2007-2016 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO
ĮGYVENDINIMO 2010 METAIS
APIBENDRINIMAS

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-313 buvo
patvirtintas ilgalaikis planavimo dokumentas - Šiaulių miesto plėtros strateginis planas 2007-2016
m. (toliau tekste - ŠSP). 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.
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.
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Vadovaudamasis patvirtinta Šiaulių miesto plėtros strateginio plano įgyvendinimo priežiūros
sistema ir Strateginio planavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės,
Ekonomikos skyrius atliko Šiaulių miesto plėtros strateginio plano vykdymo 2010 m. vertinimą –
surinko duomenis iš plano veiksmų vykdytojų ir atliko plano veiksmų įgyvendinimo analizę.
Aiškinamajame rašte pirmiausia pateikiama informacija apie analizės pateikimo sandarą.
Toliau nagrinėjamas plano vykdymas pagal visus ir pagal kiekvieną prioritetą atskirai, pateikiamos
trumpos analizės išvados. Prie aiškinamojo rašto kaip priedas pridedama medžiaga apie kiekvieno
veiksmo faktinę būklę.
Vadovaudamasis 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-313 patvirtinta Šiaulių miesto
plėtros strateginio plano monitoringo sistema, Ekonomikos skyrius atliko ŠSPP įgyvendinimo 2010
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.
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-313 patvirtintas
ilgalaikis planavimo dokumentas – Šiaulių miesto plėtros strateginis planas 2007–2016 m.
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, 60 uždavinių ir 2010 m. – 220 veiksmų (2009 m. - 244, 2008 m.
– 277, 2007 m. – 260 veiksmų). Nurodyti veiksmų įgyvendinimo rodikliai, terminai bei vykdytojai.
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 2010 m. trijų ŠSPP prioritetų veiksmų vykdymas, proc.
Prioritetai
Suplanuoti veiksmai
Įgyvendinta veiksmų
Vykdoma veiksmų
Nevykdoma veiksmų

I
100
4
42
54

II
36
0
11
30

III
84
1
49
40

Iš viso 2010 m. pagal ŠSPP suplanuotus veiksmus ir terminus buvo įgyvendinta 2,3 %,
vykdoma 46,4 %, nevykdoma 56,4 % ŠSPP veiksmų (žr. 1 diagramą).

I-OJO PRIORITETO „ATVIRA, KŪRYBINGA IR ATSAKINGA VISUOMENĖ“
ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ
2010 m siekiant šešių I-ojo prioriteto tikslų, planuota vykdyti 100 veiksmų. Iš jų, vertinant
pagal planuotą terminą bei indikatorius: įvykdyta 4 %, vykdoma 42 %, nevykdoma 54 % veiksmų.
(žr. diagramą).

I-OJO PRIORITETO VEIKSMŲ VYKDYMAS, PROC.

I-OJO PRIORITETO VEIKSMŲ VYKDYMAS

Trumpai pateikiami įgyvendinti I-mo prioriteto veiksmai:
Modernizuota Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus Aušros alėjos rūmų ekspozicija.
Sukurta ir įrengta istorijos ir kultūros paveldo objektų vizualinė informacinė sistema.
Renovuota plaukimo baseino (Dainų g. 33 a) sporto salė.
28 ikimokyklinėse įstaigose pakeisti langai ir išorinės durys.
Renovuotos bendrojo lavinimo mokyklų patalpos.
Trumpai pateikiami nepradėti įgyvendinti I-mo prioriteto veiksmai:
Dėl lėšų stygiaus nemodernizuotos bendrojo lavinimo mokyklų sporto bazės
(neįrengti/nesuremontuoti stadionai, stadionų vejos, bėgimo takai).
Nesukurta ir neįdiegta miesto švietimo valdymo informacinė sistema.
Dėl lėšų stygiaus neparengta gabių vaikų ugdymo ir skatinimo programa ir neorganizuotas

jos įgyvendinimas.
Miesto aikštės (Povilo Višinskio ir Saulės laikrodžio) techniškai nepritaikytos masiniams
renginiams organizuoti.
Neparengtos ilgalaikės aplinkos veiksnių sąlygojamų susirgimų prevencijos programos ir
kas trejus metus nerengti šių programų įgyvendinimo veiksmų planai atsižvelgiant į
aplinkos veiksnių pokyčius.
II PRIORITETO „MIESTO EKONOMIKOS KONKURENCINGUMAS“
ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ
2010 m siekiant penkių II-ojo prioriteto tikslų, planuota vykdyti 36 veiksmą. Iš jų, vertinant
pagal planuotą terminą bei indikatorius: įvykdyta 0 %, vykdoma 30,6 %, nevykdoma 83,3 %
veiksmų (žr. diagramą).
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II-OJO PRIORITETO VEIKSMŲ VYKDYMAS

