2007-2016 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO
ĮGYVENDINIMO 2011 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.
2011 m. gruodžio 22 d. Šiaulių miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T-334
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-313 „Dėl Šiaulių
miesto 2007–2016 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo” pakeitimo”.
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.
„Dėl

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.
Vadovaujantis 2008 m. Šiaulių miesto savivaldybės veiklos strateginio planavimo tvarkos
aprašo 27 ir 28 punktais, 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.
Vadovaudamasis 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-313 patvirtinta Šiaulių miesto
plėtros strateginio plano monitoringo sistema, Ekonomikos skyrius atliko ŠSPP įgyvendinimo 2011

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; skaičius 1 – veiksmas įgyvendintas, vertinant pagal planuotą terminą bei indikatorių;
skaičius 1 / 0 – veiksmas įgyvendinamas, vertinant pagal planuotą terminą bei indikatorius).
Toliau pateikiamas 2011 m. trijų ŠSPP prioritetų veiksmų vykdymas (žr. 1 lentelė)
1 lentelė
Prioritetai
Suplanuoti veiksmai
Įgyvendinta veiksmų
Vykdoma veiksmų
Nevykdoma veiksmų

I
100
7
49
49

II
35
0
13
23

III
69
0
38
31

Pastabos. Lentelėje pateiktas priemonių / veiksmų skaičius.

Iš viso 2011 m. pagal ŠSPP suplanuotus veiksmus ir terminus buvo įgyvendinta 3,4 proc. (7
priemonės), vykdoma 49,0 proc. (100 priemonių), nevykdoma einamaisiais metais 50,5 proc. (103
priemonės) ŠSPP veiksmų (žr. 2 pav.).

2 pav. ŠSSP veiksmų įgyvendinimas 2011 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.
2011 m siekiant šešių I-ojo prioriteto tikslų, planuota vykdyti 100 veiksmų. Iš jų, vertinant
pagal planuotą terminą bei indikatorius: įvykdyta 7 proc. (7 priemonės), vykdoma 49 proc. (49
priemonės), nevykdoma veiksmų einamaisiais metais 49 proc. (49 priemonės) (žr. 3 pav.).

3 pav. I-ojo prioriteto veiksmų vykdymas 2011 metais (proc.)
Žemiau pateiktas I-ojo prioriteto įgyvendinimo palyginimas su kitais ataskaitiniais metais
(2007, 2008, 2009, 2010, 2011 metai) (žr. 4 pav.)

