2007-2016 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO
ĮGYVENDINIMO 2013 METAIS APIBENDRINIMAS
Šiaulių miesto strateginis plėtros planas (toliau – ŠSPP) – ilgalaikis strateginio planavimo
dokumentas, kuriame išdėstyta Šiaulių miesto vizija, ilgalaikiai prioritetai, tikslai, uždaviniai ir
veiksmai strategijai įgyvendinti. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d.
sprendimu Nr. T-313 buvo patvirtintas ilgalaikis planavimo dokumentas - Šiaulių miesto plėtros
strateginis plėtros planas 2007-2016 m. (toliau tekste - ŠSPP). Dokumente išskirti 3 miesto plėtros
prioritetai:
1) Atvira, kūrybinga ir atsakinga bendruomenė;
2) Miesto ekonomikos konkurencingumas;
3) Gyvenamosios aplinkos kokybė.
Prioritetams įgyvendinti suformuluota 15 tikslų, 61 uždavinys ir 375 veiksmas. Nurodyti
veiksmų įgyvendinimo indikatoriai, terminai bei vykdytojai. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-313 buvo patvirtinta Šiaulių miesto plėtros strateginio plano
įgyvendinimo priežiūros sistema – dokumentas, sudarantis sąlygas kontroliuoti Šiaulių miesto
plėtros strateginio plano įgyvendinimą ir apibrėžiantis plano įgyvendinimo institucinę struktūrą,
kasmetinį plano įgyvendinimo darbų ciklą bei įgyvendinimo rodiklių ir sąnaudų sistemą.
Šiaulių miesto savivaldybės 2007–2016 m. strateginio plėtros plano veiksmai finansuojami
iš įvairių šaltinių: iš savivaldybės biudžeto, iš savivaldybės privatizavimo fondo, ES lėšų,
specialiųjų programų lėšų (Aplinkos apsaugos rėmimo, Visuomenės sveikatos rėmimo, Kelių
priežiūros ir plėtros specialiosios programos ir kt.), valstybės biudžeto lėšų ir kt.
Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės veiklos strateginio planavimo tvarkos aprašu
(2012 m. rugpjūčio 30 d. Nr. T-212 nauja redakcija), padalinių pateiktas ataskaitas, susistemina
Ekonomikos skyrius, parengia suvestinę informaciją apie SVP programų vykdymą ir teikia ją
Strateginės plėtros tarybai, kuri teikia išvadas dėl tolesnio SVP programų vykdymo.
Kiekybinis vertinimas. ŠSPP priežiūroje numatyta trijų lygių rodiklių sistema, kuria
naudojantis kontroliuojamas ŠSPP veiksmų įgyvendinimas ir sąnaudos bei vertinamas plano
įgyvendinimo poveikis miesto plėtrai.
Vizijos rodikliai yra pirmojo (aukščiausiojo) lygio, kurį sudaro 9 pagrindiniai rodikliai.
Vizijos rodikliai parodo ŠSPP veiksmų įgyvendinimo poveikį trijų pagrindinių miesto sektorių –
visuomenės, ekonomikos ir aplinkos – raidai ir artėjimą prie vizijos. Vizijos rodikliams nustatytos
siektinos reikšmės 2025 m.
Prioritetų rodikliai yra antrojo (vidurinio) lygio, kurį sudaro 82 rodikliai, parodantys ŠSPP
įgyvendinimo poveikį trims ŠSPP prioritetams.
Veiksmų įgyvendinimo rodikliai yra trečiojo (žemiausiojo) lygio. Kiekvienas iš ŠSSP
veiksmų turi po kelis rodiklius, kurie apibūdina konkretaus veiksmo įgyvendinimą. Šie rodikliai
nustatomi rengiant ŠSSP, bet įgyvendinant veiksmus gali būti papildyti pagal poreikius.
Vadovaudamasis 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-313 patvirtinta Šiaulių miesto
plėtros strateginio plano monitoringo sistema, Ekonomikos skyrius atliko ŠSPP įgyvendinimo 2013
m. stebėseną – surinko duomenis iš ŠSPP veiksmų vykdytojų, atliko plano veiksmų įgyvendinimo
analizę ir pateikė kiekybinių rodiklių – vizijos, prioritetų ir veiksmų įgyvendinimo rodiklių
pasiekimo lygį. Kiekybinių rodiklių pagalba kontroliuojamas ŠSPP veiksmų įgyvendinimas bei
įvertinamas poveikis miestui.
Ataskaitos projektą sudaro 3 dalys:
1) vizijos rodikliai;
2) prioritetų rodikliai;
3) veiksmų įgyvendinimo rodikliai.
Vizijos rodikliai parodo ŠSPP veiksmų įgyvendinimo poveikį trijų pagrindinių miesto
sektorių – visuomenės, ekonomikos ir aplinkos – raidai ir artėjimą prie siekiamybės - vizijos.
Prioritetų rodikliai parodo ŠSPP įgyvendinimo poveikį trims ŠSPP prioritetams. Veiksmų

įgyvendinimo rodikliai apibūdina konkretaus veiksmo įgyvendinimą. Rodiklių išraiška numatyta
2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-313 patvirtintoje Šiaulių miesto plėtros strateginio plano
įgyvendinimo priežiūros sistemoje.
Veiksmų įgyvendinimas pagal atitinkamą įgyvendinimo lygį žymimas skirtingomis
skaitinėmis vertėmis (skaičius 0 – veiksmas neįgyvendintas vertinant pagal planuotą terminą bei
indikatorių arba neįgyvendinamas einamaisiais metais; skaičius 1 – veiksmas įgyvendintas,
vertinant pagal planuotą terminą bei indikatorių arba veiksmas įgyvendinamas, vertinant pagal
planuotą terminą bei indikatorius).
Toliau pateikiamas 2013 m. trijų ŠSPP prioritetų veiksmų vykdymas (žr. 1 lentelė)
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Pastabos. Lentelėje pateiktas priemonių / veiksmų skaičius.

Iš viso 2013 m. pagal ŠSPP suplanuotus veiksmus ir terminus buvo įgyvendinta 0,0 proc. (0
priemonių), vykdoma 65,6 proc. (118 priemonių), nevykdoma einamaisiais metais 46,7 proc. (84
priemonės) ŠSPP veiksmų (žr. 2 pav.).

2 pav. ŠSSP veiksmų įgyvendinimas 2013 metais (vnt.)
I-OJO PRIORITETO „ATVIRA, KŪRYBINGA IR ATSAKINGA VISUOMENĖ“
ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ
Siekiant įgyvendinti Į -ąjį prioritetą, iškelti 6 stateginiai tikslai:
Pagerinti švietimo paslaugų kokybę ir padidinti jų atitikimą miesto poreikiams;
Stiprinti miesto kultūros ir meno potencialą, atitinkantį Šiaulių – Šiaurės Lietuvos regiono
kultūros centro – poreikius, gerinti sąlygas miesto bendruomenės kultūrinei veiklai, plėsti
kultūros paslaugų pasiūlą;
Pagerinti sąlygas profesionaliojo sporto potencialui didinti ir jam realizuoti, išplėtoti sporto
visiems veiklą;
Sudaryti palankias sąlygas miesto bendruomenei sveikatinti;
Kurti socialinės apsaugos sistemą, mažinančią socialinę atskirtį ir užtikrinančią pažeidžiamų
gyventojų grupių socialinę integraciją;
Didinti viešojo administravimo efektyvumą.

2013. m siekiant šešių I-ojo prioriteto tikslų, planuota vykdyti 87 veiksmus. Iš jų, vertinant
pagal planuotą terminą bei indikatorius: vykdoma 74,7 proc. (65 priemonės), nevykdoma veiksmų
einamaisiais metais 42,5 proc. (37 priemonės) (žr. 3 pav.). I-ajam prioritetui įgyvendinti suplanuoti
veiksmai sudaro 48,3 proc. visų 2013 m. planuojamų vykdyti veiksmų.

3 pav. I-ojo prioriteto veiksmų vykdymas 2013 metais (vnt.)
Žemiau pateiktas I-ojo prioriteto įgyvendinimo palyginimas su kitais ataskaitiniais metais
(2008, 2009, 2010, 2011, 2012 metai) (žr. 4 pav.)

4 pav. I-ojo prioriteto veiksmų vykdymo palyginimas
su kitais ataskaitiniais metais (vnt.)
Trumpai pateikiami svarbiausi planuoti ir vykdyti I-ojo prioriteto veiksmai 2013 m.:
Renovuota ikimokyklinio ugdymo įstaiga – atlikti atnaujinimo (modernizavimo) darbai
lopšelyje-darželyje “Žilvitis”;
Renovuotos bendrojo lavinimo mokyklų patalpos Daukanto gimnazijoje, Dainų
progimnazijoje ir Sanatorinėje mokykloje.
Dalinai renovuota Dailės galerija (Vilniaus g. 245) – pakeisti galerijos stoglangiai (32 vnt.)
ir atlikti lubų apdailos darbai;
Šiaulių m. savivaldybės įstaigos aprūpintos reikiama technine įranga (Dailės galerija, Laiptų
galerija, Šiaulių miesto viešoji biblioteka);
Vykdomi Šiaulių dramos teatro pastato (Tilžės g. 155) renovacijos darbai, planuojamas
techninio projekto koregavimas;
Imtynių sporto salėje (Bielskio g. 13A) sutvirtinta denginio erdvinė konstrukcija ir atskiros

jos jungtys;
Plaukimo baseine (Ežero g. 11A) įrengta vėdinimo-oro sausinimo sistema, renovuota
baseino siena, pakeisti langai ir atstatyta apdaila, pasirašyta sutartis dėl stogo ir fasado
apšiltinimo;
Įrengta 1 nauja vaikų žaidimų aikštelė kiemuose, 2 treniruoklių aikštelės, prie Kudirkos
mokyklos įrengtos krepšinio aikštelės, betono pagrindas dangai kloti ir pastatyti 2 krepšinio
stovai, 1 komplektas tinklinio stovo;
Šiaulių GMP stotis savo lėšomis įsigijo vieną naują automobilį;
Atliktas VšĮ Šiaulių centro poliklinikos kapitalinis remontas;
Atnaujinta Savivaldybės kontroliuojamų PSP paslaugas teikiančių įstaigų gydomoji,
laboratorinė ir diagnostinė įranga ir kt. (VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras,
VšĮ Šiaulių centro poliklinika);
Atliktas vienos grupės patalpų remontas Šiaulių miesto savivaldybės dienos užimtumo
centre “Goda”;
Pradėtas įgyvendinti projektas, kurio pagalba bus renovuota Laikino apgyvendinimo
tarnybos pastato dalis ir kt.
Trumpai pateikiami svarbiausi planuoti, bet nevykdomi einamaisiais metais I-ojo prioriteto
veiksmai:
Neparengta motyvacijos dalyvauti visą gyvenimą sistemoje stiprinimo programa ir
neorganizuotas jos įgyvendinimas;
Nepastatytas Rėkyvos pgrindinės mokyklos priestatas, nepertvarkytas pagrindinis pastatas;
Dėl lėšų trūkumo nemodernizuotos bendrojo lavinimo mokyklų sporto bazės;
Neatlikta Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinių – Dviračių (Vilniaus g. 139) bei Radijos ir
televizijos muziejų (Vilniaus g. 170) pastatų renovacija;
Dėl neskirto finansavimo neparengta Šiaulių miesto istorinių kompleksų išsaugojimo ir
pritaikymo turizmui galimybių studija;
Dėl lėšų tūkumo miesto aikštės (Povilo Višinskio ir Saulės laikrodžio) techniškai
nepritaikytos masiniams renginiams organizuoti;
Dėl lėšų stygiaus nemodernizuota sporto aikštė ir jos infrastruktūra (Gytarių g. 12);
Dėl lėšų trūkumo nebuvo rengiamas Dainų parke numatomo statyti sporto komplekso
techninis projektas;
Neįrengtas motokroso kompleksas Aleksandrijos renginių parke, nes Salduvės parkas yra
rekreacinė zona;
Neparengta ilgalaikė aplinkos veiksnių sąlygojamų susirgimų prevencijos programa;
Nesudarytos sąlygos steigtis šeimos gydytojo kabinetams;
Neatnaujintas Šiaulių GMP stoties automobilių ūkis;
Nerekonstruoti ir nerenovuoti sveikatos priežiūros teikiančių miesto įstaigų (jų padalinių)
pastatai;
Dėl neskirto finansavimo neatnaujintas Savivaldybės kontroliuojamų sveikatos priežiūros
įstaigų transporto ūkis ir kt.
II PRIORITETO „MIESTO EKONOMIKOS KONKURENCINGUMAS“
ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ
Siekiant įgyvendinti II -ąjį prioritetą, iškelti 5 strateginiai tikslai:
Skatinti aukštą pridėtinę vertę kuriančios pramonės ir verslo plėtrą;
Sudaryti palankią aplinką inovacijoms kurti ir taikyti versle;
Ugdyti darbo jėgą, didinti jos kompetenciją bei gebėjimus atsižvelgiant į darbo rinkos
pokyčius;
Išvystyti logistikos sistemą ir išplėsti tranzito paslaugas;

Stiprinti Šiaulių miesto turizmo sektorių.
2013 m siekiant penkių II-ojo prioriteto tikslų, planuota vykdyti 29 veiksmus. Iš jų,
vertinant pagal planuotą terminą bei indikatorius: vykdoma 41,4 proc. (12 priemonių), nevykdoma
veiksmų einamaisiais metais 65,5 proc. (19 priemonių) (žr. 5 pav.). II-ajam prioritetui įgyvendinti
suplanuoti veiksmai sudaro 16,1 proc. visų 2013 m. planuojamų vykdyti veiksmų.

5 pav. II-ojo prioriteto veiksmų vykdymas 2013 metais (vnt.)
Žemiau pateiktas II-ojo prioriteto įgyvendinimo palyginimas su kitais ataskaitiniais metais
(2008, 2009, 2010, 2011, 2012 metai) (žr. 6 pav.)

6 pav. II-ojo prioriteto veiksmų vykdymo palyginimas
su kitais ataskaitiniais metais (vnt.)
Trumpai pateikiami svarbiausi planuoti ir vykdyti II-ojo prioriteto veiksmai 2013 m.:
Toliau vykdytas rinkodaros projektas „Investuok Šiauliuose“;
Miestas pristatytas užsienio ir vietos verslo parodose;
Patvirtintas Tarptautinio Šiaulių karinio oro uosto teritorijos ir jo prieigų Šiaulių mieste
detalusis planas;
Parengti turistiniai maršrutai skirtingoms tikslinėms grupėms;
Periodiškai atnaujinti turistams skirti informaciniai leidiniai;
Tarptautinėse parodose pristatytos Šiaulių miesto turizmo galimybės ir kt.
Trumpai pateikiami planuoti, bet nevykdomi einamaisiais metais II-ojo prioriteto veiksmai:
Nevykdoma verslo plėtros tendencijų ir problemų stebėsena;
Neįsteigtas verslo centras, vienoje vietoje koncentruojantis asocijuotas verslo struktūras bei
paramos verslui sistemą;
Neremiami į Šiaulius atvykę dirbti mokslininkai, suteikiant jiems gyvenamąjį plotą iš
Savivaldybės būstų fondo;

Nefinansuotas bendrų aukštųjų mokyklų ir verslo įmonių, taip pat inovacijų paramos
organizacijų investicinių projektų parengimas ES finansinei paramai gauti;
Nesuformuotas verslo planavimo centras, kurio veikla orientuota į verslo planų
inovatyviems projektams rengimą ir įgyvendinimą, neplėtojama jo veikla;
Neteikiama finansinė parama smulkiojo verslo subjektams, investuojantiems į savo
darbuotojų kvalifikavimo tobulinimą ar perkvalifikavimą;
Neplėtojama logistikos partnerystė Šiauliai-Ryga, Šiauliai-Klaipėda, Šiauliai-Kaliningradas,
Šiauliai-Rusija (Rusija, Vidurinė Azija).
III-OJO PRIORITETO „GYVENAMOSIOS APLINKOS KOKYBĖ“
ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ
Siekiant įgyvendinti III-ąjį prioritetą, iškelti 4 stateginiai tikslai:
Modernizuoti miesto gyvenamuosius rajonus, pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę ir
paskatinti naujo būsto plėtrą;
Užtikrinti subalansuotą miesto susisiekimo sistemos vystymą;
Vystyti inžinerinės infrastruktūros sistemą;
Tvarkyti ir saugoti gamtos, istorijos ir kultūros paveldą, pritaikyti jį turizmo ir viešiesiems
poreikiams.
2013 m siekiant penkių III-ojo prioriteto tikslų, planuota vykdyti 64 veiksmus. Iš jų,
vertinant pagal planuotą terminą bei indikatorius: vykdoma 64,1 proc. (41 priemonės), nevykdoma
43,8 proc. (28 priemonės) veiksmų (žr. 7 pav.). III-ajam prioritetui įgyvendinti suplanuoti veiksmai
sudaro 35,6 proc. visų 2013 m. planuojamų vykdyti veiksmų.

7 pav. III-ojo prioriteto veiksmų vykdymas 2012 metais (vnt.)
Žemiau pateiktas II-ojo prioriteto įgyvendinimo palyginimas su kitais ataskaitiniais metais
(2008, 2009, 2010, 2011, 2012 metai) (žr. 7 pav.)

7 pav. III-ojo prioriteto veiksmų vykdymo palyginimas su kitais ataskaitiniais metais (vnt.)
Trumpai pateikiami svarbiausi palanuoti ir vykdyti III-ojo prioriteto veiksmai 2013 m.:
Parengti esamų daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų detalieji planai;
Teikiama finansinė ir institucinė parama besikuriančioms, renovuojančioms gyvenamuosius
statinius ir pastatų inžinerinę įrangą daugiabučių namų savininkų bendrijoms;
26 asmenys (šeimos), turinčių teisę į socialinį būstą, aprūpintos būstu;
Remontuoti daugiabučių kiemai ir įvažiavimai;
Vykdoma gyvenamosios aplinkos priežiūra ir eksploatacija;
Įrengtos 198 aikštelės antrinių žaliavų/pakuočių atliekų rūšiavimui;
Pradėtas pietinio aplinkelio III etapas;
Tiesiamos ir rekonstruojamos miesto gatvės, gatvės su žvyro danga;
Užbaigtas tiesti Vyturių g. pėsčiųjų ir dviračių takas (2012 m. atlikta 42 proc. numatytų
darbų);
Užtikrinant pėsčiųjų eismo saugumą, įrengti šaligatviai ir gatvių apšvietimas;
Vykdoma viešojo transporto sistemos pertvarka (panaikinti maršrutiniai taksi maršrutai,
daugiau kaip 20 proc. dubliuojantys autobusų maršrutus, patvirtinti 7 nauji privežamieji
maršrutai);
Tobulinta miesto susisiekimo informacinė sistema (įrengti kelio ženklai);
Diegiamos numatytos saugaus eismo priemonės avaringiausiuose gatvių rožuose, pėsčiųjų
perėjose ir sankryžose;
Užtikrinama elektros tinklų ir ryšių renovacija, modernizavimas ir plėtra;
Įrengta 420 mokamų automobilių stovėjimo vietų miesto centre;
Modernizuota katilinė (Pietinė k.), įrengiant 20 MW galios biokuro katilinę (Pramonės g.
10);
Įgyvendinant vandentvarkos projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose“
įvairiose miesto gatvėse nutiesti nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai;
Renovuoti vandentiekio tinklai;
Vystomi nuotekų tinklai esamuose ir projektuojamuose naujuose gyvenamuosiuose
kvartaluose;
Dujofikuoti esami ir statomi nauji gyvenamieji rajonai, įvertinus dujų sistemos atsipirkimo
laiką;
Dujofikuotos naujai statomos ir rekonstruojamos pramonės ir komunalinės įmonės siekiant
naudoti dujas technologijai ir šildymui;
Trumpai pateikiami svarbiausi planuoti, bet nevykdomi einamaisiais metais III-ojo prioriteto
veiksmai:
Neparengta savivaldybės socialinio būsto plėtros programa ir neorganizuojamas jo
įgyvendinimas;