Trumpai pateikiami nepradėti įgyvendinti II-o prioriteto veiksmai:
Nepradėtas rengti Šiaulių miesto pristatymo potencialiems investuotojams planas,
nenunumatomos priemonės, datos, finansavimo šaltiniai ir kt., neorganizuojamas jo
įgyvendinimas.
Nevykdoma verslo plėtros tendencijų ir problemų stebėsena.
Neįsteigtas Verslo centras, vienoje vietoje koncentruojant asocijuotas verslo struktūras bei
paramos verslui sistemą
Neįkurtas Šiaulių regiono rizikos kapitalo fondas smulkiesiems verslo subjektams.
Dėl lėšų trūkumo nepradėtas kurti Šiaulių regiono rizikos kapitalo fondas smulkiesiems
verslo subjektams.
Nepradėtas steigti Šiaulių regiono Logistikos centras, parengta galimybių studija,
finansavimą planuojama gauti 2011 m.
III-OJO PRIORITETO „GYVENAMOSIOS APLINKOS KOKYBĖ“
ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ
2010 m siekiant keturių III-ojo prioriteto tikslų, planuota vykdyti 84 veiksmus. Iš jų,
vertinant pagal planuotą terminą bei indikatorius: įvykdyta 1,2 %, vykdoma 58,3 %, nevykdoma
47,6 % veiksmų (žr. diagramą).
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III-OJO PRIORITETO VEIKSMŲ VYKDYMAS

Trumpai pateikiami įgyvendinti III-o prioriteto veiksmai:
Pertvarkyta nuotekų valymo įrenginių Aukštrakiuose valymo procesas pagal bendrą azotą ir
fosforą.
2010 m. įrengtas Talšos ekologinis takas.
Trumpai pateikiami nepradėti įgyvendinti III-o prioriteto veiksmai:
Dėl lėšų stokos, 2010 m. nesutvarkytos daugiabučių namų kiemų dangos ir įvažiavimai,
taikant dalinį finansavimą (Savivaldybė ir gyventojai padengia po 50 proc. Lėšų).
Neparengta ir neįdiegta sistema, skatinanti gyventojus rūšiuoti atliekas.
Neužtikrinta trasų ir infrastruktūros, skirtos neįgaliųjų, pėsčiųjų ir bevariklio transporto
eismui, plėtra.
Nepagerinta visuomeninio transporto teikiamų paslaugų kokybė, atnaujinant autobusų parką
ir pritaikius jį neįgaliesiems.
Neįdiegta keleivių informavimo sistema ir elektroninis bilietas viešajame transporte.
Neįrengti geležies šalinimo įrenginiai Lepšių vandenvietėje ir nerekonstruoti esami geležies
šalinimo įrenginiai Bubių vandenvietėje.
Nesutvarkytos esamo dumblo laikymo aikštelės.
Pagal 2007-2016 m. plėtros strateginį planą 2010 metais buvo vykdomi sekantys projektai,
kurių įgyvendinimui buvo numatyta naudoti ES fondų lėšas:
1. Šiaulių miesto gatvių, kelių jungčių tarp aplinkkelių ir miesto rajonų nutiesimas ir
modernizavimas, II etapas (2007-2013 m. Šiaulių miesto strateginio plėtros plano priemonė
3.2.1.1.).
2. Šiaulių industrinio parko įkūrimas ir plėtra, II etapas Įrengtas kolektorius ir valymo
įrengimai, įrengta dalis inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų (2007-2013 m. Šiaulių
miesto strateginio plėtros plano priemonė 2.1.2.5.).
3. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiauliuose (2007-2013 m.
Šiaulių miesto strateginio plėtros plano priemonė 3.3.3.1 ).
4. Šiaulių miesto administracinių ir viešojo valdymo gebėjimų stiprinimas.

5. Geriausios neformaliojo ugdymo sąlygos Šiaulių miesto vaikams.
6. Pasienio regiono bendradarbiavimas kuriant rizikos vadybos sistemą, II etapas.
7. Darnių ir energijos išteklius taupančių miestų plėtra.
8. Bendros Lietuvos ir Latvijos pastangos įveikiant potvynių padarinius.
9. Didždvario gimnazijos pastato rekonstravimas (2007-2013 m. Šiaulių miesto strateginio
plėtros plano priemonė 1.1.3.3.).
10. Romuvos gimnazijos pastato rekonstravimas (2007-2013 m. Šiaulių miesto strateginio
plėtros plano priemonė 1.1.3.3.).
11.Šiaulių miesto Lieporių vidurinės mokyklos pastato renovavimas (2007-2013 m. Šiaulių
miesto strateginio plėtros plano priemonė 1.1.3.3.).
12. Šiaulių miesto Gegužių vidurinės mokyklos pastato renovavimas(2007-2013 m. Šiaulių
miestostrateginio plėtros plano priemonė 1.1.3.3.).
Taip pat buvo vykdyti projektai, kuriems buvo naudojamos Valstybės biudžeto skirtos lėšos:
1. Šiaulių industrinio parko įkūrimas ir plėtra, II etapas./Infrastruktūros įrengimo techninio
projekto parengimas(2007-2013 m. Šiaulių miesto strateginio plėtros plano priemonė 2.1.2.5.).
2. S.Šalkauskio vidurinės mokyklos pastato rekonstravimas (2007-2013 m.Šiaulių
miestostrateginio plėtros plano priemonė 1.1.3.3.).
3. S.Daukanto vidurinės mokyklos pastato rekonstravimas (2007-2013 m. Šiaulių miesto
strateginio plėtros plano priemonė 1.1.3.3.).
4. J.Janonio gimnazijos pastato rekonstravimas(2007-2013 m. Šiaulių miesto strateginio
plėtros plano priemonė 1.1.3.3.).
5. BMX dviračių trasos įrengimas . (2007-2013 m. Šiaulių miesto strateginio plėtros plano
priemonė 1.3.2.19).
Iš 17 vykdomų investicijų projektų – 12 projektų įgyvendinimas buvo planuotas 2007-2016
metų Šiaulių miesto strateginiame plėtros plane, 5 – ių projektų įgyvendinimui pritarė Savivaldybės
taryba.