4 pav. I-ojo prioriteto veiksmų vykdymo palyginimas

su kitais ataskaitiniais metais (vnt.)
Trumpai pateikiami svarbiausi įgyvendinti / vykdomi I-ojo prioriteto veiksmai:
Renovuotos ikimokyklinio ugdymo įstaigos (apšiltinti 7 lopšelių-darželių stogai, pakeisti 3
lopšelių darželių langai ir išorinės durys;
Renovuotos bendrojo lavinimo mokyklų patalpos (S. Daukanto gimnazijos, K. Janonio
ginazijos, S. Šalkauskio gimnazijos, Zoknių pagrindinės mokyklos, Sanatorinės mokyklos);
Renovuotas Šiaulių specialusis ugdymo centras (Dainų g. 96) (apšiltintas fasadas, stogas,
pakeisti langai ir išorinės durys);
Pasibaigus nurodytam įgyvendinimo terminui, įdiegta miesto švietimo valdymo informacinė
sistema;
Atlikti Šiaulių “Aušros” muziejaus Venclauskių namų (Vytauto g. 89) – pastato renovacijos
darbai.
Prie Žaliūkių malūno įrengta malūnininko sodyba, vykdanti edukacinę-informacinę veiklą
(projekto vertė – 2201,5 tūkst. Lt);
Šiaulių m. savivaldybės įstaigos aprūpintos reikiama technine įranga;
Renovuoti 4 lauko teniso aikštynai (Gardino g. 10);
Renovuotas gelbėjimo stoties pastatas, 2 tinklinio aikštelės, įrengtos 2 naujos paplūdimio
tinklinio aikštelės prie vandens telkinio “Prūdelis”;
Atnaujintas Šiaulių GMP stoties automobilių ūkis;
Renovuoti Savivaldybės kontroliuojamų PSP paslaugas teikiančių įstaigų pastatai ir
energetikos ūkis;
Atnaujinta Savivaldybės kontroliuojamų PSP paslaugas teikiančių įstaigų gydomoji,
laboratorinė ir diagnostinė įranga ir kt.
Trumpai pateikiami nepradėti įgyvendinti / nevykdomai einamaisiais metais I-ojo prioriteto
veiksmai:
Neparengta motyvacijos dalyvauti visą gyvenimą sistemoje stiprinimo programa ir
neorganizuotas jos įgyvendinimas;
Neįsteigtas metodinis suaugusiųjų mokymo (pedagogikos) centras ir neorganizuota jo
veikla;
Nepradėti ikimokyklinių įstaigų žaidimų aikštelių modernizavimo darbai;
Dėl lėšų trūkumo nepastatytas Rėkyvos pagrindinės mokyklos priestatas, nepertvarkytas
pagrindinis pastatas;
Nemodernizuotos bendrojo lavinimo mokyklų sporto bazės;
Dėl lėšų trūkumo neatnaujintos mokyklų, vykdančių neformaliojo vaikų švietimo
programas, materialinės ir techninės bazės;
Neparengta vaikų ir jaunimo užimtumo programa ir neorganizuotas jos įgyvendinimas;
Dėl lėšų trūkumo neįsteigtas vaikų ir jaunimo užimtumo ir švietimo informacijos centras;
Dėl finansavimo trūkumo neatliktas tyrimas dėl specialiųjų poreikių vaikų ir jaunuolių
užimtumo bei saviraiškos poreikių ir jų tenkinimo galimybių mieste;
Neskatinamas jaunųjų menininkų organizacijų kūrimąsis ir telkimąsis Šiaulių jaunimo
centre „Jaunimo bankas“;
Neatlikti Šiaulių „Aušros“ muziejaus Aušros alėjos rūmų (Aušros al. 47) pastato renovacijos
ir aplinkos sutvarkymo darbai;
Nerenovuotas Kultūros centras (Aušros al. 31);
Dėl lėšų tūkumo Miesto aikštės (Povilo Višinskio ir Saulės laikrodžio) techniškai
nepritaikytos masiniams renginiams organizuoti;
Neatstatyta parko estrada;
Nerekonstruotas Šiaulių filharmonijos pastatas;

Nepradėti amfiteatro pastato statybos darbai;
Nerenovuotas Šiaulių dramos teatro pastatas;
Nerenovuota sporto mokyklos „Klevas“ (Birutės g. 39 D) sporto salė;
Neįrengtas lengvų konstrukcijų būriavimo elingas (Poilsio g. 9) jachtoms laikyti;
Nemodernizuoti sporto rūmai „Šiauliai“;
Nemodernizuota imtynių sporto salė ir jos infrastruktūra (Bielskio g. 13A);
Nemodernizuotas plaukimo baseinas (Ežero g. 11A);
Nesuformuotas žemės sklypas Pumpučių g., neparengtas vietovės detalusis planas;
Buvusio „Elnio“ fabriko (Vilniaus g. 72) katilinės patalpose neįrengtos sporto bazės;
Neįrengtas motokroso konpleksas Aleksandrijos renginių parke;
Neparengta ilgalaikė aplinkos veiksnių sąlygojamų susirgimų prevencijos programa;
Nesudarytos sąlygos steigtis šeimos gydytojo kabinetams;
Nepabaigti steigti Savarankiško gyvenimo namai neįgaliems asmenims Rėkyvoje;
Neįsteigtos laikinosios globos grupės vaikams, netekusiems tėvų globos;
Neskatinamas socialinių įmonių kūrimąsis ir plėtra, viešinant jų veiklos pobūdį bei
lengvatas;
Nesukurtas Viešųjų interneto prieigos taškų (VIPT) tinklas, tolygiai išplėstas per miesto
teritoriją, neintegruotas į šalies VIPT.
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.
2011 m siekiant penkių II-ojo prioriteto tikslų, planuota vykdyti 35 veiksmus. Iš jų,
vertinant pagal planuotą terminą bei indikatorius: įvykdyta 0 proc. (0 priemonių), vykdoma 37,1
proc. (13 priemonių), nevykdoma veiksmų einamaisiais metais 65,7 proc. (23 priemonės) (žr. 5
pav.).

5 pav. II-ojo prioriteto veiksmų vykdymas 2011 metais (proc.)
Žemiau pateiktas II-ojo prioriteto įgyvendinimo palyginimas su kitais ataskaitiniais metais

(2007, 2008, 2009, 2010, 2011 metai) (žr. 6 pav.)

