvendinsime
Šiaulių miesto darnaus judumo planą);
atnaujinsime ir įrengsime gatvių ir perėjų apšvietimą, vaizdo stebėjimo kameras;

-

A

tvarkysime užterštas miesto teritorijas.

DMINISTRACIJA

-

M
-

neprivatizuosime pelningai dirbančių savivaldybės įmonių;
tęsime gyventojų ir savivaldybės lėšų kooperavimo programas;
supaprastinsime leidimų ir pažymų atsiėmimo tvarką;
skatinsime e. demokratijos galimybes, e. paslaugų plėtrą;
viešinsime Savivaldybės tarybos komitetų, Savivaldybės tarybos posėdžių priimtus sprendimus;
griežtinsime apleistų pastatų ir žemės sklypų kontrolę.

OKSLAS, SPORTAS, KULTŪRA
sieksime įkurti kultūrinį-intelektinį meno sklaidos ir traukos centrą grafo Zubuvo rūmuose;
modernizuosime mokymo bazę, ugdysime verslumą ir karjeros projektavimo galimybes kartu su
verslu (INOSTART programa);
skatinsime privačių švietimo įstaigų kūrimąsi, pasirinkimo galimybę, mokyklų tinklo prieinamumą
visiems miesto rajonams;
bendradarbiausime su universitetu, kolegijomis. Remsime Trečiojo amžiaus universitetą;
ugdysime pedagogų (nuo darželio iki gimnazijos ) IT ir socialines kompetencijas;
tęsime mokyklų stadionų ir sporto salių atnaujinimo darbus;
stiprinsime reprezentacinių miesto sporto komandų savarankiškumą, finansinį stabilumą;
tęsime kultūros įstaigų modernizavimą;
skatinsime vietos menininkų ir kultūros srities saviraišką, kursime miesto kultūrinę tapatybę.

E(I)migracija
-

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

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariai:

