
 

Projekto pavadinimas 
ŠIAULIŲ PRAMONINIO PARKO INFRASTRUKTŪROS 

PLĖTRA 

Projekto kodas VP2-2.4-ŪM-01-V-01-010 

Europos Sąjungos struktūrinis 

fondas 
Europos regioninės plėtros fondas 

Projekto vykdytojas Šiaulių miesto savivaldybės administracija 

Projekto partneriai Projektas įgyvendintas be partnerių 

Projekto tikslas 
Plėtoti pramoninio parko infrastruktūrą ir sudaryti tinkamas sąlygas 

investicijų pritraukimui.  

Projekto rezultatai 
Infrastruktūros, reikalingos įmonių veiklai 132,9 ha teritorijoje, 

įrengimas. 

Pagrindinės projekto veiklos 
Inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų su apšvietimo tinklais ir 

ryšių kanalizacijos įrengimas 

Projekto įgyvendinimo 

laikotarpis: 

Nuo Iki  

2013 m. spalio 1 d.  2015 m. lapkričio 30 d. 

Projekto biudžetas, Eur (pagal 

finansavimo ir administravimo 

sutartį) 

Iš viso 
Europos 

Sąjungos lėšos 
Valstybės lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

9.261.709,63 9.261.709,63  0,00  0,00 

 

Projekto svarba: Šiauliai – ilgametes pramonės tradicijas išlaikęs miestas. Ir šiandien pramonė yra labai 

svarbus miesto ekonomikos sektorius. Šiaulių pramoninio parko plėtros projektu siekiama skatinti 

ekonominį Šiaulių miesto vystymąsi, tuo prisidedant prie Šiaulių miesto bei viso regiono gyventojų 

sukuriamos ekonominės vertės bei ekonominės gyvenimo gerovės didinimo. Projekto finansinė – ekonominė 

analizė parodė, kad projektas Savivaldybei yra finansiškai neatsiperkantis, tačiau atsiperkantis visos 

valstybės mastu, vertinant pagal valstybės biudžeto mokestines pajamas. Projektas atitinka Ekonomikos 

augimo veiksmų programos (2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ 2.4 

uždavinį „Viešųjų teritorijų pritaikymas investicijoms pritraukti“ – toliau „Invest LT“). Projekto metu 

planuojama įrengti infrastruktūrą reikalingą įmonių veiklai 132,9 ha teritorijoje. Projekto įgyvendinimo 

metu vykdyti techninio projekto Nr. 6543-TP I ir II etapo darbai. Šio, pramoninio parko plėtros, projekto 

metu numatyti inžinerinių tinklų (vandentiekio, vandentiekio tinklų sužiedinimo, buitinių nuotekų, buitinių 

nuotekų siurblinės, paviršinių nuotekų) ir susisiekimo komunikacijų su apšvietimu ir ryšių kanalizacija 

įrengimo darbai. Pramoninis parkas tiesiogiai prisidės prie palankesnės investicinės aplinkos kūrimo ir 

pramonės plėtros mieste, pasiūlydamas potencialiems investuotojams: reikalingo dydžio sklypą, reikalingą 

infrastruktūrą, patrauklią vietą pramoninei veiklai darnios plėtros požiūriu bei papildomas paslaugas ir 

konsultavimą. 2015 metų lapkričio 12 dieną faktiškai baigti rangos darbai, lapkričio 30 dieną pateikta 

galutinė projekto ataskaita, užbaigtas projekto veiklų administravimas. Teritorijoje, kurioje įgyvendintas 

projektas, veiklą ir investuotojų pritraukimą vykdo UAB „Šiaulių laisvoji ekonominė zona“ pagal veikimo 

pagrindų sutartį, sudarytą su Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija. 