6 pav. II-ojo prioriteto veiksmų vykdymo palyginimas
su kitais ataskaitiniais metais (vnt.)
Trumpai pateikiami svarbiausi įgyvendinti/vykdomi II-ojo prioriteto veiksmai:
Plėtota informacinė duomenų bazė, analizuotos laisvų, laikinai nenaudojamų ir užimtų
žemės sklypų bei pastatų / patalpų pritaikymo verslo plėtrai galimybės;
Miestas pristatytas užsienio ir vietos verslo parodose;
Periodiškai atnaujinti turistams skirti informaciniai leidiniai;
Tarptautinėse parodose pristatytos Šiaulių miesto turizmo galimybės ir kt.
Trumpai pateikiami nepradėti įgyvendinti / 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;
Neįkurtas Šiaulių regiono rizikos kapitalo fondas smulkiesiems verslo subjektams;
Neįsteigti specializuoti mokomieji demonstravimo centrai ir neplėtojama jų veikla;
Nesuformuotas verslo planavimo centras, kurio veikla orientuota į verslo planų
inovatyviems projektams rengimą ir įgyvendinimą, neplėtojama jo veikla;
Neorganizuotas konkursas ir neapdovanotos įmonės, kurios įkūrė praktikos vietas
studentams ir moksleiviams;
Neorganizuojamas pramonės ir verslo įmonių apklausos dėl darbuotojų skaičiaus bei
profesijų poreikių ir nesuformuoti užsakymai aukštojo mokslo ir profesinio mokymo
įstaigoms;
Neskatinama informavimo, konsultavimo ir mokymo paslaugų verslui plėtra;
Neteikiama finansinė parama smulkiojo verslo subjektams, invetsuojantiems į savo
darbuotojų kvalifikavimo tobulinimą ar perkvalifikavimą;
Neapdovanotos įmonės garbės diplomais už didžiausias investicijas į žmogiškuosius
išteklius;
Neįsteigtas Logistikos centras;
Neatskirta Šiaulių oro uosto teritorijos dalis civilinėms reikmėms ir neparengtas bendras
detalusis planas;

Keleivių terminalas nepritaikytas Šengeno reikalavimams;
Neįrengtas gyvulių eksporto-importo ir krovinių terminalas;
Nerekonstruotas lėktuvų krovinių peronas (neįrengtos lėktuvių stovėjimo aikštelės ir
privairavimo takai A ir B);
Neparengti turistiniai maršrutai skirtingoms tikslinėms grupėms;
Neparengtas žirgyno pritaikymo turizmo reikmėms projektas ir jis neįgyvendintas;
Neįrengtas golfo aikštynas.
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.
2011 m siekiant penkių III-ojo prioriteto tikslų, planuota vykdyti 69 veiksmus. Iš jų,
vertinant pagal planuotą terminą bei indikatorius: įvykdyta 0 proc. (0 priemonių), vykdoma 55,1
proc. (38 priemonių), nevykdoma 44,9 proc. (31 priemonė) veiksmų (žr. 7 pav.).

7 pav. III-ojo prioriteto veiksmų vykdymas 2011 metais (proc.)
Žemiau pateiktas II-ojo prioriteto įgyvendinimo palyginimas su kitais ataskaitiniais metais
(2007, 2008, 2009, 2010, 2011 metai) (žr. 7 pav.)

7 pav. III-ojo prioriteto veiksmų vykdymo palyginimas su kitais ataskaitiniais metais

