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1. Tikslas
Stiprinti Šiaulių, kaip regiono centro, vaidmenį, 

didinant tikslinėje teritorijoje esančios gyvenamosios 
aplinkos patrauklumą gyventojams.

2016-2022 - X X

Efekto rodiklis: 1-E Užimtų ir darbingo amžiaus 
gyventojų santykis proc., 2016 m.

73 72,5
Oficialiosios statistikos portale nepaskelbti 2016 m. 

duomenys. Pasiekta reikšmė nurodomi 2015 m. 
duomenys.

Rezultato rodiklis: 1-R-1 Mažų ir vidutinių įmonių 
skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, vnt. 24 28

Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos 
atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m. 0 0

Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Modernizuoti kultūros 
infrastruktūros objektai, vnt. 0 0

Produkto rodiklis: 1.1-P-3 Pagal veiksmų programą 
ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo 
įstaigos, vnt.

0 0

Produkto rodiklis: 1.1-P-4 BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius

0 0

Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Darbingi asmenys (vietos 
bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis 
sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo 
projekto veiklose  (praėjus 6 mėnesiams po projekto 
veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose), skaičius

0 0

Produkto rodiklis: 1.1-P-6 BIVP projektų veiklų 
dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 
6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis

0 0

1.1.1v 
Veiksmas

P. Višinskio gatvės viešųjų erdvių pritaikymas 
jaunimo poreikiams

2019-2021
Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas 

įgyvendintas)
X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 49.287,75 0,00

Šiaulių miesto integruota teritorijų vystymo programa patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1V-554 „Dėl Šiaulių miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“. 2016 m. pradėti įgyvendinti 1 
programoje suplanuotas veiksmas, kurių įtakos programos situacijos analizėje nagrinėtiems ir SSGG lentelėje nurodytiems veiksniams šiuo momentu įvertinti nėra galimybės.

II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo 
gairių
5 priedas

ŠIAULIŲ MIESTO
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2016 METAI

I SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas praėjusiais metais.

Šiaulių miesto integruotoje teritorijų vystymo programoje identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės bei grėsmės 2016 m. nesikeitė. Taip pat neatsirado naujų, programoje neįvertintų, Šiaulių miestui vystymui svarbių veiksnių. 

2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios.

XX-2016-2021
Didinti užimtumą Šiaulių mieste, tikslinėje 

teritorijoje kuriant naujas ir stiprinant esamas 
inovatyvias veiklas

1.1. 
Uždavinys

X

Planuotas ir 



Valstybės biudžeto lėšos 49.287,75 0,00

Kitos viešosios lėšos 0,00 0,00

Privačios lėšos 0,00 0,00

ES lėšos 558.594,50 0,00

1.1.2v 
Veiksmas

 Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centro 
pastato rekonstrukcija

2016-2019
Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas 

įgyvendintas)
X X X

Pareiškėjas yra pateikęs paraišką UAB „Viešųjų 
investicijų plėtros agentūra“, tačiau kol negauta 

išvada, pareiškėjas negali teikti projektinio pasiūlymo 
Kultūros ministerijai, todėl nusikelia projekto 

vykdymo pradžia, žr. siūlomus pakeitimus.

Savivaldybės biudžeto lėšos 0,00 0,00

Valstybės biudžeto lėšos 368.407,00 0,00

Kitos viešosios lėšos 0,00 0,00

Privačios lėšos 0,00 0,00

ES lėšos 2.087.639,00 0,00

1.1.3v 
Veiksmas

 Šiaulių kultūros centro aktualizavimas 2017-2020
Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas 

įgyvendintas)
X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 391.805,08 0,00

Valstybės biudžeto lėšos 0,00 0,00

Kitos viešosios lėšos 0,00 0,00

Privačios lėšos 0,00 0,00

ES lėšos 2.220.228,77 0,00

1.1.4v 
Veiksmas

 Modernizuoti edukacines aplinkas Šiaulių 1-ojoje 
muzikos mokykloje ir Šiaulių dainavimo mokykloje 

„Dagilėlis“
2017-2021

Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas 
įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 185.845,23 0,00

Valstybės biudžeto lėšos 0,00 0,00

Kitos viešosios lėšos 0,00 0,00

Privačios lėšos 0,00 0,00

ES lėšos 1.053.123,00 0,00

Rezultato rodiklis 1-R-2 Gyventojų skaičius 
tikslinėje teritorijoje, skaičius

26 475 26 475 

Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Sukurtos arba atnaujintos 
atviros erdvės miestų vietovėse, kv. M 0 0

Produkto rodiklis:  1.2-P-2 Rekonstruotų dviračių ir  
(ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km.

