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PROGRAMOS GAIRĖS

Šiauliai – modernus, estetiškai 
sutvarkytas, pritraukiantis investicijas, 
klestintis regiono centras

Nuo viešo administravimo kokybės priklauso miesto gyventojų gerovė. Administracija turi dirbti 
piliečių patogumui viename pastate. Bus teikiamos greitesnės, geresnės, efektyvesnės paslaugos. 
Peržiūrėsime savivaldybės departamentų direktorių pareigybių būtinybę. Sutaupytas lėšas skirsime 
miesto valdymo efektyvumui gerinti.

SIEKSIME MODERNAUS IR EFEKTYVAUS VALDYMO

Mieste bus pastatytas modernus su visa reikalinga įranga pastatas, kuriame bus sudarytos 
galimybės informacinių technologijų specialistams sukurti didelę pridėtinę vertę turinčias darbo 
vietas. Mes galėsime pasiūlyti geresnes sąlygas nei kiti miestai. Sieksime, kad šiauliečių vidutinis 
darbo užmokestis nebūtų mažesnis nei kitų didžiųjų Lietuvos miestų gyventojų. Antra, garsių ir 
žinomų kompanijų 

specialistų sutelkimas ne tik atgaivins miesto paslaugų sektorių, bet ir užtikrins pajamas per 
mokesčių srautus. 

Universitetas – kaip jis besivadintų – yra ir bus ypač svarbus ne tik miesto, bet ir viso regiono 
vystymuisi. Be aukštojo universitetinio mokslo įstaigos Šiauliai negalės būti visavertis regiono 
centras, kuris trauktų kvalifikuotus specialistus savo ateitį kurti čia. Dėsime visas pastangas tam, kad 
Šiaulių aukštoji universitetinė mokykla taptų mokslo ir studijų kokybe garsėjanti bei viso regiono 
studentus traukianti vieta. Šiaulių savivaldybė palaikys nuolatinius ryšius su Šiaulių kolegija bei 
Šiaulių profesinio rengimo centru ruošiant specialistus. 

Šiauliai nuo seno didžiavosi dviračių miesto vardu, todėl būtina atgaivinti šią tradiciją. Tam reikia 
išvystyti dviračių takų tinklą, įskaitant ir dviratininkams patrauklias Talkšos ežero apylinkes. Reikia 
sutvarkyti Salduvės parką, įkurti dviratininkams reikalingus aptarnavimo taškus – stovėjimo vietas, 
poilsio zonas, maitinimo įstaigas, pramogų vietas. Visi parkai turi tapti patraukliais 
daugiafunkciniais kultūros centrais. Sieksime subalansuoto miesto tvarkymo. Architektūriniai 
sprendiniai bei „žalio“ miesto vizija turi būti kuriama vientisai, pagrįsta specialistų išvadomis bei 
bendruomenių interesais.

Šiaulių regionas įdomus ne tik Lietuvos miestų gyventojams, bet ir užsieniečiams. Bus dirbama 
tiek su nacionalinėmis institucijomis, tiek su tarptautinėmis agentūromis tam, kad Šiaulių miestas 
būtų identifikuotas ir traktuojamas kaip patraukli ir unikali lankytina vieta.

SKATINSIME VERSLUMĄ IR NAUJŲ INVESTICIJŲ PRITRAUKIMĄ

SIEKSIME, KAD ŠIAULIUOSE JAUNUOMENĖ GAUTŲ KOKYBIŠKĄ IŠSILAVINIMĄ

SKATINSIME SVEIKĄ GYVENSENĄ PLĖSDAMI 
DVIRAČIŲ TAKŲ TINKLĄ IR PARKŲ INFRASTRUKTŪRĄ

TURIZMO SKATINIMAS
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Šiauliečiai turi daugybę savitų, unikalių, išskirtinių pomėgių, tradicijų, gebėjimų ir veiklų, kurias 
būtina skatinti, puoselėti bei ugdyti. Žmonėms bus sudarytos galimybės ne tik kurti, bet ir dalintis, 
eksponuoti, rinktis kartu, rodyti savo kūrybinius darbus kitiems. 

Sieksime, kad būtų stiprinama sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų įstaigų materialinė 
bazė. Rūpinsimės sveikatos ir socialinės priežiūros teikiamų paslaugų kokybe. Ypatingą dėmesį 
skirsime ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų sveikatos priežiūrai.

Skirsime vienodą dėmesį visoms sporto šakoms. Sieksime, kad visi mokyklų lauko sporto 
aikštynai bei sporto salės būtų sutvarkytos šiuolaikiškai ir moderniai. Visi žino, kad reguliarus fizinis 
krūvis yra naudingas ir palaiko gerą fizinę sveikatą.

PUOSELĖSIME KULTŪRINĮ IDENTITETĄ

SVEIKATA IR SOCIALINĖ APSAUGA

RŪPINSIMĖS VISOMIS SPORTO ŠAKOMIS

Dirbdami kartu galime įrodyti, kad Šiauliai 
gali daug geriau negu iki šiol, nes miestas 

turi didžiulį potencialą, 
kurį būtina atskleisti.

GERINSIME ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBO KOKYBĘ
Visus švietimo įstaigų darbuotojus, nepaisydami politinių pažiūrų ar įsitikinimų, gerbsime ir 

skatinsime vienodai, suteiksime jiems kūrybinę laisvę. Nuolat palaikysime ryšį su švietimo 
bendruomenėmis. Sieksime, kad būtų atnaujintos visos ugdymosi erdvės. Įgyvendinus investicijų 
pritraukimo programas, bus finansuojamos neformaliojo ugdymo ir 

užimtumo programos, kurios leis Šiaulius paversti atsinaujinančiu, jaunimui patraukliu miestu.
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