(vnt.)
Trumpai pateikiami svarbiausi įgyvendinti/vykdomi III-ojo prioriteto veiksmai:
Teikiama finansinė ir institucinė parama besikuriančioms, renovuojančioms gyvenamuosius
statinius ir pastatų inžinerinę įrangą daugiabučių namų savininkų bendrijoms;
Renovuoti 6 gyvenamieji namai;
Asmenys, turintys teisę į socialinį būstą ir esantys sąrašuose, aprūpinti socialiniu būstu
(gavo būstą 16 asmenų (šeimų), nupirkta 14 butų);
Vykdoma gyvenamosios aplinkos priežiūra ir eksploatacija;
Atliktas triukšmo kartografavimas (matavimas);
Tiesiamos ir rekonstruojamos miesto gatvės ir kelių jungtys tarp aplinkelių ir miesto rajonų;
Atnaujintas visuomeninis transportas (atnaujinti 6 autobusai);
Tobulinant miesto susisiekimo informacinę sistemą, įrengti informaciniai ženklai;
Diegiamos numatytos saugaus eismo priemonės avaringiausiuose gatvių rožuose, pėsčiųjų
perėjose ir sankryžose;
Pakeistos pasenusios mūrinės stacionarios transformatorinės modulinėmis;
Oro linijos keičiamos į požemines kabelių linijas;
Modernizuotos 2 esamos katilinės;
Prijungiamos aplinkinės gyvenvietės prie Šiaulių miesto nuotekų sistemos;
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;
Vykdomi Talkšos ežero valymo darbai, sutvarkyta pakrantė, įrengiant ifrastruktūrą;
Trumpai pateikiami nepradėti įgyvendinti / nevykdomai einamaisiais metais III-ojo
prioriteto veiksmai:
Neparengta savivaldybės socialinio būsto plėtros programa ir neorganizuojamas jo
įgyvendinimas;
Nefinansuoti dalinai daugiabučių namų kiemų dangų ir įvažiavimų atnaujinimo darbai;
Neskirtas finansavimas socialinio būsto plėtrai, siekiant įgyvendinti LR Vyriausybės
patvirtintas Socialinio būsto fondo plėtros programas;
Neparengta ir neįdiegta sistema, skatinanti gyventojus rūšiuoti atliekas;
Nepabaigtos įrengti 2 didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelės;
Dėl neskirto finansavimo nerekonstruotos gatvės su žvyro danga;
Dėl neskirto finansavimo nerekonstruotos gatvės ir sankryžos, jei jų techniniai parametrai
neatitinka eismo suagumo, patvirtintų gatvių kategorijų ir išaugusių transporto srautų
pralaidumo reikalavimų;
Dėl finansavimo trūkumo nerekonstruotos gatvės su žvyro danga;
Neįrengti dviračių takai pagal pakoreguotą Dviračių takų Šiaulių mieste vystymo schemą;
Neužtikrinama trasų ir infrastruktūros, skirtos neįgaliųjų, pėsčiųjų ir bevariklio transporto
eismui, plėtra;
Neatliktas ir neatnaujintas eismo intensyvumo miesto gatvėse tyrimas;
Dėl finansavimo trūkumo neskatinama automobilių stovėjimo vietų ir jų aikštelių tinklo
plėtra;
Nerekonstruotos veikiančios aukštosios įtampos linijos;
Nerekonstruotos esamos 35-110/10kV transformatorinių pastotės, naudojant paprastesnes
schemas su šiuolaikiniais įrengimais;

Nerekonstruoti esami 10 kV skirstomieji punktai ir stacionariosios transformatorinės,
keičiant alyvinius jungtuvus vakuuminiais;
Esami šviesoforai nepakeisti šviesolaidiniais šviesoforais, kartu pakeičiant stovus, kabelius
ir valdymo aparatūrą;
Nepakeistas gatvių apšvietimo valdymas, įdiegiant kompiuterinę apšvietimo valdymo
sistemą;
Dėl finansavimo trūkumo nepakeistas gatvių apšvietimo valdymas, įdiegus kompiuterinę
apšvietimo valdymo sistemą;
Neišplėtotas nuotolinio ryšio tinklas, atsižvelgus į bendrąjį planą;
Nenutiesti nauji šilumos tinklai;
Nepanaudoti atsinaujinantys ir atliekų energijos ištekliai šilumos gamybai ir
kogeneraciniuose įrenginiuose;
Neįrengti geležies šalinimo įrenginiai Lepšių vandenvietėje ir nerekonstruoti esami geležies
šalinimo įrenginiai Bubių vendenvietėje;
Nevykdyta perpumpavimo siurblinių renovacija ir modernizacija;
neatnaujinti esami magistraliniai kolektoriai, pagrindinės bei slėgiminės linijos;
Dėl finansavimo trūkumo galutinai nesutvarkytos esamo dumblo laikymo aikštelės;
Dėl finansavimo trūkumo nesutvarkyta paramoninių rajonų teritorijų lietaus surinkimo,
valymo ir panaudojimo sistema;
Dėl finansavimo nerezervuotos vietos perspektyviniams lietaus nuotekų valymo įrenginiams
ir jie nepastatyti;
Nepakeisti esami mažo slėgio dujotiekiai vidutinio slėgio dujotiekiais (sistemos
pertvarkymas vienalaipsne);
Nesuprojektuota ir nepastatyta antroji dujų skirstymo stotis DSS-2 (ryšium su industrinio
parko plėtra);
Neparengta ir neįgyvendinta miesto parkų sutvarkymo ir pritaikymo rekreacijai programa;
Nėįrengti nauji pažintinio turizmo maršrutai
Neparengta buvusių karjerų ir durpynų rekultivavimo programa ir neorganizuotas jos
įgyvendinimas.
Neišrinkti ir nepagerbti asmenys ar organizacijos, investuojančios į kultūros ir gamtos
paveldo objektų atkūrimą, jų išsaugojimą.
Pagal 2011-2013 m. plėtros strateginį planą 2011 metais buvo vykdomi sekantys projektai /
priemonės, kurių įgyvendinimui buvo numatyta naudoti ES fondų lėšas (skliausteliuose pateiktos
sąsajos su ŠSPP):
Talkšos ežero būklės gerinimas šiaurinės dalies valymas ir pkarančių sutvarkymas (sąsaja
3.3.4.2 veiksmu);
Buvusio fabriko “Elnias” praeityje užterštos teritorijos ištyrimas ir 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);
Vandens takų plėtros techninės dokumentacijos parengimas (sąsaja su 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);
Administracinės naštos verslui mažinimas Latvijos ir Lietuvos pasienio regionuose (sąsaja
su 2.1.1.8 veiksmu);
Jelgavos ir Šiaulių bendradarbiavimo skatinimas mokslo ir pramonės srityse (sąsaja su
2.1.1.8 veiksmu);
Šiaulių oro uosto plėtros galimbybių studijos parengimas (sąsaja su 2.4.5 uždaviniu);
Turizmo plėtros galimybių studijos parengimas (2.5.2.1 veiksmu);
Oro transporto išvystymo sektorinės studijos parengimas įgyvendinant strategines Šiaulių
miesto vystymosi kryptis (sąsaja su 2.4.5. uždaviniu);
Techninės dokumentacijos parengimas Šiaulių viešajam logistikos centrui steigti ir Šiaulių
viešojo logistikos centro infrastruktūros statybos darbai (sąsaja su 2.4.1 uždaviniu);