0 0

Produkto rodiklis:  1.2-P-3 Įgyvendintos darnaus 
judumo priemonės, vnt.

0 0

Produkto rodiklis:  1.2-P-4 Parengti darnaus judumo 
mieste planai, vnt.

0 0

Produkto rodiklis:  1.2-P-5 Sukurti/pagerinti atskiro 
komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, 
tonos/metai

0 0

Produkto rodiklis:  1.2-P-6 Bendras rekonstruotų 
arba atnaujintų kelių ilgis, km.

0 0

Produkto rodiklis:  1.2-P-7 Pagal veiksmų programą 
ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo 
mokyklos, vnt.

0 0

Produkto rodiklis:  1.2-P-8 Investicijas gavusios 
vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros 
pajėgumas, skaičius

0 0

Produkto rodiklis:  1.2-P-9 Pagal veiksmų programą 
ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo vietos, skaičius

0 0

Planuotas ir 
panaudo-tas 
finansavimas 

pagal šaltinius

X X

Planuotas ir 
panaudo-tas 
finansavimas 

pagal šaltinius

X X

X

X X

X

Planuotas ir 
panaudo-tas 
finansavimas 

pagal šaltinius

Planuotas ir 
panaudo-tas 
finansavimas 

pagal šaltinius

X X

X

-2016-2022
Gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, atnaujinant 

viešąsias erdves bei jų prieigas
1.2. 

Uždavinys



Produkto rodiklis:  1.2-P-10Pagal veiksmų programą 
ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo mokyklos, vnt.

0 0

Produkto rodiklis:  1.2-P-11 Lietaus nuotėkio plotas, 
iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui 
tvarkyti įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha

0 0

Produkto rodiklis:  1.2-P-12 Inventorizuota į 
apskaitą neįtraukto paviršinių nuotekų nuotakyno 
dalis, proc.

0 0

Produkto rodiklis:  1.2-P-13 Parengti aplinkos oro 
kokybės valdymo priemonių planai, vnt.

0 0

Produkto rodiklis:  1.2-P-14 Įsigyti gatvių valymo 
įrenginiai, vnt.

0 0

1.2.1v 
Veiksmas

Šiaulių miesto Centrinio ir Didždvario parkų bei jų 
prieigų sutvarkymas

2017-2021
Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas 

įgyvendintas)
X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 234.797,16 0,00

Valstybės biudžeto lėšos 234.797,16 0,00

Kitos viešosios lėšos 0,00 0,00

Privačios lėšos 0,00 0,00

ES lėšos 2.661.034,50 0,00

1.2.2v 
Veiksmas

Aušros alėjos (nuo Žemaitės g. iki Varpo g.) viešųjų 
pastatų ir viešųjų erdvių prieigų rekonstrukcija

2018-2021
Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas 

įgyvendintas)
X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 164.538,00 0,00

Valstybės biudžeto lėšos 164.538,00 0,00

Kitos viešosios lėšos 0,00 0,00

Privačios lėšos 0,00 0,00

ES lėšos 1.864.764,00 0,00

1.2.3v 
Veiksmas

Talkšos ežero pakrantės plėtra 2018-2021
Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas 

įgyvendintas)
X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 240.321,00 0,00

Valstybės biudžeto lėšos 240.321,00 0,00

Kitos viešosios lėšos 0,00 0,00

Privačios lėšos 0,00 0,00

ES lėšos 2.723.638,00 0,00

1.2.4v 
Veiksmas

Saulės laikrodžio aikštės kapitalinis remontas 2016-2019
Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas 

įgyvendintas)
X X X

Projektas įtrauktas į projektų sąrašą, pateikta paraiška 
finansavimui gauti, parengtas techninis darbo 

projektas, gautas statybą leidžiantis dokumentas.

Savivaldybės biudžeto lėšos 47.250,00 0,00

Valstybės biudžeto lėšos 47.250,00 0,00

Kitos viešosios lėšos 0,00 0,00

Privačios lėšos 0,00 0,00

ES lėšos 535.500,00 0,00

1.2.5v 
Veiksmas

Prisikėlimo aikštės, jos jungčių ir prieigų 
rekonstrukcija 

2017-2021
Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas 

įgyvendintas)
X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 459.000,00 0,00

Valstybės biudžeto lėšos 459.000,00 0,00

Kitos viešosios lėšos 0,00 0,00

Privačios lėšos 0,00 0,00

ES lėšos 5.202.000,00 0,00

1.2.6v 
Veiksmas

Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro 
rekonstrukcija 

2017-2020
Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas 

įgyvendintas)
X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 337.500,00 0,00

Valstybės biudžeto lėšos 337.500,00 0,00

X

X

Planuotas ir 
panaudo-tas 
finansavimas 

pagal šaltinius

X X
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finansavimas 

pagal šaltinius

X X

X

Planuotas ir 
panaudo-tas 
finansavimas 

pagal šaltinius

X X

X

Planuotas ir 
panaudo-tas 
finansavimas 

pagal šaltinius

X X

X

X

Planuotas ir 
panaudo-tas 

Planuotas ir 
panaudo-tas 
finansavimas 

pagal šaltinius

X X



Kitos viešosios lėšos 0,00 0,00

Privačios lėšos 0,00 0,00

ES lėšos 3.825.000,00 0,00

1.2.7v 
Veiksmas

Viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimas 
teritorijoje, besiribojančioje su Draugystės 

prospektu, Vytauto gatve, P. Višinskio gatve ir 
Dubijos gatve

2018-2020
Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas 

įgyvendintas)
X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 263.802,00 0,00

Valstybės biudžeto lėšos 263.802,00 0,00

Kitos viešosios lėšos 0,00 0,00

Privačios lėšos 0,00 0,00

ES lėšos 2.989.756,00 0,00

1.2.8v 
Veiksmas

Tilžės g. dviračių tako rekonstrukcija 2017-2020
Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas 

įgyvendintas)
X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 43.126,00 0,00

Valstybės biudžeto lėšos 0,00 0,00

Kitos viešosios lėšos 0,00 0,00

Privačios lėšos 0,00 0,00

ES lėšos 244.376,00 0,00

1.2.9v 
Veiksmas

Darnaus judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste 2018-2021
Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas 

įgyvendintas)
X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 502.235,00 0,00

Valstybės biudžeto lėšos 0,00 0,00

Kitos viešosios lėšos 0,00 0,00

Privačios lėšos 0,00 0,00

ES lėšos 2.846.000,00 0,00

1.2.10v 
Veiksmas

 Šiaulių miesto darnaus judumo plano parengimas 2016-2017
Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas 

įgyvendintas)
X X X

Projektas įtrauktas į projektų sąrašą, pateikta paraiška 
finansavimui gauti, pasirašyta sutartis dėl darnaus 

judumo plano regimo paslaugos.
Savivaldybės biudžeto lėšos 18.000,00 0,00

Valstybės biudžeto lėšos 0,00 0,00

Kitos viešosios lėšos 0,00 0,00

Privačios lėšos 0,00 0,00

ES lėšos 102.000,00 0,00

1.2.11v 
Veiksmas

Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo 
infrastruktūros plėtra Šiaulių regione

2016-2018
Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas 

įgyvendintas)
X X X

Projektas įtrauktas į projektų sąrašą, paraišką 
numatoma pateikti 2017 m. gegužės mėn.

Savivaldybės biudžeto lėšos 462.735,87 0,00

Valstybės biudžeto lėšos 0,00 0,00

Kitos viešosios lėšos 0,00 0,00

Privačios lėšos 0,00 0,00

ES lėšos 2.622.169,91 0,00

1.2.12v 
Veiksmas

Vaisių, Salantų, S. Šalkauskio gatvių rekonstrukcija, 
siekiant užtikrinti funkcinius ryšius tarp traukos 

objektų tikslinėje teritorijoje 
2020-2022

Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas 
įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 0,00 0,00

Valstybės biudžeto lėšos 0,00 0,00

Kitos viešosios lėšos 1.360.000,00 0,00

Privačios lėšos 0,00 0,00

ES lėšos 0,00 0,00

1.2.13v 
Veiksmas

Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių „Juventos“ 
progimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimas

2017-2020
Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas 

įgyvendintas)
X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 142.161,00 0,00

Valstybės biudžeto lėšos 142.161,00 0,00

Kitos viešosios lėšos 0,00 0,00

panaudo-tas 
finansavimas 

pagal šaltinius

X X

X

Planuotas ir 
panaudo-tas 
finansavimas 

pagal šaltinius

X X

X

Planuotas ir 
panaudo-tas 
finansavimas 

pagal šaltinius

X X

X

Planuotas ir 
panaudo-tas 
finansavimas 

pagal šaltinius

X X

X

Planuotas ir 
panaudo-tas 
finansavimas 

pagal šaltinius

X X

Planuotas ir 
panaudo-tas 
finansavimas 

pagal šaltinius

X X

X

Planuotas ir 
panaudo-tas 
finansavimas 

pagal šaltinius

X X

X

Planuotas ir 
panaudo-tas 
finansavimas 

X X

X



Privačios lėšos 0,00 0,00

ES lėšos 1.611.156,00 0,00

1.2.14v 
Veiksmas

 Lopšelio darželio „Kregždutė“ modernizavimas 2016-2021
Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas 

įgyvendintas)
X X X

Nepatvirtintas finansavimo sąlygų aprašas, reikalinga 
koreguoti veiksmo pradžią, žr. siūlomus pakeitimus.

Savivaldybės biudžeto lėšos 36.433,32 0,00

Valstybės biudžeto lėšos 36.433,32 0,00

Kitos viešosios lėšos 0,00 0,00

Privačios lėšos 0,00 0,00

ES lėšos 412.911,00 0,00

1.2.15v 
Veiksmas

Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos 
inventorizavimas, paviršinių nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra 
2017-2020

Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas 
įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 765.800,95 0,00

Valstybės biudžeto lėšos 0,00 0,00

Kitos viešosios lėšos 0,00 0,00

Privačios lėšos 1.198.121,33 0,00

ES lėšos 4.637.038,74 0,00

1.2.16v 
Veiksmas

Aplinkos oro kokybės gerinimas Šiaulių mieste 2017-2019
Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas 

įgyvendintas)
X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 64.238,43 0,00

Valstybės biudžeto lėšos 0,00 0,00

Kitos viešosios lėšos 0,00 0,00

Privačios lėšos 0,00 0,00

ES lėšos 364.017,79 0,00

1.2.17v 
Veiksmas

Pakruojo gatvės rekonstrukcija 2018-2020
Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas 

įgyvendintas)
X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 121.846,20 0,00

Valstybės biudžeto lėšos 0,00 0,00

Kitos viešosios lėšos 121.846,20 0,00

Privačios lėšos 0,00 0,00

ES lėšos 1.380.923,61 0,00

Savivaldybės biudžeto lėšos 4.530.722,99 0,00

Valstybės biudžeto lėšos 2.343.497,23 0,00

Kitos viešosios lėšos 1.481.846,20 0,00

Privačios lėšos 1.198.121,33 0,00

ES lėšos 39.941.870,82 0,00

Planuotas ir 
panaudo-tas 
finansavimas 

pagal šaltinius

X X

X XIš viso programos veiksmų planui:

Planuotas ir 
panaudo-tas 
finansavimas 

pagal šaltinius

finansavimas 
pagal šaltinius

III SKYRIUS
PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKEITIMO

3. Siūlomi neesminiai programos pakeitimai:
3.1. Siūloma pakeisti Programos 2 ir 3 prieduose 1 tikslo 1.1 uždavinio 1.1.2v veiksmo „Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centro pastato rekonstrukcija“ biudžetą ir įgyvendinimo pradžią. Projekto biudžetą nurodant 2 514 228,00 Eur, iš jų 2 137 
094,00 Eur Europos Sąjungos lėšos ir 377 134,00 Eur Valstybės biudžėto lėšos. Veiksmo įgyvendinimo pradžia – 2017 metai. Pakeisti projekto pavadinimą iš „Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centro pastato rekonstrukcija“ į „Šiaulių „Aušros“ 
muziejaus Edukacijos centro modernizavimas, pritaikant inovatyvioms kokybiškoms edukacinėms veikloms“.
Pakeitimai siūlomi, kadangi vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 
„Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimais projekte „Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centro modernizavimas, pritaikant inovatyvioms kokybiškoms edukacinėms veikloms“ išskiriamos 2 
investavimo kryptys -  investicijos į kultūros infrastruktūros atnaujinimo priemones ir investicijos į energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones. Pareiškėjas, vadovaudamasis minėtos priemonės aprašu, yra pateikęs paraišką UAB „Viešųjų 
investicijų plėtros agentūrai“, tačiau kol kas nėra gauta išvada apie 2 krypties finansavimą. Kol negauta išvada, Pareiškėjas negali teikti projektinio pasiūlymo Kultūros ministerijai, todėl nusikelia projekto vykdymo pradžia. Projekto biudžetą koreguoti 
reikalinga, kadangi po derinimo su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ buvo perskirstytos planuojamos išlaidos tarp investavimo krypčių.
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3.2. Siūloma pakeisti Programos 2 ir 3 prieduose 1 tikslo 1.1 uždavinio 1.1.4v veiksmo „Modernizuoti edukacines aplinkas Šiaulių 1-ojoje muzikos mokykloje ir Šiaulių dainavimo mokykloje „Dagilėlis“ biudžetą, projekto biudžetą nurodant 1 125 
534,41 Eur, iš jų 956 704,25 Eur Europos Sąjungos lėšų ir 168 830,16 Savivaldybės biudžeto lėšos, taip pat koreguoti veiksmo pabaigos metais nurodant 2019 metus, atitinkamai pakoreguoti produktų sukūrimo grafiką.
Pakeitimai siūlomi, kadangi 2016 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1074 patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir 
žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 priemonės „Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, kuriame sumažintas ES struktūrinių fondų lėšų Šiaulių regionui limitas, todėl mažėja 
ir projektui galimos skirti lėšos. Patvirtinus priemonės finansavimo sąlygų aprašą, buvo galima detaliau įvertinti projekto apimtis, todėl siūloma veiksmo pabaigos metus nurodyti ankstesnius, 2019 metus.