Neskirtas finansavimas socialinio būsto plėtrai, siekiant įgyvendinti LR Vyriausybės
patvirtintas Socialinio būsto fondo plėtros programas;
Neatnaujintas autobusų parkas;
Neparengta ir neįdiegta sistema, skatinanti gyventojus rūšiuoti atliekas;
Dėl finansavimo trūkumo nepakeistas gatvių apšvietimo valdymas, įdiegus kompiuterinę
apšvietimo valdymo sistemą;
Nenutiesti nauji šilumos tinklai;
Dėl finansavimo trūkumo galutinai nesutvarkytos esamo dumblo laikymo aikštelės;
Dėl finansavimo trūkumo nesutvarkyta pramoninių rajonų teritorijų lietaus surinkimo,
valymo ir panaudojimo sistema;
Dėl finansavimo trūkumo nerezervuotos vietos perspektyviniams lietaus nuotekų valymo
įrenginiams ir jie nepastatyti;
Neparengta ir neįgyvendinta miesto parkų sutvarkymo ir pritaikymo rekreacijai programa;
Pagal 2013-2015 m. plėtros strateginį planą 2013 metais buvo vykdomi sekantys projektai /
priemonės, kurių įgyvendinimui buvo numatyta naudoti ES fondų lėšas (skliausteliuose pateiktos
sąsajos su ŠSPP):
Pakeisti Šiaulių dailės galerijos (Vilniaus g. 245) salių stoglangius ir atnaujinti pastato
fasadą (sąsaja su ŠSPP 1.2.6.2 veiksmu);
Įgyvendinti projektą "Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas (Elnio g. 25)" (sąsaja su ŠSPP
1.2.3.2 veiksmu);
Įgyvendinti projektą „Talkšos ežero šiaurinės dalies ir prieigų sutvarkymas (sąsaja su ŠSPP
3.3.4.2 veiksmu);
Įgyvendinti projektą „Buvusio fabriko ,,Elnias“ praeityje užterštos teritorijos sutvarkymas
(sąsaja su ŠSPP 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.3, 2.1.2.4, 2.1.2.5 veiksmais);
Viešojo transporto infrastruktūros modernizavimas (dviračių takų ir įvažų įrengimas)
Šiaulių mieste (sąsaja su ŠSPP 3.2.2.2 veiksmu);
Suprojektuoti ir nutiesti, išasfaltuoti ar rekonstruoti žvyruotas gatves individualių namų
kvartaluose (sąsaja su ŠSPP 3.2.1.4 veiksmu);
Techninės dokumentacijos parengimas Šiaulių viešajam logistikos centrui steigti ir Šiaulių
viešojo logistikos centro infrastruktūros statybos darbai (sąsaja su ŠSPP 2.4.1 uždaviniu);
Šiaulių pramoninio parko infrastruktūros plėtra, II-etapas (sąsaja su ŠSPP 2.1.2.5 veiksmu);
Viešosios turizmo infrastruktūros plėtra Šiaulių miesto pietiniame rajone (sąsaja su ŠSPP
2.5.1 uždaviniu;
Vandens takų plėtros techninės dokumentacijos parengimas (sąsaja su ŠSPP 3.3.3.1,
3.3.3.2., 3.3.3.3, 3.3.3.7, 3.3.3.8, 3.3.4.1, 3.3.4.2, 3.3.4.3, 3.3.4.4, 3.3.4.5, 3.3.4.6
veiksmais);
Šiaulių pramonio parko rinkodaros projektas “Investuok Šiauliuose” (sąsaja su ŠSPP
2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1.1.5 veiksmais);
Modernizuoti plaikimo mokyklos “Delfinas” (Ežero 11A) pastatą (sąsaja su ŠSPP 1.3.2.3
veiksmu);
Rekonstruoti Dainų progimnazijos pastatą (II etapas) (sąsaja su ŠSPP 1.1.3.3 veiksmu);
L/D ,,Žilvitis" pastato remontas (sąsaja su ŠSPP 1.1.3.1 veiksmu);
L/D “Sigutė” rekonstrukcija ir grupės vaikams iki 1 m. įrengimas (sąsaja su ŠSPP 1.1.3.1
veiksmu);
Įsteigti Psichikos dienos stacionarą pastate Varpo g. 9 (sąsaja su ŠSPP 1.4.1 uždaviniu);
Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šiaulių regione įkuriant
nestacionarių socialinių paslaugų padalinį (laikino apgyvendinimo tarnybą) socialinės
rizikos asmenims Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centre (sąsaja su ŠSPP
1.5.1 uždaviniu);
Stacionarių socialinių paslaugų plėtra modernizuojant Šiaulių vaikų globos namus K.

Korsako g. 60 (sąsaja su ŠSPP 1.5.1 uždaviniu);
Šiaulių miesto savivaldybės darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas (sąsaja su
ŠSPP 1.6.2 uždaviniu);
Elektroninių paslaugų diegimas Šiaulių miesto savivaldybėje (sąsaja su ŠSPP 1.6.1
uždaviniu).

ŠSPP įgyvendinimo 2013 m. ataskaitos apibendrinimas
Atlikus ŠSPP veiksmų stebėseną, galima daryti išvadą, kad ŠSPP 2013 metais buvo
įgyvendinamas geriau negu 2012 metais, t.y. vykdoma apie 65,6 proc. nurodytų veiksmų (2012 m. 53,1 proc.), nevykdoma 46,4 proc. (2012 m.. - 45,9 proc.) planuotų veiksmų. Per 2013 metus buvo
planuota įgyvendinti ar pradėti įgyvendinti 180 veiksmai, nevykdoma planuotų veiksmų – 84.
Pagrindinės ŠSPP veiksmų nevykdymo priežastys kaip ir ankstesniais metais yra tokios
pačios:
pasikeitę politiniai, ekonominiai, socialiniai ir technologiniai veiksniai;
veiksmas tapo nebeaktualus ar neįmanomas, todėl atsisakoma jį įgyvendinti;
lėšų trūkumas (buvo mažinamas arba visai neskirtas finansavimas);
įvairios išorinės kliūtys (viešųjų pirkimų procedūrų netinkamas atlikimas, nekokybiška
techninė dokumentacija, nuolat atsirandantys papildomi darbai, rangovo nepajėgumas
įvykdyti įsipareigojimus ir kt.), dėl kurių priemonės nevyko tokiu tempu, kaip buvo
planuota;
ŠSPP patvirtinti priemonių vykdytojai (VšĮ, savivaldybės įmonė, BĮ ir kt.), nepakankamai
užtikrina ŠSPP tikslų, uždavinių ir veiksmų įgyvendinimą;
Šiaulių miesto savivaldybės biudžetas skirstomas, planuojant Strateginį veiklos planą metų
laikotarpiui, mažiau atsižvelgiant į ŠSPP;
Nepakankamai įvertintas ir suplanuotas dalies priemonių įgyvendinimo laikotarpis;
Kai kurios priemonės įvykdomos ne pilna numatyta apimtimi;
2013 m. buvo įgyvendinami ne tik Šiaulių miesto plėtros strateginiame plane numatyti
projektai, bet ir nauji projektai, kurių įgyvendinimas nebuvo numatytas ŠSPP, tačiau pagal
finansavimo tvarkos aprašus buvo tinkami finansuoti ES struktūrinių fondų ir programų
lėšomis.
Kadangi priemonės buvo planuotos 2006 m., daugelis yra tapusios nebeaktualiomis.
2012-2013 metais vyko aktyvūs pasirengimo darbai 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos
panaudojimo laikotarpiui. 2014-2020 m. finansavimo šaltiniai apima ir žmogiškąjį kapitalą, ir
infrastruktūrą, ir viešąjį valdymą. Vienas iš pagrindinių dokumentų, kurio pagrindu Lietuvoje
rengiami 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo dokumentai (Partnerystės sutartis
ir veiksmų programa) yra 2012 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.
1482 patvirtinta 2014–2020 m. Nacionalinės pažangos programa. Šioje programoje yra numatytos
pagrindinės finansuotinos sritys.
Atsižvelgiant į tai, kad jau keletą metų iš eilės 2007-2016 m. pėtros planas įgyvendinamas
tik dalinai, dauguma priemonių bėgant metams ir keičiantis pačiam miestui yra pasenusių ir tapusių
nebeaktualiomis, plėtros planą būtina atnaujinti. Siekiant kuo geriau išnaudoti 2014-2020 m.
laikotarpio paramą, reikalinga suformuoti naują plėtros planą, atsižvelgiant į minėto laikotarpio
nustatytas prioritetines kryptis, tikslus ir uždavinius.
Ilgamečiame plėtros plane numatyta strategija turi atliepti esminius miesto plėtros iššūkius ir
remtis investicijų sutelkimu į plėtros plane nustatytus tikslus ir jų konkrečius investicinius

prioritetus, kurie tarpusavyje yra glaudžiai susiję ir papildo vienas kitą.