Šiaulių pramoninio parko infrastruktūros plėtra (sąsaja su 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.3, 2.1.2.4,
2.1.2.5 veiksmais);
Viešosios turizmo infrastruktūros plėtra prie Šiaulių mieste esančių vandens telkinių,
siekiant sukurti palankesnes aktyvaus poilsio sąlygas ir tinkamai naudoti galtos išteklius
(sąsaja su 2.5.1 ir 2.5.2.uždaviniais);
Darnių ir energijos išteklius taupančių miestų plėtra;
Pasienio regiono bendradarbiavimas kuriant rizikos vadybos sistemą. II etapas;
Šiaulių miesto gatvių, kelių jungčių tarp aplinkelių ir miesto rajonų nutiesimas ir
modernizavimas, II etapas (Galimybių studija ir darbų vykdymas) (sąsaja su 3.2.1
uždaviniu);
Šiaulių pramoninio parko rinkodaros projektas (leidiniai, internetinė svetainė ir kt. veiklos)
ir dalyvavimas parodose;
Jaunimo aktyvumo skatinimas per sportinę ir kultūrinę veiklą Šiaulių ir Jelgavos miestuose;
Lengvosios atletikos maniežo rekonstravimas (S. Daukanto 25) pastatą (sąsaja su 1.3.2.1
veiksmu);
Šiaulių miesto sporto mokyklos “Dubysa” pastato rekonstravimas (Gumbinės g. 18 A);
Regioninių švietimo valdymo informacinių sistemų plėtra ir švietimo politikos analizės
specialistų kompetencijos tobulinimas (sąsaja su 1.1.3.8 veiksmu);
Projektai, programos, veiklos, remiamos ES fondų ir LR institucijų;
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (sąsaja su 1.1.3.1 veiksmu);
Specialiojo ugdymo centro rekonstravimas (sąsaja su 1.1.3.5 veiksmu);
VšĮ Šiaulių universiteto gimnazijos pastato modernizavimas ir energetinių chrakteristikų
gerinimas (sąsaja su 1.1.3.3 veiksmu);
Šiaulių miesto “Romuvos” pagrindinės mokyklos pastato modernizavimas ir energetinių
charakteristikų gerinimas;
Gytarių pagrindinės mokyklos pastato, esančio Korsako g. 10 rekonstravimas;
Šiaulių miesto Zoknių pagrindinės mokyklos pastato renovavimas;
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų kokybės gerinimas Šiaulių mieste
(“Sigutė”) (sąsaja su 1.1.3.1 veiksmu);
Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas (MTP plius);
Bibliotekų modernizavimas (MTP plius);
Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūros gerinimas (MTP plius);
Jaunimo mokyklos aplinkos pritaikymas (MTP) plius;
Pedagoginės psichologinės tarnybos infrastruktūros, švieitmo įstaigose dirbančių specialistų
darbo aplinkos modernizavimas;
Įsteigti Psichikos dienos stacionarą pastate varpo g. 9 (sąsaja su 1.4.1 uždaviniu);
Įkurti Visuomenės sveikatos biurą pastate Varpo g. 9 (sąsaja su 1.4.1.1. veiksmu);
Nestacionarių socialių paslaugų plėtra Šiaulių regione įkuriant nestacionarių socialinių
paslaugų padalinį (Savarankiško gyvenimo namus) Šiaulių miesto savivaldybės globos
namuose (sąsaja su 1.5.1 uždaviniu);
Nestacionarių socialių paslaugų plėtra Šiaulių regione įkuriant nestacionarių socialinių
paslaugų padalinį (Savarankiško gyvenimo namus asmenims, turintiems proto ir psichinė
negalią) Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose (sąsaja su 1.5.1 uždaviniu);
Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro laikino spgyvendinimo tarnybos
pastato modernizavimas (sąsaja su 1.5.1 uždaviniu);
Finansų valdymo bei apskaitos ir atskaitomybės sistemos, atitinkančios LR Finansų
ministerijos patvirtintą VSAFAS koncepsiją, sukūrimas ir įdiegimas Šiaulių miesto
savivaldybėje (sąsaja su 1.6.1 uždaviniu);
Šiaulių miesto savivaldybės darbuotojų kompetencijų tobulinimas ir kvalifikacijos kėlimas
(sąsaja su 1.6.2 uždaviniu);