3.4. Siūloma pakeisti Programos 2 ir 3 prieduose 1 tikslo 1.2 uždavinio 2.1.9v veiksmo „Darnaus judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste“ veiksmo pradžios metus nurodant 2019  metus.
Pakeitimai siūlomi įvertinus Lietuvos Respublikos susiekimo ministerijos parengtą ir derinimui pateiktą priemonės finansavimo sąlygų aprašo projektą, kuriame nustatomi projektams taikomi parengtumo reikalavimai.

3.5. Siūloma pakeisti Programos 2 ir 3 prieduose 1 tikslo 1.2 uždavinio 2.1.10v veiksmo „Šiaulių miesto darnaus judumo plano parengimas“ veiksmo įgyvendinimo pabaigos metais nurodant 2018 metus.
Pakeitimas siūlomas įvertinus faktinius sutartinius įsipareigojimus su paslaugos teikėju ir atsižvelgiant į Darnaus judumo mieste planų rengimo gairėse numatytus rengimo ir tvirtinimo etapus.

3.6. Siūloma pakeisti Programos 2 ir 3 prieduose 1 tikslo 1.2 uždavinio 2.1.13v veiksmo „Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimas“ pradžios ir pabaigos metus, nurodant veiksmo pradžią 
2018 m., veiksmo pabaigą - 2021 m. metus, atitinkamai pakoreguoti produktų sukūrimo grafiką.
Pakeitimai siūlomi, kadangi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija dar nėra patvirtinusi priemonės finansavimo sąlygų aprašo, todėl tikėtina, kad projektą bus galima pradėti įgyvendinti tik 2018 m.

3.7. Siūloma pakeisti Programos 2 ir 3 prieduose 1 tikslo 1.2 uždavinio 2.1.14v veiksmo „Lopšelio darželio „Kregždutė“ modernizavimas “ pradžios metus nurodant 2018 metus. 
Pakeitimai siūlomi, kadangi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija dar nėra patvirtinusi priemonės finansavimo sąlygų aprašo, todėl tikėtina, kad projektą bus galima pradėti įgyvendinti tik 2018 m.

3.3. Siūloma pakeisti Programos 2 ir 3 prieduose 1 tikslo 1.2 uždavinio 2.1.2v  veiksmo „Aušros alėjos (nuo Žemaitės g. iki Varpo g.) viešųjų pastatų ir viešųjų erdvių prieigų rekonstrukcija“ ir 2.1.3v  veiksmo „Talkšos ežero pakrantės plėtra “ 
veiksmų įgyvendinimo pabaigą nurodant 2022 metus,  2.1.6v  veiksmo „Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro rekonstrukcija “ įgyvendinimo pabaigą nurodant 2021 metus, 2.1.7v  veiksmo „Viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimas 
teritorijoje, besiribojančioje su Draugystės prospektu, Vytauto gatve, P. Višinskio gatve ir Dubijos gatve“ veiksmo pradžią nurodant 2017 metus, o pabaigą 2021 metus. Pakoreguoti produktų sukūrimo grafiką, pagal numatomas veiksmų pabaigos 
datas.
Pakeitimai siūlomi atsižvelgiant į numatomų darbų apimtis, įvertinant, kad projektų įgyvendinimo teritorijos siejasi tarpusavyje ir reikės darbus išdėstyti taip, kad kuo mažiau būtų trikdomas susisiekimas, taip pat atsižvelgiant į priemonės „Didžiųjų 
miestų kompleksinė plėtra" finansavimo sąlygų aprašo pakeitimą.