Šiaulių miesto savivaldybės darbuotojų kompetencijų tobulinimas (sąsaja su 1.6.2
uždaviniu);
Elektroninių paslaugų diegimas Šiaulių miesto savivaldybėje (sąsaja su 1.6.1 uždaviniu).
ŠSPP įgyvendinimo 2011 m. ataskaitos apibendrinimas
Atlikus ŠSPP veiksmų stebėseną, galima daryti išvadą, kad ŠSPP 2011 metais buvo
įgyvendinamas patenkinamai, t.y. vykdoma apie 50 proc. nurodytų veiksmų. 2011 m. buvo
įgyvendinta 3,4 proc., vykdoma 49,0 proc. planuotų veiksmų ir visai nevykdoma 50,5 proc.
planuotų veiksmų. Per 2011 metus buvo planuota įgyvendinti ar pradėti įgyvendinti 204 veiksmai,
tačiau nebuvo įgyvendinta ar pradėta įgyvendinti augiau negu pusė, t.y. 103 veiksmai.
Pagrindinės patenkinamo ŠSPP veiksmų vykdymo priežastys yra trys:
dėl pasikeitusių politinių, ekonominių, socialinių, technologinių veiksnių, veiksmų
įgyvendinimas tapo nebeaktualus ar neįmanomas, todėl atsisakoma jų įgyvendinimo;
veiksmai nevykdomi dėl finansavimo sumažėjimo;
2011 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.
ŠSPP kiekybinių vizijos ir prioritetų rodiklių sąrašas nustatytas ir patvirtintas ŠSPP
įgyvendinimo priežiūros sistemos rengimo metu. Kiekvienais metais prioritetų įgyvendinimo
rodikliai yra renkami ir sisteminami. Iš susistemintų duomenų galima daryti išvadą, kad vizijos
rodiklių reikšmės kito nežymiai Daugelis rodiklių išliko to paties lygio arba mažėjo, vadinasi tų
priemonių, kurios buvo įgyvendintos, įtaka prioritetų rodiklių gerėjimui nebuvo labai ženkli.
Vizijos ir prioritetų rodiklių surinkimą ir susisteminimą apsunkina tai, jog Statististikos
departamentas neberenka ir nebeskelbia tam tikrų duomenų, kurie yra įtraukti į Šiaulių miesto
savivaldybės ataskaitos sudarytą formą. Taip pat stebėseną apsunkina tai, kad kitų Lietuvos miestų
savivaldybės neturi vieningos matavimo rodiklių sistemos ir tai neleidžia atlikti lyginamosios
analizės. ŠSPP rodiklių palyginimas su didžiaisiais Lietuvos miestais ir šalies vidurkiu buvo atliktas
pateikiant tik Statistikos departamento prie LRV duomenis.
Išvada:

