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Atnaujintame Šiaulių regiono 2007–2013 metų 
plėtros plane mūsų regionas pristatomas kaip Šiaurės 
Lietuvos lyderis. Dokumentą rengę ekspertai atkreipė 
dėmesį, jog šis regiono apibūdinimas natūraliai 
susiformavo istorijos eigoje. Šiaulių regionui būdinga 
integrali teritorijos ekonominė, socialinė, kultūrinė 
raida, patogi geografinė padėtis bei  ambicinga plėtros 
plano vizija ir strategija leidžia tikėtis, kad regionas 
sėkmingai įgyvendins savo tikslus.  

Planuojama, jog per ketverius artimiausius metus 
Šiaulių regionas turėtų įsisavinti 4,5 milijardo litų. 
Tam yra numatytos net 1 227 priemonės (projektai). 
Šiuo planu siekiama užtikrinti tolygią ir tvarią Šiaulių 
regiono plėtrą, mažinti esamus socialinius ir 
ekonominius skirtumus regiono viduje. Tuo pačiu 
tobulinamas regiono plėtros planavimas bei stiprinami 
administraciniai gebėjimai.  

Spartūs laikmečio pokyčiai vertė atlikti plėtros 
plano stebėseną, iš naujo perskaičiuoti finansinius 
išteklius ir pakoreguoti planą. Džiaugiuosi, kad 
Regiono plėtros taryba, apskrities savivaldybės jau 
išmoko tarpusavyje derinti interesus bei veiklos 
prioritetus. 

Džiugu ir tai, kad atnaujinant strateginį regiono dokumentą aktyviai dalyvavo ne tik vietos 
savivaldybių administracijų, verslo, pramonės ir paslaugų sferos atstovai, bet ir skirtingų interesų 
gyventojų grupės. Buvo siekiama praplėsti bendruomenės supratimą apie regiono ekonominius, 
socialinius ir politinius procesus.   

Planas atnaujintas pagal projektą „Šiaulių regiono 2007–2013 metų plėtros plano 
atnaujinimas, siekiant tobulinti regiono plėtros planavimą“, finansuojamą Europos socialinio fondo 
ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. 

 
Šiaulių apskrities viršininkas  
Rimundas Domarkas 
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ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS PLANO STRATEGIJOS MATRICA 
 

  

1. ŠIAULIŲ REGIONO 
ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ 

PLĖTRA 
2. ŠIAULIŲ REGIONO EKONOMIKOS AUGIMAS 

T
IK

SL
A

I 

1.1. Socialinių 
procesų valdymo 
kompetencijų 
plėtotė ir 
mokymasis visą 
gyvenimą. 

1.2. Gyventojų 
užimtumo 
didinimas ir 
socialinė 
integracija. 

2.1. Mokslinių 
tyrimų ir 
technologinės 
plėtros 
stiprinimas. 

2.2. Verslo 
produktyvumo 
didinimas ir 
aplinkos verslui 
gerinimas. 

2.3. Informacinės 
visuomenės 
plėtra. 

2.4. Transporto 
tinklo plėtra, 
grindžiama darnaus 
vystymosi principais. 

2.5. Energetinio 
ūkio 
modernizavimas. 

1.1.1. Tobulinti 
viešojo sektoriaus 
specialistų 
bendrąsias ir 
specialiąsias 
kompetencijas. 

1.2.1. Remti 
vietines 
užimtumo 
iniciatyvas. 

2.1.1. Stiprinti 
viešą ir 
privačią 
mokslinių 
tyrimų ir 
technologinės 
plėtros 
(MTTP) bazę. 

2.2.1. Remti 
investicijas į 
gamybos 
įrengimus ir 
technologijas, 
valdymo 
sistemas, skatinti 
įmonių 
skverbimąsi į 
tarptautines 
rinkas. 

2.3.1. Plėtoti 
elektroninį turinį 
ir 
informacinėmis 
technologijomis 
teikiamas 
viešąsias 
paslaugas. 

2.4.1. Gerinti 
tarptautinius 
automobilių kelius. 

2.5.1. Užtikrinti 
elektros ir ryšių 
tinklų 
renovaciją, 
modernizavimą 
ir plėtrą. 

1.1.2. Stiprinti 
mokslo, studijų, 
profesinio 
rengimo ir darbo 
rinkos vienovę. 

1.2.2. Vykdyti 
socialiai 
pažeidžiamas 
gyventojų 
grupes 
įgalinančias 
veiklas ir kurti 
veiksmingus 
darbo metodus. 

2.1.2. Didinti 
privačių 
įmonių 
investicijas į 
MTTP, skirtas 
naujiems 
gaminiams, 
produktams ir 
technologijoms 
kurti.  

2.2.2. Diegti 
verslo procesus 
optimizuojančius 
modelius, 
paremtus IT 
naudojimu. 

2.3.2. Stiprinti ir 
modernizuoti 
informacinių 
technologijų 
infrastruktūrą ir 
gerinti 
informacinių 
paslaugų kokybę. 

2.4.2. Įsteigti viešąjį 
Šiaulių logistikos 
centrą ir išvystyti 
sandėliavimo ūkį. 

3.5.2. Užtikrinti 
centralizuoto 
šilumos tiekimo 
tinklų ir sistemų 
plėtrą ir 
modernizavimą. 

1.1.3. Vykdyti 
socialinių ir 
edukacinių 
galimybių 
tyrimus. 

1.2.3. Vykdyti 
asmenybės 
saviraiškai 
palankias 
(įgalinančias) 
kultūrines 
veiklas. 

2.1.3. Stiprinti 
Šiaulių miesto 
ir regiono 
visuomenės  
mokslinį 
potencialą. 

2.2.3. Padidinti 
investicinį 
apskrities 
patrauklumą. 

2.3.3. Diegti 
informacines 
technologijas 
įmonėse. 

2.4.3. Plėtoti ir 
modernizuoti 
vietinės reikšmės 
kelių tinklą, 
sukuriant aplinkkelių 
sistemą, užtikrinant 
miestų vidaus 
susisiekimo tinklą. 

2.5.3. Užtikrinti 
dujų tiekimo 
sistemos 
modernizavimą 
ir plėtrą. 

    

2.1.4. Skatinti 
bendrus verslo 
ir mokslo 
institucijų 
projektus bei 
partnerystę. 

2.2.4. Tobulinti 
smulkiojo ir 
vidutinio verslo 
paramos sistemą, 
skatinti 
inovacijas ir 
verslumą. 

  2.4.4. Tobulinti 
eismo valdymo 
sistemą(-as) 
mažinant neigiamą 
transporto poveikį 
aplinkai ir neigiamas 
transporto eismo 
pasekmes. 

  

    

2.1.5. Diegti ir 
sertifikuoti 
kokybės ir 
aplinkosaugos 
valdymo 
priemones. 

2.2.5. Gerinti 
prieinamumą 
prie SVV 
finansavimo 
šaltinių. 

  2.4.5. Gerinti miesto 
viešojo transporto 
darbą. 

  

    

  2.2.6. Pritaikyti 
viešąsias 
teritorijas 
investicijoms 
pritraukti. 

  2.4.6. Vystyti 
privažiavimo, 
dviračių ir pėsčiųjų 
takų tinklą. 

  

U
Ž

D
A

V
IN

IA
I 

    

      2.4.7. Plėtoti 
Šiaurės–Pietų 
tarptautinio IA 
transporto 
koridoriaus 
infrastruktūrą, 
dalyvauti tiesiant 
europinio standarto 
„Rail Baltica“ 
geležinkelio trasą. 

  

 
  

   2.4.8. Vystyti oro 
uostą ir transportą. 
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3. ŠIAULIŲ REGIONO SANGLAUDOS SKATINIMAS 
4. EKONOMINĖS IR SOCIALINĖS VEIKLOS KAIMO 

VIETOVĖSE SKATINIMAS 

3.1.Vietinė ir 
urbanistinė plėtra, 
kultūros paveldo ir 
gamtos išsaugojimas 
bei pritaikymas 
visuomenės 
reikmėms. 

3.2. Viešųjų paslaugų aukštos 
kokybės užtikrinimas ir 
prieinamumo didinimas: 
sveikatos, socialinės, švietimo, 
kultūros įstaigų infrastruktūros 
plėtra ir veiklos kokybės 
gerinimas. 

3.3. Aplinka ir 
darnus vystymasis. 

4.1. Konkurencingo 
žemės ir miškų 
ūkio plėtra. 

4.2. Aplinkos 
ir 
kraštovaizdžio 
puoselėjimas. 

4.3. Kaimo žmonių 
gyvenimo kokybės 
gerinimas ir 
bendradarbiavimo 
skatinimas. 

3.1.1. Gerinti 
gyvenamąją aplinką ir 
būsto sąlygas, 
skatinant daugiabučių 
namų renovavimą ir 
socialinio būsto plėtrą.  

3.2.1. Didinti viešųjų sveikatos 
priežiūros paslaugų 
prieinamumą ir gerinti kokybę. 

3.3.1. Plėsti ir 
renovuoti vandens 
tvarkymo sistemas, 
statyti naujus 
valymo įrenginius.  

4.1.1. Stiprinti 
žmogiškąjį 
potencialą kaime. 

4.2.1. Skatinti 
tausojantį 
ūkininkavimą. 

4.3.1. Gerinti ir 
skatinti verslo 
infrastruktūros plėtrą 
kaime. 

3.1.2. Rengti 
dokumentus teritorijos 
urbanistinės 
infrastruktūros plėtrai, 
gerinti urbanistines 
erdves. 

3.2.2. Plėsti socialinių paslaugų 
įstaigų infrastruktūrą, didinti 
paslaugų prieinamumą, jų 
įvairovę ir gerinti kokybę. 

3.3.2. Modernizuoti 
nuotekų tvarkymo 
sistemas ir tvarkyti 
lietaus 
kanalizacijos ir 
sausinimo tinklus. 

4.1.2. Modernizuoti 
ūkius, diegti 
inovacijas kaime. 

4.2.2. Puoselėti 
kraštovaizdį ir 
bioįvairovę. 

4.3.2. Puoselėti 
aplinką ir ugdyti 
žmogiškuosius 
išteklius kaime. 

3.1.3. Plėtoti viešąją 
turizmo infrastruktūrą, 
pritraukiant privačias 
investicijas ir 
skatinant atvykstamąjį 
turizmą. 

3.2.3. Investuoti į kultūros ir 
viešojo administravimo įstaigų 
infrastruktūrą, paslaugų plėtrą ir 
kokybės gerinimą. 

3.3.3. Didinti 
energijos vartojimo 
efektyvumą, 
renovuojant 
viešosios paskirties 
pastatų energetines 
sistemas. 

      
3.1.4. Plėtoti ir gerinti 
sporto, kultūros, 
mokyklų ir viešojo 
administravimo 
sektoriaus bazę 
kuriant palankias 
sąlygas gyventojų 
kultūrinei, sportinei 
veiklai ir saugumui. 

3.2.4. Investuoti į švietimo 
įstaigų infrastruktūrą, paslaugų 
plėtrą ir kokybės gerinimą. 

  

      
3.1.5. Apsaugoti 
kultūros paveldo 
objektus, pritaikyti 
juos visuomenės 
poreikiams ir turizmo 
reikmėms. 

3.2.5. Investuoti į ikimokyklinio 
ugdymo ir vaikų specialių 
poreikių švietimo įstaigų  
infrastruktūrą ir paslaugų plėtrą. 

  

      
3.1.6. Gerinti vandens 
telkinių būklę ir 
saugoti gamtos 
išteklius. 

3.2.6. Diegti informacines 
technologijas. 

  

      
3.1.7. Tobulinti 
komunalinių atliekų 
surinkimo, tvarkymo 
ir perdirbimo sistemą, 
mažinti triukšmo ir 
oro užterštumo lygį, 
įgyvendinti atliekų 
rūšiavimą. 

    

      
3.1.8. Organizuoti 
visuomenės 
informavimą ir švietimą 
aplinkosaugos 
klausimais. 

    

      
3.1.9. Mažinti 
socialinę atskirtį 
probleminėse 
teritorijose ir kurti 
prielaidas spartesnei 
ūkinės veiklos 
diversifikacijai kaimo 
vietovėse. 
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ĮVADAS 
 

Regiono plėtros plano atnaujinimo kontekstas 
Šiaulių regiono 2007–2013 m. plėtros plano atnaujinimo iniciatorius – Šiaulių apskrities viršininko 

administracija, kuri įgyvendina projektą „Šiaulių regiono 2007–2013 m. plėtros plano atnaujinimas, siekiant 
tobulinti regiono plėtros planavimą (projekto Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-61-006) pagal 2007–2013 m. 
žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo 
administravimo efektyvumo didinimas įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros 
tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“, 
finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir LR biudžeto lėšomis. Vykdytojas – „UAB Europos erdvės 
efektas“. 

Šiaulių regiono 2007–2013 m. plėtros plano atnaujinimas vykdomas pagal užsakovo techninėje 
užduotyje suformuluotas užduotis ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. 
spalio 4 d. įsakymu Nr. 482 patvirtinta Regionų plėtros planų parengimo ir atnaujinimo metodika. Šiaulių 
regiono plėtros analizė atliekama pagal keturis plėtros sektorius, kurie skaidomi į sritis. 2007–2013 m. 
regiono plėtros plano stebėsenos metu analizuojami skirtingų institucijų administruojami projektai, t. y.: 

• struktūrinių fondų lėšomis remiami projektai, taip pat – regionų projektai; 
• Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai remti projektai; 
• Europos teritorinio bendradarbiavimo Latvijos–Lietuvos pasienio programos remiami projektai;  
• savo lėšomis vykdomi projektai; 
• kitų fondų remiami projektai. 

 

Atnaujinant 2007–2013 m. regiono plėtros planą buvo vadovaujamasi LR Seimo ir Vyriausybės 
patvirtintais planavimo dokumentais ir atsižvelgiama į regione vykstančius procesus.  

Šiaulių regiono 2007–2013 m. plėtros planas buvo rengiamas vadovaujantis Lietuvos 2007–2013 m. 
ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija, kurią Europos Komisija patvirtino 2007 m. balandžio 26 d. 
Joje įvardytas pagrindinis ES struktūrinės paramos panaudojimo tikslas – sparčiai gerinti sąlygas investuoti, 
dirbti ir gyventi Lietuvoje, kad ūkio augimo teikiama nauda pasiektų visus Lietuvos gyventojus.  

Žmogiškųjų išteklių (toliau – ŽI) plėtros veiksmų programa patvirtinta 2009 m. Joje daug dėmesio 
skiriama, kad ŽI veiksmų programų įgyvendinimo veiksmai derintųsi ir papildytų ES lygmens iniciatyvas 
užimtumo didinimo ir socialinės atskirties mažinimo srityse, taip pat svarbi yra mokymosi visą gyvenimą 
programa, viešojo administravimo darbuotojų administracinių gebėjimų didinimas, visų darbingo amžiaus 
Lietuvos gyventojų mobilizavimas. Būtent investicijos į Lietuvos žmonių žinias, gebėjimus, aktyvumą, 
verslumą garantuoja ilgalaikį ūkio augimą. Šiai veiksmų programai skirta 13,8 proc. ES struktūrinės paramos 
lėšų (EK sprendimas, 2009 m. liepos 17 d.). 

Ekonomikos augimo skatinimo veiksmų programai (patvirtinta 2009 m. gegužės 14 d.) numatoma 
skirti didžiausią paramos lėšų dalį – 45,72 proc. Svarbu, kad net 10 proc. lėšų bus teikiama ūkio 
konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirtiems moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai (EK 
sprendimas dėl pakeitimo, 2009 m. liepos 23 d.). 

Socialinės sanglaudos veiksmų programa (patvirtinta 2009 m. gegužės 14 d.) turi padėti įgyvendinti 
viziją apie darnesnę visuomenę, gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, mažinti regionų skirtumus. 
Programai skiriama 39,08 proc. visos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos (EK sprendimas dėl pakeitimo, 
2008 m. lapkričio 4 d., naujausias EK sprendimas dėl keitimo, 2009 m. liepos 31 d.). 

Būtina įvertinti tai, kad valstybiniuose dokumentuose dar išskiriamos bendrosios (horizontaliosios) 
sritys, kurios netelpa vienos kurios nors programos rėmuose, bet turėtų būti kiekvienos programos sudėtinė 
dalis. Todėl panaudojant ES struktūrinę paramą regione, turi būti atsižvelgta į: 

• informacinės visuomenės plėtrą; 
• darnų vystymąsi; 
• lygias galimybes; 
• regioninę plėtrą. 
 
ES struktūrinės paramos regioninės plėtros aspektas 
Įgyvendinant 2007–2013 m. regiono plėtros planą, realizuojamas Nacionalinėje bendroje strategijoje 

numatytas regioninis plėtros strategijos aspektas, kai į vietos savivaldos kompetencijų pirminę projektų 
atranką patenkančios veiksmų programos perduodamos regioninėms institucijoms, vadovaujantis 
proporcingumo ir viešumo principais. Taip vietos ir regioniniai partneriai įsitraukia į investicijų planavimo ir 
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įgyvendinimo procesą, aptaria būdus, kaip priimti sprendimai atitinka vietos poreikius ir potencialą, kartu 
dalyvauja įgyvendinant šią strategiją.  

2007 m. gegužės 17 d. papildytas Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymas, kuriame 
numatyta, kad regionų plėtros taryboms perduodami įgaliojimai svarstyti savivaldybių ir apskrities viršininko 
administracijos siūlymus dėl regiono socialinės ir ekonominės plėtros projektų, atrinkti projektus ir teikti 
savo išvadas finansavimą skiriančioms institucijoms.  

2007 m. sausio 31 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 112 (Žin., 2007, Nr. 15-555) patvirtintas savivaldybių 
sąrašas, kurių gyventojai susiduria su didžiausiomis socialinėmis problemomis, kuriose yra santykinai 
aukštas nedarbo lygis ir didelė socialinių pašalpų gavėjų dalis. Tokios savivaldybės priskirtos probleminėms 
teritorijoms, kurioms skiriamas ypatingas dėmesys mažinant socialinius ir ekonominius skirtumus tarp 
regionų ir jų viduje. LR Vyriausybė 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 922 patvirtino probleminių teritorijų 
plėtros programas, iš kurių dvi yra Šiaulių apskrities (Joniškio, Kelmės) savivaldybės, 2008 m. spalio 29 d. 
Vyriausybė nutarimu Nr. 1160 patvirtinta Akmenės savivaldybės plėtros programa. Programose numatytos 
priemonės, kurių įgyvendinamas mažins teritorinus socialinius ir ekonominius netolygumus tarp Lietuvos 
regionų bei didins teritorinę socialinę sanglaudą šalyje.  

Probleminių teritorijų plėtros programoms įgyvendinti iš valstybės, savivaldybių biudžetų, ES 
paramos, kitų finansavimo šaltinių iki 2010 m. numatyta skirti daugiau kaip 1,5 mlrd. Lt. Probleminėse 
teritorijose daugiausia dėmesio skiriama gyvenamajai aplinkai gerinti: kelių tiesimui, gatvių remontui, 
šaligatvių klojimui, aikščių tvarkymui, vandens telkinių valymui, gyvenamųjų namų renovavimui (kartu 
tvarkant ir aplinką), mokyklų rekonstrukcijai, ligoninėms, bibliotekoms, kultūros centrams, apleistų teritorijų 
kaimo vietovėse tvarkymui ir pan.  

 
Šiaulių regiono 2007–2013 m. plėtros plano tęstinumas 
2003 m. rugsėjo 25 d. Šiaulių regiono plėtros taryba patvirtino Šiaulių regiono 2004–2006 m. plėtros 

planą, kuris buvo išleistas atskira knyga. Kadangi dalis Šiaulių regiono 2004–2006 m. plėtros plane numatytų 
priemonių persikėlė į 2007–2013 m. regiono plėtros planą, todėl 2007–2013 m. planas užtikrino proceso 
tęstinumą, kurį garantuoja ir Lietuvos Respublikos ūkio strateginių plėtros krypčių pastovumas. 

2005 m. atlikta plano stebėsena ir išleista knyga „Šiaulių regiono 2004–2006 m. plėtros planas. 
2004 m. stebėsenos rezultatai ir plano pakeitimai“ (Šiauliai, 2005). ES struktūrinių fondų finansavimas pagal 
2004–2006 m. regiono plėtros planą buvo skirtas 36 projektams, kuriems finansuoti skirta 513 mln. litų, iš 
kurių 350 mln. litų buvo ES lėšos.   

2006 m. pradžioje Šiaulių apskrities viršininko administracijai kartu su kitais partneriais suteikta ES 
tarptautinio fondo INTERREG III B parama projektui „Erdvinio planavimo galimybių ir vietinio potencialo 
panaudojimas siekiant atokių vietovių nuosmukio mažinimo (HINTERLAND)“ realizuoti. Buvo nutarta 
atokią vietovę traktuoti dviem lygiais: 

Šiaulių regionas kaip atoki vietovė. Kaip pagrindinį šios vietovės problemų sprendimų įrankį regiono 
potencialui panaudoti buvo numatyta atnaujinti Šiaulių regiono 2004–2006 m. plėtros planą ir pratęsti jį 
2007–2013 m. Kartu naujai suformuota apskrities plėtros strategija turėtų prisidėti prie atokios vietovės 
ekonominio ir socialinio nuosmukio mažinimo, pagrindinių regiono problemų sprendimo. 

Šiaulių apskrities kaimo seniūnijos. Projekto bazėje iš visų šešių apskrities rajonų detaliam tyrimui 
pasirinktos 9 seniūnijos. Šių seniūnijų potencialo panaudojimui skatinti numatyta keletas smulkesnių 
žvalgomųjų projektų. 

Šiaulių regiono 2007–2013 m. plėtros planas parengtas ir patvirtintas Šiaulių regiono plėtros tarybos 
2007 m. birželio 7 d. sprendimu. 2008 m. spalio 16 d. Šiaulių regiono plėtros tarybos sprendimu plėtros 
planas buvo atnaujintas. Strateginių plėtros planų rengimo procesas rajonų ir miestų savivaldybėse, praėjusio 
laikotarpio plėtros planų įgyvendinimo stebėsena ir išvados padėjo įvertinti regiono vystymosi tendencijas ir 
perspektyvas, viešojo administravimo institucijoms – suvokti konkrečių teritorijų plėtros galimybes ir 
svarbiausias proveržio kryptis. Regiono plėtros planų programų įgyvendinimo rezultatas – padidėjęs regiono 
patrauklumas investuotojams, spartesnis ekonomikos augimas, sąlygų veiklos diversifikavimui sudarymas, 
turizmo objektų atnaujinimas, inžinerinės infrastruktūros sutvarkymas.  

ES struktūrinės paramos 2007–2013 m. regioninei projektų atrankai pateiktos 23 veiksmų programų 
įgyvendinimo priemonės, kurioms skirta apie 2,46 mlrd. Lt, t. y. apie 12,5 proc. ES struktūrinių fondų 
paramos. 2007–2013 m. Šiaulių regiono plėtros plane numatytiems projektams įgyvendinti paskirta 282 mln. 
litų ES struktūrinių fondų lėšų, iš kurių apytiksliai 200 mln. litų Šiaulių regiono plėtros taryba skyrė 
finansuoti konkretiems projektams.  

2014–2020 m. regiono plėtros planas turėtų išlaikyti tęstinumą, atitikti ES struktūrinių fondų paramos 
paskirtį ir didinti socialinę mūsų šalies sanglaudą. 
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Šiaulių regionas Europos Sąjungos regioninėje sistemoje 
Šiaulių regionas Lietuvos teritorijos Bendrajame plane, sutinkant su ES teritorinių statistinių vienetų 

nomenklatūra (TSVN, ES terminas – NUTS), prilygintas trečio lygmens regionui, t. y. NUTS-3.  
Rajonų savivaldybės ir jų seniūnijos priskirtos žemesnio lygmens teritoriniams vienetams, kurie dabar 

ES vadinami lokaliniais administraciniais vienetais – LAV 1 ir LAV 2 (ES terminas – LAU 1 ir LAU 2). 
Aukštesnio lygmens regionams Lietuvoje NUTS-1, NUTS-2 atstovauja visa šalis. 

 
Šiaulių regiono perspektyvos nacionaliniame kontekste 
LR teritorijos Bendrajame plane Šiauliai ir Panevėžys įvardijami kaip pirmo lygmens metropoliniai 

regioninės kategorijos centrai. Tarptautinės kategorijos metropoliniams centrams priskiriami Vilnius ir 
Kaunas, valstybinės kategorijos – Klaipėda. Metropoliniai centrai yra plačios funkcinės struktūros su 
aukščiausio lygmens kūrybiniu potencialu, dažniausia susijusiu su universitetų tyrimų baze, gamybinėmis, 
finansinėmis ir galimybėmis tam tikroje šalies dalyje. Tai miestai, dažniausia turintys daugiau kaip 
200 tūkst. gyventojų ir pasižymintys aglomeruojančiu poveikiu aplinkinei teritorijai, turintys gerai išvystytą 
infrastruktūrą. 

 

 
 

1 pav. Konkretizuoti urbanistiniai sprendimai Šiaulių apskrities bendrajame plane 
 
Bendrajame plane nurodyta, kad Šiauliai neatitinka metropolinio lygmens centro kriterijų ir yra 

silpniausia šio lygmens grandis, tačiau yra realios galimybės išplėtoti miestą iki metropolinio lygmens 
centro: universitetas, galimybė intensyvinti bendrą veiklą su kitų šalių ir miestų subjektais, lauktinas 
transporto koridorių svarbos didėjimas, ypač įkūrus Viešąjį logistikos centrą. Šiauliai turėtų sparčiai plėstis 
kaip regioninis mokslo ir mokymo centras, plačiai taikantis moderniąsias technologijas ir orientuotas į 
geresnį ekonominių išteklių naudojimą ir žmogiškojo potencialo ugdymą.  

Plėtros plane akcentuojama būtinybė naudoti makroregioną jungiančių tinklų formavimo priemones: 
valdymo ir organizacines (regionų plėtros tarybų bendradarbiavimas, pramonės ir verslo plėtros tarybų 
veikla), technologines ir technines (pvz., transporto tinklai), erdvinio planavimo priemones.  

Bendrajame plane išskiriama viena – Rytų–Vakarų krypties – I A kategorijos pagrindinė (metropolinė) 
šalies urbanistinės integracijos ašis, kuri remiasi keturiais metropolinio lygmens centrais kaip pagrindiniais 
inovacijų ir kitų aukščiausio lygmens veiklų stimulais. Numatoma ašis tapatinama su gyventojų ir veiklos 
koncentracijos zona. Ypač ji svarbi formuojant tolygų urbanistinio metropolinio vystymo pagrindą. 
Perspektyvoje Šiaulių apskrities teritorijoje bus vystoma I lygmens I A kategorijos pagrindinė šalies 
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urbanistinės integracijos (metropolinė) ašis, kuri kerta apskrities teritoriją ir jungia šalies metropolinius 
centrus: Šiaulius, Kauną, Vilnių, Klaipėdą. 

I B kategorijos tarptautinės urbanistinės integracijos ašis formuojama esamų ir siūlomų tarptautinių 
transporto koridorių pagrindu. Bendrajame plane apibrėžti šeši I rango magistraliniai tarptautiniai 
automobilių keliai. Šiaulius kerta du tokie keliai: 

• Transeuropinis I A (Via Hanseatica) koridorius: Sankt Peterburgas–Pskovas–Ryga–Šiauliai–
Karaliaučius–Varšuva–Krokuva–Budapeštas–Berlynas. Čia atlikta kelio atkarpos Šiauliai–Bubiai 
rekonstrukcija ir nutiestas pietvakarinis Šiaulių aplinkkelis; 

• TINA transporto koridorius: Klaipėda–Šiauliai–Panevėžys–Vilnius–Lyda. Čia numatoma 
rekonstruoti atkarpą Šiauliai–Panevėžys ir suformuoti rytinį Šiaulių aplinkkelį. 

 

Apskrities teritorijoje bus vystomas tarptautinis geležinkelių transporto infrastruktūros objektas – 
transeuropinis IX B Vakarų–Rytų standartinės europinės vėžės geležinkelio I koridorius Rail Baltica pagal 
svarbiausią Lietuvos urbanistinę ašį. Šiuo geležinkeliu bus nukreiptas pagrindinis tranzitinių krovinių 
srautas. Apskrities teritorijoje svarbu vystyti tarptautinį Šiaulių oro uostą, kuris yra neatskiriama 
transeuropinio IX B transporto koridoriaus šakos dalis. 

Iš pirmo lygmens (metropolinių) centrų ir I A lygmens metropolinės urbanistinės integracijos ašies 
plėtojimo keturių prioritetų pirmuoju Bendrajame plane įrašyta Šiaulių miesto plėtra. Be to, bendrasis 
strateginis prioritetas teikiamas silpnosioms urbanistinio karkaso dalims aktyvinti ir stiprinti. Bendrajame 
plane kartu su kitais keturiais numatytas Šiaurės–Vakarų pramoninių zonų kompleksas Klaipėda–Kretinga–
Plungė–Telšiai–Mažeikiai–Šiauliai.  

Šiaulių miesto plėtojimas užtikrins, kad jis atitiktų 1 lygmens R kategorijos regioninio rango metropolinio 
centro parametrus. Formuojant I A kategorijos ašies atkarpas pagal IXb tarptautinio transporto koridorius, bus 
gerinamas susisiekimas tarp Šiaulių ir Panevėžio miestų. Atnaujinant „Via Hanseatica“ stiprinama I A lygmens 
urbanistinės integracijos ašis siejama su išvystyta gyventojų ir veiklos koncentracijos zona.  

 
Lietuvos teritorinės reformos metmenys 
LR Seimo 2008 m. gruodžio mėn. 9 d. nutarimu Nr. XI-52 (Žin., 2008, Nr. 146-5870) patvirtintoje LR 

Vyriausybės programoje numatyta 2011–2013 m. įkurti regionus ir panaikinti apskritis. LR Vyriausybė 
pateikė derinti nutarimo „2009 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1787 „Dėl apskričių viršininkų administracijų 
likvidacinių komisijų sudarymo ir veiksmų likviduojant apskričių viršininkų administracijas“ pripažinimo 
netekusiu galios“ projektą. Pagal šį dokumentą numatoma 2010 m. liepos 1 d. baigti pirmąjį apskričių 
reformos etapą – panaikinant apskrities viršininko instituciją, o dalį jos funkcijų perduodant vietos ir 
centrinės valdžios institucijoms, o neefektyvias funkcijas naikinant. Apskritys kaip teritoriniai vienetai 
išlieka, todėl apskrities viršininko institucijos panaikinimas neturės įtakos 2007–2013 m. skirtos ES 
struktūrinių fondų paramos įsisavinimui. LR Vyriausybės programoje įtvirtinta nuostata, kad regionai 
paliekami, o joms atstovauja Regionų plėtros tarybos. LR regioninės plėtros įstatymas buvo papildytas 2007 
m. gegužės 17 d., nustatant regionų plėtros taryboms įgaliojimus svarstyti siūlymus dėl regiono socialinės ir 
ekonominės plėtros projektų, atrinkti projektus, teikti savo išvadas finansavimą skiriančioms institucijoms.  

 

  

  
  

2 pav. Lietuvos apskritys 3 pav. Šiaulių apskrities 6 rajonai 
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Konkretus sprendimas dėl Lietuvos regionų bus priimtas, kai Europos Komisija priims sprendimą dėl 
2014–2020 m. struktūrinės paramos. Sėkmingos regiono ekonominės plėtros pagrindas yra jo gebėjimas 
prisitaikyti prie vietinių ir regioninių rinkų, integruotis į tarptautines rinkas, naujos infrastruktūros kūrimą. 
Pagrindinis tikslas kuriant efektyviai veikiantį regioninio valdymo lygmenį yra vidiniai šalies poreikiai, kurie 
sietini su valdymu ir ekonomine plėtra. Pagrindinis klausimas tobulinant valstybės valdymo modelį yra 
apsisprendimas dėl antrojo (regioninio) lygmens savivaldos sukūrimo šalyje. Nuo to, ar bus regioninės 
savivaldos lygmuo Lietuvoje, tiesiogiai priklausys tiek funkcijų pasiskirstymas, tiek finansavimo sistema. 
Pirminiame projekte numatyta, kad Lietuvoje bus steigiami keturi euroregionai, atsižvelgiant į gyventojų 
skaičių dabartinėse apskrityse. Vienas regionas apimtų dabartinę Vilniaus apskritį, antrasis – Kauno, Alytaus 
ir Marijampolės apskritis, trečiasis – Klaipėdos, Telšių ir Tauragės apskritis, ketvirtasis – Šiaulių, Panevėžio 
ir Utenos apskritis. Kitas variantas –Šiaulių regionas priskiriamas Vakarų regionui kartu su Klaipėdos, Telšių 
ir didžiąja Tauragės apskrities dalimi. Taip pat svarstomas regionų kūrimo pagal 5 didžiuosius Lietuvos 
didmiesčius variantas ir keturių regionų modelis kuriant regionus etniniu principu. 

 
Šiaulių regiono 2007–2013 m. plėtros plano atnaujinimo sąsajos su LR regioninės politikos 

dokumentais 
Pagal Regioninės plėtros įstatymą nacionalinė regioninė politika yra valstybės institucijų ir kitų 

subjektų tikslinė veikla, kuria daromas diferencijuotas poveikis valstybės regionų socialinei ir ekonominei 
plėtrai, mažinant regionų socialinius ir ekonominius skirtumus pačiuose regionuose, skatinant valstybėje 
tolygią ir tvarią plėtrą.  

Regiono strategijos prioritetai suderinti su kitais nacionaliniais ilgalaikiais strateginiais dokumentais: 
LR teritorijos bendruoju planu, Nacionaline darnaus vystymosi strategija, Regioninės politikos iki 2013 m. 
strategija, sektorių strategijomis, Nacionaline bendrąja strategija, Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės 
paramos panaudojimo strategija konvergencijos tikslui įgyvendinti, Šiaulių apskrities bendruoju planu. 
Regiono plėtros plano priemonės tiesiogiai siejasi ir prisideda įgyvendinant valstybės prioritetus. Rengiant 
planą, kai kurie plano tikslai ir uždaviniai atitinka parengtas nacionalines strategijas ir programas. 
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Plano rengėjai ir autoriai 
 
 

1 lentelė 
Regiono sektoriai ir sritys 

 

Planą rengė UAB „Europos erdvės efektas“  
Sektorius Sektorių ekspertai Sritys 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Doc. dr. Artūras Blinstrubas, 
Socialinių tyrimo mokslinio 
centro direktorius 
arturas.b@centras.lt 

Bendrasis lavinimas ir profesinis mokymas, aukštasis 
mokslas, kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas, 
nuotolinis ir suaugusiųjų mokymas, informacinė visuomenė, 
užimtumas ir darbo rinkos priemonės, kultūra, kultūros 
paveldo apsauga ir naudojimas, sportas, viešasis 
administravimas. 

Verslas, pramonė 
ir kaimo plėtra 

Profesorė Zita Tamašauskienė, 
Ekonomikos katedros vedėja 
zita.tamasauskiene@smf.su.lt 

Smulkus ir vidutinis verslas, pramonė, paslaugų sektorius 
(pvz., turizmas), moksliniai tyrimai ir technologijos, žemės 
ūkis, alternatyvūs verslai kaime, žuvininkystė, miškininkystė. 

Viešosios 
paslaugos 

Ekspertų grupės vadovė, SMF 
prodekanė Liongina Juozaitienė 
prodekanas@smf.su.lt 

Sveikatos apsauga ir susirgimų prevencija, socialinės 
paslaugos, socialinė sauga, socialinė integracija, viešasis 
saugumas. 

Infrastruktūros 
plėtra ir aplinkos 
apsauga 

Doc. dr. Skaidrė Žičkienė, 
Vadybos katedros vedėja 
skazi@tf.su.lt 

Transportas, telekomunikacijos, energetika, vandentieka, 
vandenvala, šilumos tiekimas, atliekų tvarkymas, oro taršos 
kontrolė, būsto plėtra, viešoji infrastruktūra (pėsčiųjų ir 
dviračių takai, parkai, viešosios poilsio vietos), kultūros 
įstaigų infrastruktūra.  

 
Atnaujinant regiono plėtros planą, laikomasi pagrindinių regionų strateginio planavimo principų: 
• Viešumas, partnerystė, bendruomenės įtraukimas. 
• Diskusija pagrįstas bendradarbiavimas ir kompromiso paieškos. 
• Visa apimantis planas. 
• Aiškūs, apibrėžti, pagrįsti uždaviniai. 
• Realiai per planavimo laikotarpį įgyvendinamos priemonės. 
• Dėmesys mūsų šalies strateginės plėtros nuostatoms. 
• Tęstinis procesas, kurio metu planas nuolat peržiūrimas ir taisomas atsižvelgiant į besikeičiančią 

situaciją. 
 

Šiaulių apskrities administracijos viršininko įsakymu patvirtintos regiono plėtros plano atnaujinimo 
grupės, kurias sudaro visų teritorinių vietovių ir įvairių sričių specialistai. 

 

2 lentelė 
Šiaulių regiono 2007–2013 m. plėtros plano atnaujinimo darbo grupės 

 

Jungtinės darbo grupės koordinatorė – projekto „Šiaulių regiono 2007–2013 m. plėtros plano atnaujinimas, siekiant tobulinti 
regiono plėtros planavimą“ vadovė 

Dalia Dijokaitė  
Atnaujinto 2007–2013 m. regiono plėtros plano vertinimo ekspertas  

Teodoras Tamošiūnas,  
Šiaulių universiteto Tarptautinių ryšių ir plėtros prorektorius,  

Viešojo administravimo katedros profesorius  
 

Infrastruktūros plėtros ir aplinkos apsaugos darbo grupė 

Kuratorė Regina Leknickienė, 
Šiaulių apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros 
departamento Teritorijų planavimo skyriaus vedėja 

 
(8 41) 524 538 
 

 
r.leknickiene@siauliai.aps.lt  

Donatas Jurgaitis Prorektorius (8 41) 595 808 pletra@cr.su.lt   
Šiaulių 
universitetas 

Ingrida Šaulienė Aplinkotyros katedros 
vedėja 

(8 41) 595 862 oikos@fm.su.lt  

Stasė Racevičienė Vietinio ūkio ir turto 
skyriaus vedėja 

(8 425) 56 613 stase@akmene.lt   
Akmenės r. 
savivaldybė Svajūnas Vilkas Ekologas (8 425) 57 144 ekologas@akmene.lt  
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2 lentelės tęsinys 
 

Joniškio r. 
savivaldybė 

Saulius Putna Statybos skyriaus vedėjas (8 426) 51 090 
8 612 63 182 

saulius.putna@joniskis.lt  

Kelmės r. 
savivaldybė 

Kęstutis Kneižys Statybos ir komunalinio 
ūkio skyriaus vedėjas 

(8 427) 69 068 
8 682 29 502 

statyba@kelme.lt  

Pakruojo r. 
savivaldybė 

Saulius Margis Komunalinio ūkio vyr. 
specialistas 

(8 421) 69 090 saulius.margis@pakruojis.lt  

Radviliškio r. 
savivaldybė 

Gintaras Pilypas Investicijų ir projektų 
valdymo skyriaus vedėjas 

(8 422) 69 138 
 

gintaras.p@radviliskis.lt  

Šiaulių r. 
savivaldybė 

Alfredas Budris Turto valdymo skyriaus 
vedėjas 

(8 41) 596 657 tvs@siauliai-r.sav.lt  

Romaldas Šemeta Aplinkos skyriaus vedėjas (8 41) 500 525 r.semeta@siauliai.lt  Šiaulių m. 
savivaldybė Juozas 

Varapnickas 
Architektūros ir 
urbanistikos skyriaus  
vyr. specialistas 

(8 41) 596 243 j.varapnickas@siauliai.lt  

Šiaulių prekybos 
pramonės ir 
amatų rūmai 

Alfredas Jonuška Generalinis direktorius (8 610) 13 500 alfredas.jonuska@chambers.lt  

Česlovas 
Kasputis 

AB „Šiaulių energija“ 
generalinis direktorius 

(8 41) 591 201 info@siaulenerg.lt  Šiaulių 
pramonininkų 
asociacija Stasys Karitonas UAB „Rolvika“ Šiaulių 

filialo direktorius 
(8 41) 524 417 siauliai@rolvika.lt  

Nijolė 
Martinaitienė 

Poveikio aplinkai vertinimo 
ir normatyvų skyriaus 
vedėja 

(8 41) 696 407 n.martinaitiene@srd.am.lt  Šiaulių regiono 
aplinkos apsaugos 
departamentas 

Stanislovas 
Rukevičius  

Poveikio aplinkai vertinimo 
ir normatyvų skyriaus  
vyr. specialistas 

(8 41) 596 417 s.rukevičius@srd.am.lt  

Kultūros paveldo 
departamento prie 
Kultūros 
ministerijos 
Šiaulių teritorinis 
padalinys 

 
Laura Palaimienė 

 
Vyresnioji specialistė 

(8 41) 523 665 l.palaimiene@heritage.lt  

Žmogiškųjų išteklių plėtros darbo grupė 

Kuratorė Virginija Šimkutė, 
Šiaulių apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros 
departamento Regiono ekonomikos ir socialinio vystymo skyriaus vyr. 
specialistė 

 
(8 41) 501 137 

 
 
v.simkute@siauliai.aps.lt  

Juozas Pabrėža Studijų prorektorius (8 41) 595 801 studijos@cr.su.lt  Šiaulių universitetas 

Vytautas Gudonis Specialiosios 
pedagogikos katedros 
profesorius 

(8 41) 595 734 spk@cr.su.lt  

Šiaulių apskrities 
viršininko 
administracija 

Jonas Bosas Socialinių reikalų, 
švietimo ir kultūros 
departamento direktorius 

 
(8 41) 501 062 
 

 
jonas.bosas@siauliai.aps.lt  

Akmenės r. 
savivaldybė 

Nijolė Lukauskaitė Švietimo skyriaus  vyr. 
specialistė 

8 610 38 294 lukauskaite@akmene.lt  

Joniškio r. 
savivaldybė 

Inga Jasiūnienė Ekonomikos plėtros ir 
investicijų skyriaus vyr. 
specialistė 

 
(8 426) 52 091 

 
inga.jasiūniene@joniskis.lt 
  

Kelmės r. 
savivaldybė 

Reda Každailienė Socialinės paramos 
skyriaus vedėja 

(8 427) 69 065 
8 610 69 881 

soc.parama@kelme.lt  

Pakruojo r. 
savivaldybė 

Daiva Rutkevičienė Socialinės rūpybos 
skyriaus vedėja 

(8 421) 69 074 daiva.rut@pakruojis.lt  
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2 lentelės tęsinys 
 

Radviliškio r. 
savivaldybė  

Jolanta 
Margaitienė 

Bendrųjų reikalų 
skyriaus vedėja 

(8 422) 69 018 jolanta.m@radviliskis.lt  

Šiaulių r. 
savivaldybė 

Eduardas 
Bivainis 

Investicijų skyriaus  
vyr. specialistas 

(8 41) 596 678 bivainis@siauliai-r.sav.lt  

Rita 
Blauzdavičienė 

Socialinės paramos 
skyriaus vedėja 

(8 41) 523 863 r.blauzdavičiene@siauliai.lt  Šiaulių m. 
savivaldybė 

Violeta 
Damskienė 

Švietimo skyriaus 
vedėja 

(8 41) 526 068 v.damskiene@siauliai.lt  

VšĮ Šiaulių 
apskrities 
ligoninė 

Aušrelė 
Šalkauskienė 

Strateginio valdymo 
direktorė 

(8 41) 524 285 ausrele.salkauskiene@siauliuligonine.lt  

Šiaulių 
prekybos 
pramonės ir 
amatų rūmai 

Saulius 
Dargužas 

ŠPPAR tarybos narys, 
ŠPRC centro 
direktorius 

 
(8 41) 552 589 

 
saulius.d@sprc.lt  

Šiaulių darbo 
birža 

Jolanta 
Mikšionytė 

Direktoriaus 
pavaduotoja 

(8 41) 523 362 jolanta.miksionyte@ldb.lt  

Šiaulių 
pramonininkų 
asociacija 

Rimgaudas 
Mickus 

UAB „Nirlita“ 
direktorius 

(8 41) 544 353 
(8 698) 27 701 

nirlita@nirlita.lt  

NVO „Moterų 
veiklos 
inovacijų 
centras“ 

Salomėja 
Jasudienė 

Vadovė (8 41) 520 239 salomeja.m@centras.lt  

Verslo, pramonės ir kaimo plėtros darbo grupė 

Kuratorė Rasa Benaitienė,  
Šiaulių apskrities viršininko administracijos Regioninės 
plėtros departamento Regiono ekonomikos ir socialinio 
vystymo skyriaus vyr. specialistė 

 
 
(8 41) 520 872 

 
 
rasab@siauliai.aps.lt  

Henrikas 
Karpavičius 

Ekonomikos katedros 
docentas 

8 687 10 908 hkar55@hot.mail.com  Šiaulių 
universitetas 

Jonas Jasaitis  Viešojo 
administravimo 
katedros docentas 

(8 699) 68 947 
(8 41) 590 412 

kptc@smf.su.lt  

Akmenės r. 
savivaldybė 

Valdemaras 
Paškevičius 

Administracijos 
direktoriaus 
pavaduotojas  

(8 425) 57 133 pavaduotojas@akmene.lt  

Dainius 
Vyšniauskas 

Vietinio ūkio ir turto 
skyriaus vedėjas 

(8 426) 69 146 dainius.vysniauskas@joniskis.lt  Joniškio r. 
savivaldybė 

Kęstutis 
Mačiulis 

VšĮ Joniškio turizmo 
ir verslo informacijos 
centro direktorius 

(8 426) 52 388 vic@jvic.lt  

Kelmės r. 
savivaldybė 

Juozas Rimkus Žemės ūkio skyriaus 
vedėjas 

(8 427)61 082 
(8 616) 99 481 

zu.ved@kelme.lt  

Pakruojo r. 
savivaldybė 

Juozas Pupinis Žemės ūkio skyriaus 
vedėjas 

(8 421) 69 081 juozas.pupinis@pakruojis.lt  
 

Radviliškio r. 
savivaldybė 

Alfredas 
Juozapavičius 

Žemės ūkio skyriaus 
vedėjas 

(8 422) 69 145 
(8 614) 08 715 

alfredas.j@radviliskis.lt  

Šiaulių r. 
savivaldybė 

Algirdas 
Baikauskas 

Ekonomikos ir verslo 
plėtros skyriaus 
vedėjas 

(8 41) 596 669 b.algirdas@siauliai-r.sav.lt  

Rasa Macienė Ekonomikos skyriaus 
vedėjo pavaduotoja 
strateginiam 
planavimui 

 
(8 41) 383 436 

 
r.maciene@siauliai.lt  

Šiaulių m. 
savivaldybė 

Dorita 
Antanavičienė 

Ekonomikos skyriaus 
vyr. specialistė 

(8 41) 383 434 d.antanavičiene@siauliai.lt  

Šiaulių 
prekybos 
pramonės ir 
amatų rūmai 

Jurgis Damkus Lietuvos inovacijų 
centro atstovas 
Šiaurės Lietuvoje 

(8 41) 598 562 
(8 618) 18 030 

j.damkus@lic.lt  

Šiaulių 
pramonininkų 
asociacija 

Arūnas Rupšys UAB „Ruvera“ 
direktorius 

(8 698) 47 061 a.rupsys@ruvera.lt  
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2 lentelės tęsinys 
 

Nijolė 
Martinaitienė 

Poveikio aplinkai 
vertinimo ir normatyvų 
skyriaus vedėja 

(8 41) 596 407 n.martinaitiene@srd.am.lt  Šiaulių regiono 
aplinkos apsaugos 
departamentas 

Stanislovas 
Rukevičius  

Poveikio aplinkai 
vertinimo ir normatyvų 
skyriaus vyr. 
specialistas 

(8 41) 596 417 s.rukevičius@srd.am.lt  

Viešųjų paslaugų plėtros darbo grupė 

Kuratorė Gitana Kudulienė,  
Šiaulių apskrities viršininko administracijos 
Regioninės plėtros departamento Teritorijų planavimo skyriaus 
vyr. specialistė informacijos sklaidai 

 
(8 41) 524 653 

 
g.kuduliene@siauliai.aps.lt  
 

Diana Šaparnienė Viešojo 
administravimo 
katedros vedėja 

 
(8 41) 595 887 

viešasis_administravimas@smf.su.lt Šiaulių 
universitetas 

Jura Vladas 
Vaitkevičius 

Medicinos pagrindų 
katedros vedėjas 

(8 41) 595 735 medicinos@cr.su.lt  

Akmenės r. 
savivaldybė 

Loreta 
Kryžiuvienė 

Investicijų skyriaus 
vedėja 

(8 425) 56 594 investicijos@akmene.lt  

Joniškio r. 
savivaldybė 

Vilija Aleksienė Ekonomikos plėtros ir 
investicijų skyriaus 
vedėja 

(8 426) 52 091 
(8 687) 50147 

v.aleksiene@joniskis.lt  

Kelmės r. 
savivaldybė 

Vytautas Vileikis Ekonomikos ir 
investicijų skyriaus 
vedėjas 

(8 427) 69 063 
(8 687) 78 920 

ekonomika@kelme.lt  

Pakruojo r. 
savivaldybė 

Vytautas Jonaitis L. e. Investicijų ir turto 
valdymo skyriaus 
vedėjo pareigas 

(8 421) 69 075 vytautas.jonaitis@pakruojis.lt  

Radviliškio r. 
savivaldybė 

Eugenijus 
Pranevičius 

Turto ir vietinio ūkio 
skyriaus vedėjas 

(8 422) 69 019 
(8 686) 25 692 

eugenijus.p@radviliskis.lt  

Šiaulių r. 
savivaldybė 

Irena 
Simanauskienė 

Socialinės paramos 
skyriaus vedėja 

(8 41) 596 690 i.simanauskienė@siauliai-r.sav.lt  

Šiaulių m. 
savivaldybė 

Arūnas Adomaitis Infrastruktūros 
skyriaus vedėjas 

(8 41) 596 320 a.adomaitis@siauliai.li  

VšĮ Šiaulių 
apskrities ligoninė 

Aušrelė 
Šalkauskienė 

Strateginio valdymo 
direktorė 

(8 41) 524 285 ausrele.salkauskiene@siauliuligonine.lt  

NVO „Moterų 
veiklos inovacijų 
centras“ 

Violeta 
Sologubova 

NVO „Moterų veiklos 
inovacijų centro“ 
atstovė 

(8 41) 520 239 sologubova@gmail.com  
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Šiaulių regiono 2007–2013 metų plėtros plane naudojami sutrumpinimai: 
 

Ekonomikos prioritetas: Sanglaudos prioritetas: 
ŠRPA Šiaulių regiono plėtros agentūra  SVV Smulkios ir vidutinės įmonės 
BVP Bendrasis vidaus produktas GMP Greitoji medicinos pagalba 
CŠT Centralizuotas šilumos teikimas NVO Nevyriausybinės organizacijos 
EVRK Ekonominių veiklos rūšių klasifikatorius PSPC Pirminės sveikatos priežiūros centras 
INVEGA Investicijų ir verslo garantijos TNE Tonos naftos ekvivalentas 
MTEP Moksliniai tyrimai eksperimentinė plėtra ŠU Šiaulių universitetas 
MTP Mokslo tyrimai ir plėtra TLK Teritorinė ligonių kasa 
MTTP Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra VšĮ Viešoji įstaiga 
TUI Tiesioginės užsienio investicijos TVIC Turizmo ir verslo informacijos centras 
VIC Verslo informacijos centras SB Savivaldybių biudžeto lėšos 
SDMC Specializuotas demonstracinis mokomasis 

centras 
VB Valstybės biudžeto lėšos 

STD Statistikos departamentas   
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Regiono plėtros plano atnaujinimo darbai ir etapai 
 

Darbo pradžia – 2010 m. vasario 22 d. Parengto dokumento pristatymas – 2010 m. gegužės 28 d.  
 

3 lentelė 
Kalendorinis Šiaulių regiono plėtros plano atnaujinimo grafikas 

 

Savaitės, pagrindinės datos Etapai Atsakingos 
institucijos, 

asmenys 

Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Regiono plėtros plano atnaujinimo 
metodikos ir darbų atlikimo grafiko 
parengimas. 

Ekspertai 2010-03-01                           

Darbo grupių susitikimas ir darbo 
eigos aptarimas. 

ŠAVA 
Regioninės 

plėtros 
departamentas 

2010-03-09                         

Situacijos analizė pagal Šiaulių 
regiono ūkio sektorius.  

Ekspertai 2010-03-25                       

2007–2013 m. Šiaulių regiono 
plėtros plano vizijos ir strateginės 
dalies koregavimas. 

Ekspertai 2010-03-25                          

Atnaujintos strategijos ir vizijos 
aptarimas tikslinėse darbo grupėse. 

ŠAVA 
Regioninės 

plėtros 
departamentas 

2010-03-31               

Šiaulių regiono sektorių analizės, 
plėtros plano vizijos ir strategijos 
pateikimas Šiaulių regiono plėtros 
tarybai. 

Ekspertai 2010-04-09               

Šiaulių regiono plėtros plano 
priemonių ir įgyvendinimo 
programos atnaujinimas. 

Ekspertai 2010-05-10                           

Šiaulių regiono plėtros plano 
įgyvendinimo priežiūros tvarkos 
parengimas. 

Ekspertai 2010-05-10               

Atnaujinto 2007–2013 m. Šiaulių 
regiono plėtros plano projekto 
pateikimas išorės ekspertui. 

Ekspertai 2010-05-17               

Atnaujinto 2007–2013 m. Šiaulių 
regiono plėtros plano projekto 
pristatymas darbo grupėse. 

Ekspertai 2010-05-26               

Atnaujinto 2007–2013 m. Šiaulių 
regiono plėtros plano projekto 
pristatymas Šiaulių regiono plėtros 
tarybai. 

Ekspertai 2010-05-28               

 
Strateginiai planavimo dokumentai, LR Seimo ir Vyriausybės patvirtinti įstatymai ir 

nutarimai, kuriais vadovautasi atnaujinant 2007–2013 m. regiono plėtros planą 
Atnaujinant 2007–2013 m. Šiaulių regiono plėtros planą buvo įvertinti LR Seimo patvirtinti įstatymai, 

Vyriausybės parengtos programos ir nutarimai, šakinių ministerijų parengti dokumentai ir ataskaitos, Šiaulių 
apskrities ir miesto bei rajonų savivaldybių planavimo dokumentai.  

• Nacionalinė bendroji strategija: Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos 
panaudojimo strategija konvergencijos tikslui įgyvendinti. 2006 m. lapkričio 23 d. 

• Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. LR Seimo 2002 m. spalio 29 d. nutarimas 
Nr. IX-1154 (Žin., 2002, Nr. 110-4852). 

• Lietuvos Respublikos Regioninės plėtros įstatymo pakeitimo įstatymas, priimtas LR Seime 
2002 m. gruodžio 10 d. (Žin., 2002, Nr. IX-1285). 
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• Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, LR Seimas, Nr. IX-2228, (Žin., 2004, Nr. 83-2983). 
• Ekonomikos skatinimo planas. Patvirtintas LR Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. 
• Nacionalinė Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa. LR Vyriausybės 2005 m. lapkričio 

22 d. nutarimas Nr. 1270. 
• Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 m. ilgalaikė strategija. LR Vyriausybės 2002 m. 

birželio 12 d. nutarimas. 
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 352 „Dėl Europos 

Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų 
atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.  

• Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo 2007–2010 m. programa. LR Vyriausybės 
2007 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. 1269 (Žin., 2007, Nr. 127-5185). 

• Regionų plėtros planų parengimo ir atnaujinimo metodika, patvirtinta LR vidaus reikalų ministro 
2002 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 482. 

• Lietuvos regioninės politikos iki 2013 m. strategija. LR Vyriausybės 2005 gegužės 23 d. nutarimas 
Nr. 575 (Žin., 2005, Nr.66-2370). 

• Valstybės ilgalaikės raidos strategija. LR Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. nutarimas Nr. IX-1187 
(Žin., 2002, Nr. 113-5029). 

• Elektroninės valdžios koncepcija. LR Vyriausybės 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimas Nr. 2115 
(Žin., 2003, Nr. 2-54). 

• Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2006–2008 m. programa. LR Vyriausybės 2006 m. 
birželio 21 d. nutarimas Nr. 615 (Žin., 2006, Nr. 71-2630). 

• Viešojo administravimo plėtros iki 2010 m. strategija. LR Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. 
nutarimas Nr. 488 (Žin., 2004, Nr. 69-2399). 

• LR Vyriausybės nutarimas „Dėl atsakomybės už ES 2007–2013 m. struktūrinės paramos, 
gaunamos pagal ES sanglaudos politikos konvergencijos tikslą, administravimą, paskirstymą ir 
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos klausimams spręsti sudarymo“ pakeitimo. 2006 m. kovo 
14 d. Nr. 252. 

• Lietuvos būsto strategija. Patvirtinta LR Vyriausybės 2004 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. 60. 
• Nacionalinė darnaus vystymosi strategija. Patvirtinta LR Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. 

nutarimu Nr. 1160 (Žin., 2003, Nr. 89-4029). 
• Strateginio planavimo metodika. LR Vyriausybė (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2007, Nr. 23-879, 

2009, Nr. 6-167, Nr. 36-1378). 
• Valstybinė aplinkos apsaugos strategija, LR Vyriausybė (Žin., 1996, Nr. 103-2347). 
• LR kraštovaizdžio politikos aprašas, patvirtintas LR Vyriausybės. (http://www.am.lt). 
• Valstybinis aplinkos oro kokybės stebėsenos planas, 2005. 
• Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos konvergencijos tikslui 

įgyvendinti įgyvendinimo strateginė ataskaita, 2009 (http://esparama.lt// Strateginė ataskaita). 
• Probleminių teritorijų plėtros programos (Druskininkų savivaldybės, Ignalinos, Jonavos, Joniškio, 

Jurbarko, Kelmės, Pasvalio rajonų savivaldybių probleminių teritorijų plėtros 2008–2010 m. 
programos. LR Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimas Nr. 922 (Žin., 2008, Nr. 111-4232).  

• Probleminių teritorijų plėtros programos (Akmenės, Lazdijų, Mažeikių, Rokiškio, Skuodo, 
Šalčininkų, Švenčionių rajonų savivaldybių probleminių teritorijų plėtros 2008–2010 m. 
programos. LR Vyriausybės 2008 m. spalio 29 d. nutarimas Nr. 1160 (Žin., 2008, Nr. 134-5196). 

• Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimas, įsisavinant ES SF lėšas, vertinimas. LR finansų 
ministerija. Vilnius, 2008. 

• Lietuvos plėtros prioritetų 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo laikotarpiu 
vertinimas (http://www.esparama./lt_plėtra/failai). 

• Dėl Finansų ministro 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1K-297 „Dėl projektų finansavimo sąlygų 
aprašo Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo, Techninės 
paramos veiksmų programų prieduose numatytoms veiksmų programų administravimo 
priemonėms patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2010-02-06, Nr. 16-775). 

• Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa, kuriai pritarta Europos Sąjungos kaimo plėtros 
komitete 2007 m. rugsėjo 19 d.  
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• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 352 „Dėl Europos 
Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų 
atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas. 

• Kardiologinis sveikatos priežiūros ir pirminės sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos ES SF 
lėšomis: modernizuotų sveikatos priežiūros įstaigų, kokybės ir prieinamumo tyrimo galutinė 
ataskaita. Vilnius, 2008. 

• Šiaulių regiono 2007–2013 m. plėtros planas, parengtas 2007 m. ir patvirtintas Šiaulių regiono 
plėtros tarybos 2007 m. birželio 7 d. sprendimu. 

• Šiaulių regiono 2007–2013 m. plėtros planas, atnaujintas 2008 m. spalio 16 d. Šiaulių regiono 
plėtros tarybos sprendimu. 

• Šiaulių regiono 2004–2006 m. plėtros planas, patvirtintas Šiaulių regiono plėtros tarybos 2003 m. 
rugsėjo 25 d. 

• Šiaulių miesto bendrasis planas. Patvirtintas 2009-01-29 Šiaulių miesto tarybos sprendimu Nr. T-1. 
• Šiaulių apskrities teritorijos bendrasis (generalinis) planas. Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2008 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 1042. Šiauliai, 2008. 
 
Regiono plėtros plano atnaujinimo metodai 
Strategijai formuoti naudojami atitikimo ir konversijos metodai. Naudojant atitikimo metodą, 

strategijos tikslai ir uždaviniai formuluojami išryškinant regiono stiprybes, galimybes ir siekius jais 
pasinaudoti. Konversijos metodas reiškia, kad tikslai ir uždaviniai formuluojami atsižvelgiant į regiono 
silpnybes, grėsmes ir siekiama jas eliminuoti. Konkretaus metodo pasirinkimas priklauso nuo situacijos, t. y. 
egzistuojančių galimybių, kuriomis reikėtų pasinaudoti, ar skubiai spręstinų problemų sektoriuose. Dalis 
tikslų ir uždavinių plėtros plane formuluojami naudojant atitikimo, dalis – konversijos metodą. Regiono 
sektorių analizei ir prognozavimui bei procesų modeliavimui taikomi:  

• socialiniai empiriniai tyrimai, naudojant ekspertų grupių metodą, rezultatų apibendrinimus ir 
adaptavimą regiono plėtros plano reikmėms; 

• išvadoms pagrįsti naudojami lyginamosios analizės metodai, matematiniai loginiai metodai, 
modeliavimo metodai; 

• pirminių ir antrinių duomenų analizė, dokumentų ir projektų analizė, SSGG analizė. 
 

Sektorių SSGG analizės lentelėje veiksnių stiprumas vertinamas 5 balų sistema. 5 balai skiriami 
didžiausią poveikį turinčiam veiksniui. Pirminis veiksnių reitingavimas atliktas bendraujant su savivaldybės 
atstovais ir apibendrintas ekspertų grupėje. Reitingų vertinimas koreguojamas gegužės 26 d. darbo grupių 
susirinkime. 

 
Visuomenės įtraukimas į plano atnaujinimo procesą ir realizavimą  
Atnaujinant Šiaulių regiono 2007–2013 m. plėtros planą, siekiama: 
• įtraukti į Šiaulių regiono plėtros planavimą vietos administracijas, verslo, pramonės ir paslaugų 

sferos įmones ir organizacijas, propaguoti strateginio planavimo svarbą;  
• padėti Šiaulių regionui pritraukti ir įsisavinti vidaus, nacionalines, ES paramos lėšas, skatinti šalies 

ir užsienio investicijas; 
• įtraukti regiono bendruomenę, ugdyti jos supratimą apie ekonominius, socialinius ir politinius 

procesus, didinti bendruomenės kompetencijas; 
• skatinti visuomenę panaudoti savo galimybes ir išteklius veiklos efektyvinimui bei gyvenimo 

kokybei gerinti.   
 

Darbo grupės, siekdamos bendradarbiauti su regiono gyventojais ir specialistais, organizuoja 
susitikimus su įvairių interesų grupių žmonėmis: 

• Šiaulių apskrities viršininko administracijos pastate organizuojami susitikimai su regiono 
bendruomene;  

• rengia susitikimus su ūkio šakų specialistais;  
• bendrauja su rajonų ir miesto savivaldybių darbo grupių nariais;  
• darbo grupių atstovai bendradarbiauja su savivaldybių darbuotojais, dalyvauja diskusijose, 

bendradarbiauja su merais, seniūnais ir vietinėmis bendruomenėmis;  
• organizuojami susitikimai su nevyriausybinėmis organizacijomis ir įvairių interesų grupių 

atstovais.  
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Plano rengimo procesas sutelkia regiono ar vietos bendruomenę, ugdo jos supratimą apie ekonominius, 
socialinius procesus ir galimybę daryti įtaką. Aktyvus regiono žmonių dalyvavimas socialinės ir ekonominės 
plėtros procesuose padeda kurti plėtrai palankią aplinką. Ekonominių ir socialinių partnerių dalyvavimas yra 
būtina sėkmingos regiono plėtros sąlyga, nes įvairių sričių atstovai turi žinių konkrečios vietovės 
ekonominės ir socialinės plėtros srityje, kurių panaudojimas gali ne tik užtikrinti geresnę plano kokybę, bet ir 
rasti tinkamą būdą regiono problemoms spręsti.  

Regiono mokslo ir mokymo institucijų, verslo įmonių atstovai yra svarbūs patarėjai rengiant planą. 
Regiono bendruomenės dalyvavimas ir informavimas padeda formuoti regiono ekonominei ir socialinei 
plėtrai palankius lūkesčius. Teigiami ekonominiai lūkesčiai gali skatinti privačias, tiesiogines užsienio 
investicijas ir sustiprinti viešosios politikos poveikį. 

 
Šiaulių regionas – Šiaurės Lietuvos lyderis 
Šiaulių regiono kaip Šiaurės Lietuvos lyderio įvaizdis natūraliai susiformavo istorijos eigoje, jam 

būdinga integrali šios teritorijos ekonominė, socialinė ir kultūrinė raida bei geografinė padėtis. Tokį įvaizdį 
pratęsia ir ambicinga Šiaulių regiono 2007–2013 metų plėtros plano vizija  bei strategija. 

 
Istorinė žemė 
Būtent šioje žemėje 1236 m. vykęs „Saulės“ mūšis sukūrė prielaidas Lietuvos valstybingumui 

įtvirtinti. Šiaulių žemė 1254 m. paminėta Livonijos akte ir kaip sudėtinė Žemaičių žemių konfederacijos 
dalis suvaidino svarbų vaidmenį, atremiant Livonijos puolimus XIII–XIV a. Šiauliai yra ir buvo ne tik 
geografinėje kryžkelėje, bet kartu tautinės ir etninės kultūros, politinių srovių, istorinių įvykių sandūroje. 

 
Istorinis regiono centras  Šiauliai 
Šiaulių regionui formuotis didelę įtaką turėjo Šiaulių miestas. Vienas didžiausių šalies miestų ne tik 

pats turi stiprų traukos lauką, bet ir natūraliai integruoja regiono potencialą į vieningą ekonominį ir socialinį 
branduolį. Šiauliai turi gilias pramonės ir verslo, kultūros, bendruomeninės veiklos tradicijas. Ir šiuo metu 
kone pusė regiono ekonomikos potencialo glūdi Šiaulių mieste. Lietuvos bendrajame plane nurodyta, kad 
Šiauliai yra Šiaurės Lietuvos švietimo ir mokslo centras. 

 
Įžymybių lopšys 
Šiaulių kraštas pasižymi intensyviu kultūriniu gyvenimu. XIX a. mieste telkėsi lietuvių inteligentijos 

būrys, išvystęs tautinio atgimimo, švietimo ir kultūros puoselėjimo veiklą. Ypač reikšmingas buvo 
spontaniškas lietuviško kultūrinio branduolio susidarymas mieste 1905–1914 m. Ir vėliau Šiaulių kraštas 
Lietuvai davė daug žymių mokslo, kultūros veikėjų bei politikų.  

 
Kultūros paveldo, meno ir sporto tradicijų kraštas 
Šiaulių regionas apjungia dalį Aukštaitijos ir Žemaitijos etnografinių regionų. Kryžių kalnas pritraukia 

piligrimus iš viso pasaulio ir tampa svarbiu turizmo traukos centru. Gausu vertingų kultūros paveldo objektų 
Kelmės, Joniškio, Pakruojo, Radviliškio rajonuose. Šiaulių regione vyksta reikšmingi tarptautiniai kultūros ir 
sporto renginiai. Kražiuose organizuojami garsieji M. K. Sarbievijaus skaitymai, Šiaulių mieste vyksta 
tradiciniai tarptautiniai folkloro festivaliai „Saulės žiedas“, Velykinės muzikos festivaliai, ne mažiau garsus 
ir tarptautinis Tytuvėnų kamerinės muzikos festivalis. 2012 m. Šiaulių regione numatytos tarptautinės 
asociacijos „Sportas visiems“ (TAFISA) 5-osios pasaulinės žaidynės. 2011 m. Šiauliuose vyks Europos vyrų 
krepšinio čempionato varžybos. 

 
Universitetinis regionas 
Regiono centre Šiauliuose yra galimybė ugdyti akademinę dvasią, stiprinti pagrindinius žinių polius – 

studijas, mokslą ir meną bei inovacijas. Tai ne tik didina intelektinį vietos potencialą, bet kuria tinkamą 
kultūrinę ir ekonominę terpę. Universitetas, remdamasis akademinėmis tradicijomis, vadovaujasi 
demokratijos principais, gerbia bendražmogiškąsias vertybes ir padeda kurti bei skleisti žinias ir inovacijas.  
Universitetas yra atviras permainoms ir tampa institucija, padedančia visuomenei ir ūkio subjektams 
dalyvauti integraciniuose procesuose, kurti žinių visuomenę ir žiniomis grįstą ekonomiką, didinti socialinę 
sanglaudą. 

 
Intensyvi pramonės ir verslo plėtra   
Šiaulių patrauklumą didina ir reikšmingi verslo bei pramonės sektoriai, intensyvi paslaugų plėtra. 

Konkurencingi ilgametes gamybos tradicijas turintys tradiciniai regiono pramonės sektoriai. Apdirbamoji 
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pramonė didele dalimi orientuota į eksportą. Regiono verslo infrastruktūra, apimanti  industrines zonas, 
Šiaulių miesto viešąjį logistikos centrą, naujai besiformuojančius  klasterius sudaro prielaidas tolimesnei 
verslo koncentracijai regione.  

 
Turtingas žemės ūkio kraštas 
Šiaulių regionas galėtų vadintis šalies aruodu, nes turi ne tik labai dideles žemės ūkio naudmenas, bet 

daugelyje vietų pasiekiamas beveik 1,5 karto aukštesnis žemės ūkio naudmenų našumo balas, plėtojamos 
visos tradicinės žemės ūkio veiklos, modernizuojamas kaimas, vystomos netradicinės veiklos, veikia didžiausi 
ūkiai Lietuvoje. 

 
Integralios, gerai išplėtotos susisiekimo infrastruktūros kraštas 
LR bendrojo plano sprendiniuose iki 2020 m. Šiaulių apskričiai ir Šiaulių miestui akcentuojama patogi 

geografinė padėtis, susiekimo galimybės su didžiaisiais Lietuvos ir kaimyninių šalių miestais. Regionas turi 
mišrią, gerai išvystytą kompleksinę transporto sistemą, kurioje yra tarptautinis oro uostas, stambus 
geležinkelio mazgas Radviliškyje, magistraliniai tarptautiniai automobilių transporto koridoriai. Geras 
magistralinis susisiekimas su Klaipėdos jūrų uostu. Šiaulių apskritį kerta magistralinis kelias, pagal Kretos 
sutartį priskirtas I Europos transporto koridoriui E67 „Via Hanseatica“. Ši magistralė jungia didžiuosius 
miestus: Sankt Peterburgą, Rygą, Šiaulius, Sovetską, Kaliningradą, Gdanską, Berlyną, Hamburgą. 
Atnaujinant „Via Hanseatica“ stiprinama IA lygmens urbanistinės integracijos ašis. Bendrajame plane 
akcentuojamas tolimesnis Via Hanseatica kelio svarbos didėjimas.  

 
Baltijos šalių saugos zona 
Šiaulių miesto prieigose Zoknių oro uoste veikia Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos 

bazė, kurioje NATO šalių atstovai vykdo Baltijos šalių oro erdvės apsaugos misiją. 
 
Aktyvios socialinės partnerystės regionas 
Šiaulių regionui būdinga aktyvi bendruomeninė veikla padeda ugdyti lyderius, plėtoti socialinę 

partnerystę, priimti iššūkius ir įgyvendinti ambicingus planus. Istorija ir dabartis rodo, kad Šiaulių regionas 
yra ryškus Šiaurės Lietuvos lyderis.   
 
 

ŠIAULIŲ REGIONO VIZIJA IKI 2020 M. 
 

Reikšmingą vietą šalies ekonominiame, socialiniame ir kultūriniame gyvenime užimantis 
regionas, kuriame sukurtas konkurencingas ūkis ir pasiekta didesnė visuomenės socialinė sanglauda 

 

Vizijos plėtotė pagal prioritetus: 
• bendražmogiškųjų vertybių išlaikymas ir plėtote grindžiama visuomenė, pasižyminti: a) žmonių 

kūrybiškumu, atvirumu tobulinimuisi; b) lyderiais ir veiksmingais socialiniais tinklais; c) į 
gyventojų saviraišką orientuoto lokalaus bendruomeninio socialumo formų įvairove bei 
kompetentingu jų derinimu ir palaikymu; 

• konkurencingas, aukšto produktyvumo Šiaulių regiono ūkis, turintis modernią ūkio struktūrą, 
kurioje didėja dalis įmonių, kuriančių aukštą pridėtinę vertę turinčius produktus ir taikančių naujas 
technologijas; 

• mieste ir kaime sukurta palanki verslumą, investicijas ir inovacijas skatinanti verslo aplinka, 
subalansuotas transporto infrastruktūros tinklas, atitinkantis mobilumo poreikius ir didinantis ūkio 
konkurencingumą; efektyvi energetikos infrastruktūra; 

• sukurta regiono gyventojams palanki gyvenamoji aplinka ir gera gyvenimo kokybė, užtikrinanti 
tolygią urbanistinę plėtrą ir teikianti kokybiškas viešąsias paslaugas; 

• konkurencingas, į vietinę ir tarptautinę rinką orientuotas žemės ūkis ir modernus kaimas; 
stabilizuota kaimo demografinė padėtis; patrauklus kraštovaizdis; aktyvi kaimo bendruomenė. 

 

Vizija ilgalaikėje perspektyvoje apima du pagrindinius aspektus. Pirma, siekti, kad ES struktūrinių 
fondų ir kitos investicijos padėtų mažinti regiono ekonominio ir socialinio išsivystymo lygio skirtumą nuo 
šalies vidurkio; antra, užtikrinti geresnę regiono žmonių gyvenimo kokybę, kurianti labiau integruotą 
visuomenę.  
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Šiaulių regiono plėtros prioritetai ir tikslai 
Prioritetai nustatyti vadovaujantis regiono plėtros vizija, regiono situacijos analize, socialinių-

ekonominių veiksnių analize, atsižvelgiant į valstybės strateginės plėtros prioritetus. Šiuos raidos prioritetus 
atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos veiksmų programos.  

 
I PRIORITETAS. Šiaulių regiono žmogiškųjų išteklių plėtra 
1.1 tikslas – socialinių procesų valdymo kompetencijų plėtotė ir mokymasis visą gyvenimą. 
1.2 tikslas – gyventojų užimtumo didinimas ir socialinė integracija. 
 
II PRIORITETAS. Šiaulių regiono ekonomikos augimas 
2.1 tikslas – mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros stiprinimas. 
2.2 tikslas – verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas. 
2.3 tikslas – informacinės visuomenės plėtra. 
2.4 tikslas – transporto tinklo plėtra, grindžiama darnaus vystymosi principais. 
2.5 tikslas – energetinio ūkio modernizavimas. 
 
III PRIORITETAS. Šiaulių regiono sanglaudos skatinimas  
3.1 tikslas – vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas 

visuomenės reikmėms.  
3.2 tikslas – viešųjų paslaugų aukštos kokybės užtikrinimas ir prieinamumo didinimas: sveikatos, 

socialinės, švietimo ir kultūros įstaigų infrastruktūros plėtra ir kokybės gerinimas. 
3.3 tikslas – aplinka ir darnus vystymasis. 
 
IV PRIORITETAS. Ekonominės ir socialinės veiklos kaimo vietovėse skatinimas 
4.1 tikslas – konkurencingo žemės ir miškų ūkio plėtra. 
4.2 tikslas – aplinkos ir kraštovaizdžio puoselėjimas. 
4.3 tikslas – kaimo žmonių gyvenimo kokybės gerinimas ir bendradarbiavimo skatinimas. 
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1 DALIS. ŠIAULIŲ REGIONO SITUACIJOS ANALIZĖ 
 
Struktūrinė parama Lietuvai 2007–2013 m. sudaro 23 mlrd. Lt, o įvertinus finansinę paramą žemės 

ūkiui ir kaimo plėtrai, dalyvavimui Europos Bendrijų programose, išorinių ES sienų apsaugai, geresniam 
tranzitui į / iš Kaliningrado srities per Lietuvos teritoriją užtikrinti – apie 36 mlrd. Lt.  

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos laikotarpiu regioninei projektų atrankai skirta apie 2,46 mlrd. 
Lt, t. y. 12,5 proc. ES struktūrinių fondų paramos. 2007–2013 m. Šiaulių regiono plėtros plane numatytiems 
projektams įgyvendinti iš regioninės projektų planavimo priemonių skirta 282 mln. Lt ES struktūrinių fondų 
lėšų.  

Valstybės ilgalaikės raidos strategijai įgyvendinti numatyta ne tik ES struktūrinė parama, bet ir kiti ES 
ir nacionalinių lėšų šaltiniai, todėl Šiaulių regiono strategijai įgyvendinti numatytos ne tik ES struktūrinių 
fondų lėšos, bet ir kiti galimi finansavimo šaltiniai.  

 
 

1 SEKTORIUS. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 
 
Santrauka 
Žmogiškieji ištekliai yra pagrindinis regiono ekonominės ir socialinės raidos veiksnys, regiono plėtros 

tikslų įgyvendinimo priemonė, jo konkurencinį pranašumą sąlygojantis komponentas. Didelių struktūrinių 
pokyčių, reformų metu žmogiškieji ištekliai yra svarbiausias sėkmę lemiantis dalykas. Kita vertus, 
žmogiškieji ištekliai yra pagrindinė visuomenės vertybė, galutinis socialinės ir ekonominės plėtros tikslas. 
Šiame skyriuje pateikiami kokybiniai ir kiekybiniai Šiaulių regiono žmogiškųjų išteklių sektoriaus aspektai. 
Išskirtos šios žmogiškųjų išteklių analizės sritys: 

• Bendroji žmogiškųjų išteklių charakteristika. 
• Bendrasis lavinimas ir profesinis mokymas. 
• Aukštasis mokslas. 
• Kvalifikacijos kėlimas, perkvalifikavimas, tęstinis mokymas(-is). 
• Nuotolinis ir suaugusiųjų mokymasis. 
• Informacinė visuomenė. 
• Užimtumas ir darbo rinkos priemonės. 
• Kultūros įstaigų veikla ir kultūros paveldo apsauga. 
• Sportinė veikla. 

 
 

1.1. Šiaulių regiono žmogiškųjų išteklių bendroji charakteristika 
 
Šiaulių apskritis pagal gyventojų skaičių yra ketvirtoji šalyje. 2010 m. sausio 1 d. duomenimis, buvo 

342 tūkst. žmonių, o tai sudaro 10,3 proc. Lietuvos gyventojų. Statistiniai duomenys rodo, kad apskrities 
gyventojų skaičius mažėjo sparčiau nei visoje šalyje: gyventojų skaičius 2009 m., lyginant su 2001 m., 
sumažėjo 7,8 proc. (Lietuvoje – 4,5 proc.). Sparčiausiai mažėjo Akmenės (11,7 proc.), Pakruojo (10,0 proc.) 
ir Kelmės (9,9 proc.) rajonuose. Gyventojų skaičius nuo 2007 m. apskrityje sumažėjo 12 tūkst. žmonių. 

Šiaulių regionas yra žemės ūkio kraštas, todėl regiono kaimuose gyvenančiųjų dalis yra didesnė už 
šalies vidurkį, ir šis santykis per tris metų liko stabilus. Šiaulių apskrities neurbanizuotose vietovėse gyvena 
5 proc. daugiau žmonių nei vidutiniškai šalyje. Mažas gimstamumas ir jaunų žmonių emigracija sąlygoja 
regiono gyventojų senėjimą. 2009 m. regione buvo 17 proc. gyventojų iki 15 m., 64 proc. – darbingo 
amžiaus gyventojų ir 19 proc. – pensinio amžiaus gyventojų. Lyginant su 2001 m., galima pastebėti, kad 
vaikų iki 15 m. sumažėjo 31 proc., darbingo amžiaus gyventojų – 2 proc., o asmenų, vyresnių nei 65 m., 
padidėjo 8 proc. Daugiausia darbingo amžiaus asmenų yra Šiaulių miesto savivaldybėje (67 proc.), 
mažiausia – Akmenės, Kelmės ir Pakruojo rajonų savivaldybėse (61 proc.). Kelmės ir Akmenės rajonuose, 
lyginant su kitomis savivaldybėmis, pensinio amžiaus asmenų yra daugiausia. Remiantis oficialiomis 
prognozėmis, darbingo amžiaus gyventojų dalis per 5 m. kisis nežymiai, mažės gyventojų iki 15 m. ir didės 
pensinio amžiaus asmenų.  

Demografinių pokyčių savitumą apskrities teritorijoje lemia keletas veiksnių. Gimstamumas šalyje 
pradėjo augti 2005 m., apskrityje – 2007 m., bet gimusiųjų augimo tempai yra mažesni nei visoje šalyje: 
2009 m. gimstamumas šalyje, lyginant su 2006 m., padidėjo 17 proc., apskrityje – 14 proc. Gimstamumo 
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situacija savivaldybėse skirtinga. Jei Šiaulių m. 2009 m., lyginant su 2006 m., gimusiųjų skaičius padidėjo 
31 proc., tai Kelmės raj. – 13 proc., Pakruojo rajone – 3 proc., o Radviliškio rajone sumažėjo 9 proc. 
Natūralus gyventojų skaičiaus mažėjimas Šiaulių regione yra didesnis nei visoje mūsų šalyje.  

Gyventojų migracijos neigiamas saldo Šiaulių regione didžiausias iš visų Lietuvos apskričių. Regionas 
2007–2009 m. dėl migracijos kasmet netenka apie 2 700 gyventojų. Tai didžiausias rodiklis, lyginant su 
kitomis apskritimis. Šiaulių regione migracijos saldo 1 000 gyventojų pastarųjų trejų metų vidurkis yra -7,8, 
Panevėžio regione – -5, Kauno regione – -3,1, Klaipėdos regione – -1,7. Vilniaus regione migracijos saldo 
teigiamas ir siekia +2.  

Pagal migracijos mastus labiausiai išsiskyrė Šiaulių miestas ir Šiaulių rajonas. Šiaulių miesto 
savivaldybėje emigracija 2004–2009 m. buvo pati didžiausia regione. Pastarųjų trejų metų duomenimis, iš 
Šiaulių miesto kasmet gyventi kitur išvyksta vidutiniškai 876 žmonės. 2008 m. Šiaulių rajono savivaldybėje 
pastebimas nedidelis teigiamas migracijos saldo (+50), tačiau, remiantis išankstiniais Statistikos 
departamento duomenimis, 2009 m. Šiaulių rajono migracijos saldo pakito ir iš rajono išvyko 732 asmenimis 
daugiau nei atvyko.  
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1.1 pav. Šiaulių regiono gyventojų amžiaus piramidė, 2009 m.  
Šaltinis: Statistikos departamentas, 2010. 

 
Oficiali migracija į užsienio šalis Šiaulių regione santykinai didesnė nei vidutiniškai Lietuvoje. 

2008 m. Statistikos departamento duomenimis, iš Šiaulių apskrities į kitas šalis išvyko 2 299 (tarptautinės 
migracijos saldo – 1 318) gyventojai (daugiausia iš Šiaulių miesto – 1 004). Tarptautinės migracijos saldo 
1 000 gyventojų Šiaulių regione sudaro – 2,5, Lietuvoje – 1,7. Pagal emigracijos mastą Šiaulių apskritį 
lenkia Vilniaus ir Kauno regionai.  

Šiaulių regiono urbanizacijos rodikliai yra žemesni nei šalies. Šalyje kaimo gyventojų dalis yra 
33 proc., tuo tarpu Šiaulių regione kaimo vietovių gyventojai sudaro apie 38 proc. visų regiono gyventojų. 
Didžiausia kaimo vietovėse gyvenančių gyventojų dalis yra Šiaulių raj. (73 proc.), Pakruojo raj. (72 proc.) ir 
Kelmės raj. (64 proc.) savivaldybėse. 
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1.2. Bendrasis lavinimas ir profesinis mokymas 
 
Regione pertvarkomas bendrojo lavinimo mokyklų tinklas. 2009 m. Šiaulių apskrityje veikė 166 

bendrojo lavinimo mokyklos. Mokyklų skaičius regione mažėja sparčiau nei šalyje. Nuo 2000 m., kai LR 
švietimo ir mokslo ministerija inicijavo mokyklų tinklo optimizavimo veiklas, iki 2009 m. regione buvo 
uždaryta arba tapo kitų mokyklų filialų, skyriumi 91 mokykla (35 proc.). Apskrities gyventojai mokyklų 
tinklo pokyčius vertina nevienareikšmiai. Manoma, kad mokyklų tinklo pertvarka, ypač kaimo vietovėje, 
mažina švietimo prieinamumą, skurdina kultūrinį gyvenimą nutolusiose vietovėse. Be to, tolesnė kelionė į 
mokyklą ir ilgesnis ne namuose praleistas laikas gali sukelti mokinių sveikatos problemų. Lietuvoje atlikti 
tyrimai rodo, kad mokyklų reorganizacija leidžia gyventojams gauti kokybiškesnes švietimo paslaugas. 
Mokyklų tinklo pertvarka sprendžia ir moksleivių srautų pasiskirstymo problemas, tačiau dalyje vietovių jos 
lieka aktualios, nes vienos mokyklos perpildytos, kitose finansuojamos tuščios mokymosi vietos.  

Mokinių skaičius Šiaulių regiono bendrojo lavinimo mokyklose pradėjo mažėti nuo 2000 m. 2000–
2008 m. laikotarpiu mokinių skaičius sumažėjo 25 proc., mažėja sparčiau nei šalyje: Šiaulių regione mokinių 
skaičius per 3 m. sumažėjo 8 994 mokiniais (15 proc.), o šalyje – 13,7 proc. Prognozuojama, kad mokinių 
apskrities bendrojo lavinimo mokyklose ir toliau mažės. 2015 m., lyginant su 2005 m., jose mokysis 33 proc. 
mokinių mažiau, V–XII klasėje ir gimnazijose besimokančių mokinių skaičiaus kaita prognozuojama dar 
didesnė – sumažės apie 40 proc. mokinių.   

2006–2008 m. Šiaulių regione mažėjo ikimokyklinio ugdymo įstaigų. 2008 m. Šiaulių apskrityje veikė 
66 ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Šiaulių apskrities ugdymo ikimokyklinėse įstaigose vietų poreikis yra 
didesnis nei pasiūla – 2008 m. 100 vaikų teko 92 vietos. Regione, kaip ir visoje šalyje, ikimokyklinio 
ugdymo įstaigose ugdoma nedaug kaimo vietovėse gyvenančių vaikų. Specialistų vertinimu, tokia padėtis 
neatitinka lygių galimybių principo ir yra socialinės nelygybės išraiška. Prognozuojama, kad didėjant 
gimstamumui, gyventojų poreikis ugdyti vaikus ikimokyklinėse įstaigose didės.   

Mažėjant ugdytinių skaičiui regiono švietimo įstaigose, mažinamas pedagogų skaičius. 
Prognozuojama, kad apskrities ikimokyklinėse ugdymo įstaigose iki 2010 m. pedagoginių darbuotojų 
bendrasis poreikis išliks toks pat, o nuo 2010 m. jis didės. Mokytojų bendrojo lavinimo mokyklose bendrasis 
poreikis 2015 m., lyginant su 2005 m., sumažės apie 30 proc., o mokytojų dalykininkų – apie 40 proc. Visose 
regiono savivaldybių ataskaitose kaip problema įvardijama pedagogų nedarbo grėsmė. 

Šiaulių regione gerėja mokytojų išsilavinimo rodikliai, tinkamai veikia kvalifikacijos kėlimo sistema. 
2008 m. net 94,9 proc. mokytojų turėjo aukštąjį išsilavinimą. Šio rodiklio dydis ir augimo tempas atitinka 
mūsų šalies tendencijas. 

Mokymosi sunkumų turintys mokiniai turi galimybę mokytis Šiaulių miesto, Kelmės r. Tytuvėnų ir 
Radviliškio jaunimo mokyklose (2009 m. duomenimis, šio tipo mokyklose mokėsi 246 mokiniai). Jaunimo 
mokyklų nėra Akmenės, Šiaulių, Joniškio ir Pakruojo rajonų savivaldybėse. Mokinių skaičius, tenkantis 
vienam mokytojui apskrities savivaldybių mokyklose, artimas šio rodiklio reikšmei šalyje. Tiek Šiaulių 
regione, tiek šalyje vienam bendrojo lavinimo mokyklos mokytojui vidutiniškai tenka 11 mokinių. 
Didžiausia šio rodiklio reikšmė yra Akmenės rajone (13) ir Šiaulių mieste (12), mažiausia – Pakruojo, 
Šiaulių, Kelmės rajonų savivaldybėse (9–10 mokinių vienam mokytojui). Siekis didinti šį rodiklį 
deklaruojamas šalies Švietimo strateginiuose dokumentuose ir vertintinas dvejopai: viena vertus, tai mažintų 
savivaldybių išlaidas švietimui, kita vertus, didėtų mokytojų krūviai ir mokinių skaičius klasėse, o tai galėtų 
neigiamai atsiliepti ugdymo kokybei.  

Renovuojamos savivaldybių ugdymo įstaigos, gerėja mokinių ugdymo sąlygos, tačiau, Valstybės 
kontrolės duomenimis, stebimas neefektyvus ir nerezultatyvus dalies programų vykdymas, kai skirtingi 
asignavimų valdytojai nederina savo veiklų. Todėl ugdymo įstaigų pastatų atnaujinimas vykdomas 
nenuosekliai, savivaldybėse atnaujintų mokyklų dalis yra skirtinga. Savivaldybės planuoja, kad iki 2012 m. 
bus renovuota apie pusė visų mokyklų. Gerėja mokyklų mokymo bazė, tačiau dažnai įvairius projektus, 
konkursus laimi aktyviausios mokyklos, o kitose, kurių mokytojai ir vadovai yra mažiau iniciatyvūs, 
programų siūlomomis galimybėmis nepasinaudojama. Savivaldybėse nepakanka finansavimo mokymo bazei 
atnaujinti.  

Pastaraisiais metais didėja mokinių, besimokančių suaugusiųjų mokyklose ar suaugusiųjų klasėse, 
skaičius. Suaugusieji 2009 m. sudarė apie 5,6 proc. apskrities bendrojo lavinimo mokyklų mokinių skaičiaus. 
Šio rodiklio reikšmė didesnė už vidutinę mūsų šalies reikšmę (3,3 proc.). Didžiausia suaugusiųjų mokymosi 
aprėptis buvo Šiaulių mieste ir Šiaulių rajone, mažiausia – Akmenės, Joniškio ir Pakruojo. Švietimo 
specialistai nurodo, kad pastaraisiais metais itin padidėjo ateinančiųjų mokytis mokymosi motyvacija. Yra 
moksleivių, kurių tikslas – įstoti į aukštąją mokyklą. Pastebima, kad daugiau vidurinio išsilavinimo siekia 
dirbantys jaunuoliai.  
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Keičiasi profesinio mokymo sistemos sandara. Nuo 2008 m. optimizuojant profesinio mokymo 
sistemą, pradėtas pirminio profesinio mokymo ir darbo rinkos profesinio mokymo sujungimo procesas. 
Tobulinama bendrojo lavinimo mokyklos mokinių profesinio konsultavimo sistema, steigiami profesinio 
konsultavimo centrai. Daugelis (daugiau nei 70 proc. pagrindinį išsilavinimą įgijusių) mokinių mokslus tęsia 
vidurinėse mokyklose arba gimnazijose, apie 20 proc. – profesinėje mokykloje. Daugelis (apie 70 proc.) 
Šiaulių apskrities bendrojo lavinimo mokyklas baigusių abiturientų stoja į aukštąsias mokyklas, 7 proc. – į 
profesines mokyklas.  

Šiaulių apskrities profesinėse mokyklose besimokančių mokinių dalis nuo bendro 15–19 m. gyventojų 
skaičiaus yra didesnė nei visoje šalyje. Regione veikia 8 valstybinės profesinės mokyklos (3 profesinio 
rengimo centrai, 4 žemės ūkio mokyklos ir 1 reabilitacinis profesinio rengimo centras). Tai sudaro 10 proc. 
visų šalies profesinio rengimo mokyklų, kuriose mokosi 12 proc. visų šalies profesinių mokyklų mokinių. 
Pažymėtina, kad Šiaulių mieste 1 000 gyventojų tenka apie 22 profesinėje mokykloje besimokantys 
moksleiviai, kitų didžiųjų šalies miestų vidurkis – apie 18 moksleivių. Profesinės mokyklos yra įsikūrusios 
visų savivaldybių teritorijose, išskyrus Akmenės rajono savivaldybę.  

Pastebima tendencija, kad Šiaulių regione mažėja profesines mokyklas baigusių moksleivių. Šiaulių 
regiono profesinėse ir žemės ūkio mokyklose 2008–2009 m. m. mokėsi 5,27 tūkst. moksleivių, daugiausia jų 
buvo Šiaulių mieste (53,6 proc.), Pakruojo ir Joniškio rajonų savivaldybėse (atitinkamai 6,9 proc. ir 
8,8 proc.). Nuo 2004 m. matyti jų skaičiaus mažėjimas. 2008–2009 m. mokyklas baigė 6,8 proc. mažiau nei 
ankstesniais metais. Ši tendencija gali būti susijusi su atitinkamo amžiaus gyventojų skaičiaus pokyčiais: 17–
19 m. jaunuolių skaičius regione mažėja. Šiaulių regiono profesinėse mokyklose brandos atestatus gaunančių 
moksleivių skaičius yra didesnis nei Lietuvoje. 2008–2009 m. brandos atestatus šalyje gavo 2,4 proc., o 
apskrities mokyklose – 6,1 proc. daugiau nei 2005–2006 m. 2008 m. Šiaulių mieste veikiančio Šiaulių 
profesinio rengimo centro absolventai sudarė 51,3 proc. Mažiau atestatų regione įteikė Radviliškio rajone 
veikiančios Šeduvos technologijų ir verslo mokykla, Lietuvos reabilitacinis profesinio rengimo centras 
(2,7 proc.) bei Žeimelio žemės ūkio mokykla (3,0 proc.). 

Apskrities žemės ūkio mokyklose rengiami įvairių sričių specialistai: didmeninės ir mažmeninės 
prekybos darbininkai, siuvėjai, virėjai, padavėjai, statybininkai, staliai, auklės, kirpėjai ir pan. Žemės ūkio, 
miškininkystės ir žuvininkystės srities programos sudaro nedidelę visų programų dalį (čia neskaičiuojamos 
inžinerijos ir mechanikos programos). Įgiję žemės ūkio profesijas dėl mažo darbuotojų poreikio žemės ūkio 
srityje absolventai gali nebent ūkininkauti. Tokia profesinio mokymo organizavimo forma turi pagrindinį 
trūkumą: profesinio mokymo materialinė bazė yra skaidoma, todėl, viena vertus, tampa nepakankama ir 
neužtikrina kokybiško, technologiškai modernaus mokymo, kita vertus, tinkamai nepanaudojami turimi 
materialiniai ištekliai.  

Gyventojų emigracijos ir „protų nutekėjimo“ problemos aktualios ir profesinei mokyklai. Mokyklų 
vadovų teigimu, daugelis mokinių, baigę profesinę mokyklą, planuoja vykti dirbti į užsienį. Mokiniai dažnai 
turi darbo užsienyje patirties, todėl daugelio planai yra labai realūs. Pastaraisiais metais populiaru vykti į 
Skandinavijos šalis, ten laikyti profesinės kvalifikacijos egzaminą ir gauti profesinės kvalifikacijos 
pažymėjimą, kuris pripažįstamas visoje Europoje. 

Profesinėse mokyklose yra paklausių, regionui aktualių mokymo programų, tačiau baigusiems 
profesinę mokyklą absolventams ekonomikos sąstingio sąlygomis įsidarbinti regiono įmonėse yra sudėtinga. 
Regiono teritorinių darbo biržų duomenimis, prognozuojama, kad 2010 m. daugiausia galimybių įsidarbinti 
turės profesinę kvalifikaciją turintys tarptautinių krovinių vežimo vairuotojai, pardavėjai, barmenai, virėjai, 
kepėjai, konditeriai, stogdengiai. Situacija švietimo sistemoje nepalanki darbininkų rengimui profesinėse 
mokyklose, visuomenėje vis dar stiprus požiūris, kad profesinis mokymas skirtas „atsilikusiems“ ir 
negabiems, nemoksliems jaunuoliams, todėl tėvai stengiasi, kad jų vaikai baigtų vidurinę mokyklą ir stotų į 
aukštąją. Toks požiūris neskatina ir mokinių motyvacijos rinktis darbininko karjerą, mokytis profesinėje 
mokykloje. Pažymėtina, kad didėjantį mokinių, baigusių pagrindinę mokyklą ir toliau mokslą tęsiančių 
bendrojo lavinimo, o ne profesinėje mokykloje, skaičių sąlygoja ir mokinio krepšelio sistema, nes mokyklos 
suinteresuotos, kad mokiniai tęstų mokslą vidurinėje mokykloje.  

Aktyviai profesinio informavimo ir konsultavimo srityje dirba Šiaulių darbo rinkos mokymo ir 
konsultavimo tarnyba. Ji teikia profesinio orientavimo paslaugas aukštesniųjų klasių mokiniams, specialiųjų 
poreikių darbo rinkoje turintiems asmenims (ilgalaikiams bedarbiams, iš įkalinimo įstaigų grįžusiems 
kaliniams, karo tarnybą atlikusiems asmenims ir pan.). Taikomos įvairios konsultavimo formos: vykstama į 
vietas, organizuojami užsiėmimai centre, konsultuojama internetu. 
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1.3. Aukštasis mokslas Šiaulių regione 
 
Vienas svarbiausių regiono darbo rinkos dalyvius apibūdinančių rodiklių yra išsilavinimas. Šiaulių 

regione aukštąjį išsilavinimą turinčių gyventojų yra santykinai mažiau nei vidutiniškai šalyje. Jeigu Lietuvoje 
2008 m. aukštąjį išsilavinimą turėjo 30,4 proc., tai Šiaulių regione – 22,9 proc. 25–64 m. asmenų. Aukštąjį 
išsilavinimą turinčių žmonių Šiaulių regione per ketverius metus padidėjo 2 proc. Pažymėtina, kad apskrityje 
yra santykinai daug žemą išsilavinimą turinčių žmonių, nors šis rodiklis per 2004–2008 m. didėjo.  
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1.2 pav. Gyventojų su aukštuoju išsilavinimu dalies kitimas 
Šaltinis: Statistikos departamentas, 2009. 

 
Šiaulių apskrities aukštosioms mokykloms būdinga intensyvi plėtra. Šiaulių regione 2008–2009 m. 

veikė 4 aukštosios mokyklos: Šiaulių universitetas ir trys kolegijos (Šiaulių kolegija, Šiaulių krašto vadybos, 
teisės ir kalbų kolegija, Šiaurės Lietuvos kolegija), iš kurių 2 privačios ir 1 privačios aukštosios mokyklos 
filialas (Vakarų Lietuvos verslo kolegijos Šiaulių skyrius). Visos aukštosios neuniversitetinės mokyklos yra 
naujai įkurtos ar reorganizuotos iš žemesnį statusą turinčių mokymo įstaigų., todėl kyla problemų, susijusių 
su studijų kokybe, personalo kvalifikacija, mokslinių tyrimų organizavimu. 

Studijuojančiųjų Šiaulių universitete skaičius nežymiai mažėja. Išlieka populiarios tęstinės studijos, 
ypač socialinių mokslų srityje. Platus studijų programų pasirinkimas leidžia apskrities įmonių dirbantiesiems 
ir vadovams derinti darbą ir studijas. Šiaulių universitetas tapo vienu didžiausiu klasikinių universitetų 
šalyje. Šiaulių universiteto pastangos rengti originalias studijų programas, kurių neturi kiti universitetai, 
populiarinti studijas universitete vykstant į regionus, daug bendrauti su mokyklomis per bendrus renginius, 
virtualioje aplinkoje ir kt. davė gerų rezultatų. 

Šiaulių universitete stiprinamas teorijos ir praktikos ryšys studijų procese, vyksta praktikos kaip 
studijų proceso dalies stebėsena, vertinama praktikos ir teorijos santykio dermė studijų organizavimo 
procese, praktikos vadybos kokybė, atliekamos mokslinės, pedagoginės, gamybinės, specifinės mokomosios 
ir kūrybinės praktikos, kartu su Šiaulių pramonininkų asociacija laimėtas UNIWIL projektas, skirtas studentų 
praktikos turiniui, formoms, metodams tobulinti. 

Universitete vystoma ir nuolat gerinama studentų savarankiško darbo bazė. Visi fakultetai turi gerai 
įrengtas  auditorijas, laboratorijas, nuo centrinės bibliotekos labiau nutolę fakultetai – modernias skaityklas. 
Studentai turi galimybę po paskaitų dirbti centrinėje bibliotekoje, kurioje yra sukurtos tinkamos sąlygos 
mokymuisi, moksliniam darbui. Šiaulių universitete plėtojamas tarptautinis bendradarbiavimas. Institucijoje 
yra sukurtas platus užsienio partnerių tinklas, apimantis Europos Sąjungos, JAV, Kanados, Rusijos, 
Baltarusijos, Ukrainos, Kazachstano, Korėjos valstybes. Taip pat dalyvaujama tarptautinių organizacijų ir 
tinklų – EUA (Europos universitetų asociacija), ETEN (Europos mokytojų rengimo tinklas), EAIE (Europos 
tarptautinio švietimo asociacija), BSRUN (Baltijos jūros regiono universitetų tinklas), NISPAcee (Vidurio ir 
Rytų Europos viešojo administravimo institutų ir mokyklų tinklas), BUP (Baltijos universitetų programa), 
EAEC (Europos ERASMUS koordinatorių asociacija), ASEM DUO (DUO-Korea) (Europos ir Korėjos 
bendradarbiavimas), EDEN (Europos nuotolinio ir e. mokymų tinklas), NETT (Mokytojų rengimo ir 
švietimo tinklas), ESERA (Europos mokslinio švietimo ir tyrimų asociacija), ICASE (Tarptautinė mokslinio 
švietimo asociacijos taryba), IOSTE (Tarptautinė mokslo ir technologijų švietimo organizacija) ir kt. 
projektuose bei tarptautiniuose renginiuose.  
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Šiaulių regione veikia 2 aukštosios neuniversitetinės mokyklos ir 1 aukštosios mokyklos skyrius. Į 
Šiauliuose veikiančias kolegijas kasmet įstoja apie 1 400 studentų. 

Šiaulių kolegija įsteigta 2002 m., sujungus ir reorganizavus Šiaulių aukštesniąją technikos mokyklą ir 
Šiaulių aukštesniąją medicinos mokyklą. Kolegija turi du fakultetus – Verslo ir technologijų bei Sveikatos 
priežiūros. Kolegijoje 2008–2009 m. vykdomos 22 biomedicinos mokslų, fizinių mokslų, socialinių mokslų ir 
technologijos mokslų studijų krypties programos. Aukštosios mokyklos dėstytojai ir studentai yra įsitraukę į 
tarptautinius projektus pagal LEONARDO DA VINCI, ERASMUS ir kitų ES fondų programas, 
bendradarbiaujama su Danijos, Turkijos, Bulgarijos, Rusijos ir kt. šalių aukštosiomis mokyklomis. 
Kolegijoje vykdoma mokslinė veikla, auga mokslinės-tyrimų veiklos kompetencijos (leidžiamas periodinis 
leidinys „Profesinės studijos: teorija ir praktika“). Kolegijos absolventai paklausūs darbo rinkoje. 

Šiaurės Lietuvos kolegija įsteigta 2002 m. Šiaurės Lietuvos kolegijoje vykdomos aukštosios nuolatinės 
ir ištęstinės koleginės studijos. Kolegija siūlo teisės, verslo vadybos, finansinių institucijų ekonomikos, 
kompiuterinių tinklų administravimo ir renginių verslo vadybos studijų programas. Joje veikia ir Suaugusiųjų 
mokymo centras, kuriame organizuojamas suaugusiųjų profesinis mokymas. Šiaurės Lietuvos kolegija 
dalyvauja tarptautinėse ES programose: SOCRATES / ERASMUS, PHARE. Kolegija bendradarbiauja su 
partneriais užsienyje: Latvija, Lenkija, Norvegija, Danija, Belgija, Suomija, Vengrija, Slovėnija, Slovakija, 
Portugalija ir kt. Vakarų Lietuvos verslo kolegijos Šiaulių skyrius įsteigtas 2002 m., reorganizavus 
Aukštesniosios referentų mokyklos Šiaulių skyrių. 
 
 

1.4. Kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas. Tęstinis mokymas(-is) 
 

Didžiausia suaugusiųjų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, kvalifikacijos ir perkvalifikavimo įstaiga Šiaulių 
krašte – Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institutas. Darbo rinkos profesinio mokymo programas yra 
parengusios beveik visos Šiaulių apskrities profesinės mokyklos, daugiausia – Šiaulių profesinio rengimo 
centras (43 programos) ir VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras (31 programa). Darbo rinkos profesinio 
mokymo paslaugas teikia ir kitos organizacijos: Šiaulių darbo rinkos ir mokymo centras, UAB „Yvas“, 
Respublikinio energetikų mokymo centro Šiaulių skyrius ir kt. Didžiausia jų – Šiaulių darbo rinkos mokymo 
centras, kurio mokymo bazėje asmenys gali mokytis įvairių profesijų pagal 50 profesinio mokymo programų. 
Regione veikia 15 vairuotojų rengimo įmonių.  

Apskrities įmonėse ir organizacijose yra didelis kvalifikacijos kėlimo poreikis. Darbuotojų mokymams 
ir kvalifikacijos kėlimui skiriamos ES fondų lėšos turėtų būti panaudojamos efektyviai, t. y. pasiekti ne tik 
apskrities centrą, bet ir rajonų centrus.  

Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institutas – aukštąjį mokslą baigusių asmenų kvalifikacijos kėlimo 
ir perkvalifikavimo centras. Studijuojama pagal šias persikvalifikavimo ir tęstinių studijų programas: I 
pakopos: informatika, istorija, anglų filologija, lietuvių filologija, specialioji pedagogika, socialinė 
pedagogika, pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas, viešasis administravimas; II pakopos: 
anglų kalbos ankstyvasis ugdymas, dalyko pedagogika (magistro studijos); vadyba (specializacija – švietimo 
vadyba). Taip pat organizuojami mokymai pedagogams, gydytojams, visuomenės sveikatos centrų 
darbuotojams, valstybės tarnautojams, policijos darbuotojams, socialiniams darbuotojams, viešojo 
administravimo specialistams, vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams, agresyvių šunų 
savininkams, arklininkystės ir žirgininkystės darbuotojams, atsakingiems už elektros ūkį. Institutas yra 
patvirtinta valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaiga, čia veikia ECDL įgaliotasis testavimo 
centras. Institutas dalyvauja tarptautiniuose projektuose, darbuotojai stažuojasi JAV, Prancūzijos, Olandijos, 
Švedijos, Danijos, Belgijos ir kt. šalių universitetuose. 

Trečiojo amžiaus universitetas Šiauliuose – viena vyresniojo amžiaus žmonių integracijos į visuomenę 
perspektyvų. Šiaulių trečiojo amžiaus universitetas (TAU) yra savarankiška nevyriausybinė organizacija, 
savo veikla užtikrinanti vyresniojo amžiaus žmonių geresnę socialinę integraciją į visuomenę, skatinanti jų 
produktyvų ir turiningą gyvenimą. Veikia 6 fakultetai. Tarp klausytojų pastebimos iniciatyvos mokytis 
amatų, kelti kvalifikaciją, persikvalifikuoti. Trūksta studijų TAU tęstinumo: dažnai tie patys žmonės 
pakartotinai klauso tas pačias paskaitas. 
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1.5. Nuotolinis ir suaugusiųjų mokymasis 
 

Visose apskrities savivaldybėse veikia po vieną įstaigą, organizuojančią profilinį suaugusiųjų mokymą. 
Akmenės, Kelmės rajonuose veikia suaugusiųjų mokymo centrai, Pakruojo ir Joniškio rajonuose – 
suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras / mokykla, Šiaulių mieste – suaugusiųjų vidurinė mokykla, 
Radviliškio rajone – suaugusiųjų klasės. Suaugusiųjų mokymo institucijos siūlo įvairias mokymo formas – 
vakarinę, neakivaizdinę, modulinę ir savarankišką mokymąsi. Moksleiviams sunkiai sekasi derinti darbą ir 
mokymąsi, dirbantiesiems mokiniams darbdaviai dažnai nesudaro sąlygų lankyti mokyklą, sudėtinga 
mokyklą lankyti ir nuo rajonų centrų nutolusiose vietovėse gyvenantiems mokiniams. Pastaruoju metu 
prieinamumo problemos sprendžiamos pasitelkus neakivaizdinį mokymo organizavimo būdą, taikant 
nuotolinių studijų elementus.  

Šiaulių regione skatinamas nuotolinis mokymasis. Informacija, žinios ir įgūdžiai šiuolaikinėje 
informacinėje visuomenėje yra ypač vertingi. Ši studijų forma skirta dirbantiems žmonėms, 
pageidaujantiems kelti kvalifikaciją, kartu tai priimtina mokymosi forma bedarbiams ir socialiai atskirtiems 
žmonėms, todėl rajoninės darbo biržos vis dažniau įtraukia nuotolinį mokymą, kurio pagrindą sudaro 
naujosios informacinės technologijos ir komunikavimo priemonės. Šiaulių apskrities suaugusiųjų mokymo 
institucijos naudoja nuotolinio mokymo formas, pasitelkdamos Moodle (virtualaus mokymosi) aplinką. 

Akmenės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras 2009 m. organizavo konferenciją 
„Nuotolinio mokymosi vaidmuo informacinėje visuomenėje“, kurios tikslas – supažindinti bendruomenę su 
projekto „Inovatyvių mokymo(-si) metodų plėtra ir pilietiškumo ugdymas suaugusiųjų švietime“ idėja, 
tikslais ir jų įgyvendinimo metodais.  

Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras dalyvavo projekte ,,Informacinėmis ir 
komunikacinėmis technologijomis grįsto nuotolinio mokymosi tinklo plėtra Lietuvoje“. 2007–2013 m. 
Radviliškio rajono strateginiame plėtros plane numatyta priemonė – diegti nuotolinio mokymo sistemas 
švietimo įstaigose. 

Suaugusiųjų mokymo įstaigos dalyvauja šalies nuotolinių studijų tinkluose, tobulina nuotolinio 
mokymo metodiką. Akmenės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras, Joniškio žemės ūkio 
mokykla, Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras, Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo 
švietimo centras, Radviliškio rajono švietimo centras, Šiaulių kolegija, Šiaulių universitetas yra nuotolinio ir 
e. mokymosi (LieDM) tinklo nariai. Šio tinklo tikslas – sukurti ir koordinuoti informacijos ir komunikacijos 
technologijomis pagrįstą aukštojo mokslo studijų ir tęstinio mokymosi sistemą, skatinant informacinės 
visuomenės formavimąsi Lietuvoje. Rajonų savivaldybių strateginiuose plėtros planuose numatomos 
priemonės nuotoliniam mokymuisi skatinti, suaugusiųjų mokymo įstaigos dalyvauja nuotolinio mokymo 
diegimo projektuose.  
 
 

1.6. Informacinė visuomenė 
 

Šiaulių regione plečiasi informacinių technologijų ir elektroninio ryšio infrastruktūra, mažėja 
kompiuterizacijos atotrūkis mieste ir kaime, bet lieka IT naudojimo atskirtis geografiniu aspektu, 
priklausomybė nuo išsilavinimo (daugiausia kompiuterių naudotojų yra aukštąjį išsilavinimą turintys 
gyventojai), amžiaus (vyresnio amžiaus Šiaulių apskrities gyventojai mažiau naudojasi internetu / 
elektroniniu paštu), pajamų (didėjant pajamoms, proporcingai didėja žmonių, turinčių kompiuterius ir 
naudojančių internetą). Siekiant pagerinti interneto paslaugas, vykdytas RAIN projektas, kurio tikslas – 
suteikti plačiajuosčio duomenų perdavimo prieigą visoms kaimiškųjų seniūnijų viešojo sektoriaus 
administravimo institucijoms, ligoninėms, laboratorijoms, mokykloms, muziejams, bibliotekoms, viešosios 
prieigos prie interneto taškams, taip pat gyventojams ir verslo įmonėms. Šviesolaidine infrastruktūra 
sujungiamos 52 Šiaulių apskrities kaimiškųjų seniūnijų gyvenvietės. Asociacija „Langas į ateitį“ kartu su 
Vidaus reikalų ministerija ir kitais partneriais seniūnijose, muziejuose, paštuose, ligoninėse, bibliotekose 
steigia viešo interneto prieigos taškus.  

Šiaulių regione sparčiai didėja gyventojų, turinčių namuose kompiuterius ir galimybę naudotis 
internetu. Statistikos departamento duomenimis, 2009 m. I ketvirtį mūsų šalyje asmeninį kompiuterį 
namuose turėjo 52,2 proc. namų ūkių, o Šiaulių apskrityje – 50,0 proc. gyventojų (žr. 1.1 lent.). 
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1.1 lentelė 
Kompiuterių ir interneto skvarba namų ūkiuose, proc. 

 

 Gyventojų dalis, turinti namuose 
kompiuterius, proc. 

Gyventojų dalis, turinti galimybę 
naudotis internetu namuose, proc. 

 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 
Lietuvos Respublika 42,0 48,0 52,2 40,3 47,1 54,7 
Šiaulių apskritis 37,4 41,0 50,0 34,5 43,5 52,0 
 

Šaltinis: Statistikos departamentas, 2010. 
 
Informacinių technologijų plėtra kiekvienam gyventojui atveria naujas bendravimo galimybes, nors 

stebima atotrūkio tarp gyventojų kompiuterizacijos mieste ir kaime mažėjimo tendencija (viena pagrindinių 
priežasčių buvo pajamų mokesčio lengvatos kompiuteriui įsigyti pritaikymas), tačiau lieka informacinių 
technologijų naudojimo atskirtis geografiniu aspektu. 2009 m. duomenimis, miestuose kompiuterius turėjo 
59,5 proc. gyventojų, kaimo vietovėse – 37,3 proc. Galimybę naudotis internetu Šiaulių apskrityje turi vis 
daugiau regiono gyventojų. Remiantis Statistikos departamento duomenimis, 2009 m. Šiaulių regione 
internetu namuose naudojosi 52 proc. gyventojų (Lietuvoje – 54,7 proc.). 2009 m. internetu nuolat (t. y. bent 
kartą per savaitę) naudojosi 52 proc. gyventojų (Lietuvoje – 55 proc.). Kompiuterių naudojimas kiekvieną 
dieną regione per ketverius metus padidėjo 18,6 proc. (Lietuvoje – 21,6 proc.), o interneto – 21,1 proc. 
(Lietuvoje – 26,3 proc.). Daugiausia kompiuteriu ir internetu naudojasi mokiniai ir studentai (kompiuteriu – 
94 proc., internetu – 90,2 proc.) bei dirbantys asmenys (kompiuteriu – 53,2 proc., internetu – 50,1 proc.). 

Gerėja mokyklų aprūpinimas kompiuteriais: regiono bendrojo lavinimo mokyklose vienu kompiuteriu 
vidutiniškai naudojasi 12 moksleivių. Šiaulių regiono mokyklų aprūpinimas kompiuteriais 2009–2010 m. m. 
pateiktas 1.2 lentelėje. Geriausia padėtis matyti Kelmės, Joniškio ir Radviliškio rajonuose, kur vienu 
kompiuteriu vidutiniškai naudojasi 9–10 mokinių, o Akmenės, Pakruojo rajonuose ir Šiaulių mieste vienu 
kompiuteriu vidutiniškai naudojasi 13–14 mokinių, kompiuterinė technika sensta, o jai atnaujinti trūksta lėšų. 

 

Vis plačiau informacinės technologijos taikomos viešojo administravimo sektoriuje. Vienas 
svarbiausių valstybės tikslų – modernizuoti institucijų veiklą, plėtojant elektroninės vyriausybės paslaugas, 
sudarant galimybę šalies gyventojams ir verslo įmonėms gauti informaciją ir paslaugas iš valstybės 
institucijų. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės duomenimis, 2008 m. bendras 
viešųjų ir administracinių paslaugų pasiekiamumo rodiklis Lietuvoje buvo 73,9 proc. Verslui skirtos 
paslaugos į internetą perkeliamos sparčiau nei skirtos gyventojams: internetu teikiamų viešųjų paslaugų 
verslui vidurkis sudarė 83,7 proc., gyventojams – 67,3 proc. 2008 m. pradžioje 61 proc. valstybės ir 
savivaldybių institucijų teikė pirmojo lygio elektronines paslaugas internetu, t. y. informaciją apie vykdomas 
funkcijas ir teikiamas paslaugas buvo galima rasti internete, 41,8 proc. įstaigų teikė galimybę parsisiųsti, o 
14,7 proc. – grąžinti užpildytas įvairias formas. Geriausiai išvystytos elektroninės viešosios paslaugos 
Šiaulių regione susijusios su gyventojų ir juridinių asmenų mokesčių deklaravimu, valstybinio socialinio 
draudimo įmokomis, muitinės deklaracijų ir statistinių duomenų pateikimu, įdarbinimu, viešųjų bibliotekų 
teikiamos paslaugos. 

 
1.2 lentelė 

Šiaulių regiono mokyklų aprūpinimas kompiuteriais (2009–2010 m. m.) 
 

 Bendras moksleivių 
skaičius 

Kompiuterių 
skaičius 

Vienu kompiuteriu vidutiniškai 
besinaudojančių mokinių skaičius 

Akmenės rajonas 4 093 286 14 
Joniškio rajonas 4 081 449 9 
Kelmės rajonas 5 115 577 9 
Pakruojo rajonas 3 697 294 13 
Radviliškio rajonas 6 480 622 10 
Šiaulių miestas 17 816 1 271 14 
Šiaulių rajonas 5 582 518 11 
Iš viso: 46 864 4 017 12 
 

Šaltinis: Švietimo valdymo informacinė sistema SVIS, 2009. 
 
Šiaulių regiono įmonėse yra aukšti kompiuterių ir interneto naudojimo rodikliai, didėja įmonių, 

turinčių kompiuterius ir naudojančių internetą. 2009 m. Lietuvoje kompiuterius turėjo 96,1 proc. įmonių, 
internetu naudojosi 95,0 proc. (iš jų 57,7 proc. naudojosi plačiajuosčiu internetu), o interneto svetaines turėjo 
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61,7 proc. įmonių. Per pastaruosius ketverius metus įmonių apsirūpinimas kompiuteriais padidėjo 4,4 proc., 
naudojimasis internetu – 9,8 proc., įmonių interneto svetainių – 20,9 proc. 2009 m. kompiuterius naudojo 
31,4 proc. įmonių darbuotojų, 28,8 proc. – internetu. Kompiuterius daugiausia naudojo darbuotojai, dirbantys 
finansinio tarpininkavimo (90,4 proc.), pašto ir telekomunikacijų (85,1 proc.) veikloje, mažiausiai – statybos 
(15,4 proc.), viešbučių ir restoranų (17,8 proc.), apdirbamosios gamybos (21,4 proc.) bei transporto ir 
sandėliavimo (24,5 proc.) veiklos srityse dirbantys darbuotojai.  

 
 

1.7. Užimtumas ir darbo rinkos priemonės  
 
Akmenės, Joniškio ir Kelmės rajonus pripažinus probleminėmis teritorijomis, vykdoma Regionų 

socialinio ir ekonominio išsivystymo skirtumų mažinimo 2007–2010 m. programa (Žin., 2007, 127-5185). 
Daug dėmesio šiose programose skiriama užimtumo skatinimo priemonėms, probleminių teritorijų 
savivaldybių darbuotojų ir tarnautojų kvalifikacijos kėlimui bei administravimo sistemų optimizavimui. 

Šiaulių regione, lyginant su kitomis apskritimis, yra daug darbingo amžiaus gyventojų. 2009 m. 
regione buvo 220,5 tūkst. darbingo amžiaus žmonių (64 proc. regiono gyventojų). Šiaulių mieste darbingo 
amžiaus gyventojų yra 67 proc., mažiausia darbingo amžiaus dalis yra Akmenės, Kelmės ir Pakruojo 
rajonuose (61 proc.).  

Užimtumo lygis Šiaulių regione 2009 m. buvo mažesnis nei visoje šalyje: jei regione buvo 58 proc. 
visų darbingo amžiaus (15–64 m.) gyventojų, tai šalyje – 60,1 proc. Kinta regiono gyventojų užimtumo 
struktūra pagal ekonomines veiklos rūšis: kasmet dirbančių žemės ūkyje vidutiniškai sumažėja 3,2 tūkst. 
(apie 10 proc. kasmet), o užimtųjų skaičius paslaugų srityje, statyboje, pramonėje didėja.  

Šiaulių regione nedarbo lygis mažesnis nei visoje šalyje. Išankstiniais gyventojų užimtumo tyrimo 
duomenimis, 2009 m. jis siekė 12,4 proc. ir buvo 1,3 proc. mažesnis už bendrą Lietuvos nedarbo lygio 
rodiklį. Lietuvoje vyrų nedarbas didėjo sparčiau nei moterų, panaši situacija pastebima ir Šiaulių regione. 
Šiaulių apskrities rajonų savivaldybėse registruotas nedarbo lygis skirtingas: 2009 m. Šiaulių regione 
nedarbas buvo 9,6 proc., didžiausias nedarbas buvo Akmenės (13,6 proc.), Kelmės (11,4 proc.), Joniškio (10 
proc.) rajonų savivaldybėse, mažiausias – Radviliškio (8,5 proc.) ir Pakruojo (8,6 proc.) rajonuose. 
Didžiausias nedarbo augimas ekonominio nuosmukio laikotarpiu matyti Akmenės rajone (6,8 proc.) ir 
Šiaulių mieste (6,3 proc.). 

Šiaulių regione mažos galimybės įsidarbinti inžinieriams, mokytojams, viešojo administravimo 
specialistams, ekonomistams, teisininkams ir darbininkams. Darbo biržos duomenimis, 2009 m. sudėtinga 
buvo įsidarbinti kompiuterių sistemų, statybos, elektros, elektronikos, mechanikos, aplinkos apsaugos 
inžinieriams, agronomams, veterinarijos gydytojams, sandėlininkams, kirpėjams, staliams. Iš kitų specialybių 
paminėtinas švietimo darbuotojų perteklius: dailės, anglų kalbos, kūno kultūros, pradinių klasių mokytojų, 
socialinių pedagogų, darželių ir lopšelių auklėtojų.  

Didžiausias galimybes įsidarbinti turi vadybininkai, psichologai, statistikai, gydytojai, vežėjai, maisto 
pramonės ir statybininko profesijų asmenys. 2009 m. Šiaulių regione daugelis laisvų darbo vietų buvo 
įregistruota inžinieriams programuotojams, maisto produktų ir gėrimų, medienos apdirbimo, siuvimo 
technologams, buhalteriams ir finansininkams, socialiniams darbuotojams, reklamos vadybininkams ir 
bendrosios praktikos gydytojams. Žemesnio išsilavinimo gyventojai turėjo galimybes įsidarbinti tarptautinio 
krovinių vežimo vairuotojais, barmenais, padavėjais, virėjais, mėsininkais, degalinių operatoriais, 
pardavėjais, apsaugos darbuotojais, plataus profilio statybininkais, dailidėmis, stogdengiais, mezgėjais, 
medienos apdirbimo staklių operatoriais, elektroninės įrangos surinkėjais.  

Darbo rinkos situacija regiono teritorijose skiriasi. Šiaulių miesto ir rajono darbo biržos specialistai 
prognozuoja, kad artimiausiais metais regione daugelyje įmonių darbuotojų skaičius gerokai nesikeis, tačiau 
mažės nekvalifikuotų darbininkų, administracijos darbuotojų, daugiau bus priimta nei atleista kvalifikuotų 
darbininkų. Darbo vietas numato įsteigti kas septinta įmonė, valstybiniame sektoriuje įmonės steigs 
vidutiniškai po 2 vietas, privačiame – po 9 darbo vietas. Daugiausiai darbo vietų bus įsteigta paslaugų 
sektoriaus įmonėse, kuriose dirba nuo 100 iki 249 darbuotojų, ir kvalifikuotiems darbininkams. 
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1.3 lentelė 
Registruoto nedarbo kitimas, proc.  

 

Metai Teritorija 
2007 2008 2009 

Šiaulių regionas 3,2 3,5 9,6 
Akmenės rajonas 6,2 6,8 13,6 

Joniškio rajonas 5,2 4,7 10 
Kelmės rajonas 4,9 5,5 11,4 
Pakruojo rajonas 2,8 3 8,6 
Radviliškio rajonas 2,8 2,8 8,5 
Šiaulių miestas 2 2,7 9 

Šiaulių rajonas 2,8 2,8 8,8 
 

Šaltinis: Statistikos departamentas, 2010. 
 
Daugiausia – dvi iš trijų laisvų darbo vietų bus paslaugų sektoriuje, kas ketvirta – pramonėje, kas 

dešimta – statyboje. Sumažės paklausa nekvalifikuotiems darbininkams, išaugs paklausa specialistams su 
aukštuoju universitetiniu / neuniversitetiniu išsilavinimu ir kvalifikuotiems darbininkams.  

 

0

1

2

3

4

5

2004 2005 2006 2007 2008

Akmenės r.
sav.
Joniškio r. sav.

Kelmės r. sav.

Pakruojo r.
sav.
Radviliškio r.
sav.
Šiaulių m. sav.

Šiaulių r. sav.

 
 

1.3 pav. Įdarbintų bedarbių skaičiaus kitimas, tūkst. 
Šaltinis: Statistikos departamentas, 2009. 

 
Akmenės rajono darbo birža prognozuoja, kad didės ieškančių darbo asmenų skaičius, vidutinė 

nedarbo trukmė, didės vyrų nedarbas ir bus reikalaujama didesnių profesinių bei bendrųjų kvalifikacinių 
gebėjimų laisvoms darbo vietoms užimti. Taip pat darbo vietų bus likviduota daugiau nei įsteigta. Darbo 
vietas numato mažinti 10 proc. įmonių, iš jų 90 proc. – paslaugų sektoriaus įmonės. Joniškio ir Kelmės 
rajonų darbo biržos specialistų prognozės panašios kaip ir Akmenės rajono, tačiau čia numatomas darbo 
jėgos paklausos žemės ūkyje ir pramonėje didėjimas bei vyresnio amžiaus ir jaunų, ypač neturinčių darbo 
patirties, bedarbių įsidarbinimo galimybių mažėjimas. Pakruojo rajono darbo biržos prognozėse numatoma 
panaši situacija, kaip ir kituose regiono rajonuose, tačiau čia žemės ūkio įmonės planuoja didinti darbuotojų 
skaičių apie 1,6 proc., pramonėje prognozuojamas darbuotojų skaičiaus mažėjimas 3,8 proc., maisto ir 
gėrimų pramonės įmonėse laukiamas darbuotojų skaičiaus augimas 3,1 proc., medienos apdirbimo įmonėse – 
apie 5,0 proc. Pakruojo rajone prognozuojama, kad mažės įsidarbinimo galimybės visuose ekonominiuose 
sektoriuose. Prognozuojama, kad ir toliau mažės įsidarbinimo galimybės visuose ekonominiuose sektoriuose.  

Šiaulių regione didėja vyrų, vyresnio amžiaus žmonių, jaunimo nedarbas ir ilgalaikių bedarbių 
skaičius. Regiono darbo biržų duomenimis, didėja vyrų nedarbas, kuris viršys moterų nedarbą, mažės 
vyresnio amžiaus ir jaunų, ypač neturinčių darbinės patirties, bedarbių įsidarbinimo galimybės. Vidutinis 
metinis nedarbas 2009 m., lyginant su 2008 m., padidėjo beveik 6 proc. Prognozuojama, kad 2010 m. jis dar 
didės 3–4 proc. Ilgalaikių bedarbių dalis išaugs trečdaliu, jaunimo nedarbas sieks 7–8 proc. (2009 m. – 
6,6 proc.). Radviliškio darbo biržos prognozių duomenimis, keisis bedarbių struktūra ir didės jaunų – iki 
25 m. – bedarbių, absolventų, bedarbių vyrų dalis, ilgalaikių bedarbių dalis.  

Visos Šiaulių regiono teritorinės darbo biržos vykdo aktyvią „vieno langelio“ principu grįstą nedarbo 
mažinimo politiką. Darbo birža suteikia galimybę dalyvauti užimtumui remti rengiamose programose: 
nedarbo prevencijos; teritorinio užimtumo rėmimo; gyventojų teritorinio mobilumo skatinimo; imigrantų, 
tautinių mažumų integravimo į darbo rinką ir kt. Bedarbiai, užsiregistravę darbo biržoje, įgyja galimybę 
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nemokamai pasinaudoti tarpininkavimo paslaugomis įsidarbinant ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje; įgyti 
naują specialybę arba persikvalifikuoti; užsidirbti lėšų pragyvenimui, laikinai padirbėjus viešuosius darbus; 
tobulinti darbinius įgūdžius darbo vietoje pasinaudojant darbo įgūdžių įgijimo rėmimu; pasinaudoti 
patarimais ir teikiama parama organizuojant savo verslą; susipažinti su darbo paieškos būdais dalyvaujant 
konsultavimo grupėse užsiėmimuose. 

Šiaulių regiono teritorijose vykdomos vietinių užimtumo iniciatyvų skatinimo programos. Teritorijose, 
kuriose nedarbo lygis yra didžiausias, skatinamas darbo vietų steigimas ir teikiama valstybės parama. 
Aktyvūs yra Akmenės, Joniškio, Šiaulių rajonų verslininkai, o kitų rajonų darbdaviai yra pasyvesni (žr. 
1.4 lent.). Galima įvardyti tris pagrindines pasyvumo priežastis: žmonėms trūksta kompetencijų rengti 
paraiškas, verslo planus; vietovėse nėra iniciatyvių verslininkų, pasitikinčių projekto „Vietinių užimtumo 
iniciatyvų skatinimas“ nauda; vietovėse nėra tinkamos infrastruktūros ir aukštesnės kvalifikacijos darbininkų 
naujai įsteigtoms darbo vietoms.  

 
1.4 lentelė 

Vietinių užimtumo iniciatyvų skatinimo programos rezultatai 2007–2009 m. 
 

Teritorija Įsteigta naujų darbo vietų 

Akmenės rajonas 21 
Joniškio rajonas 21 
Šiaulių rajonas 20 
Pakruojo rajonas  18 
Kelmės rajonas  9 
Radviliškio rajonas  6 

 

Šaltinis: Regioninės darbo biržos, 2010. 
 
 

1.8. Kultūros įstaigų veikla ir kultūros paveldo apsauga  
 

Kultūrinė veikla 
Šiaulių regione mažėja mėgėjų meno kolektyvų dalyvių skaičius (duomenys teikiami apie LR kultūros 

ministerijos reguliavimo sričiai priklausančius kolektyvus). 2008 m. Šiaulių regione buvo 120 kultūros 
centrų, juose veikė 634 meno kolektyvai. Meno kolektyvuose Šiaulių apskrities gyventojai dalyvauja 
aktyviau nei Lietuvos gyventojai. Daugiausia mėgėjų meno kolektyvų veikia Radviliškio, Šiaulių ir Kelmės 
rajonuose. Santykinai mažai meno kolektyvų yra Šiaulių mieste. Daugiausia kolektyvų 2008 m. sumažėjo 
Akmenės rajono savivaldybėje (22 proc. – nuo 76 iki 59), taip pat Joniškio, Radviliškio ir Šiaulių rajonuose 
(žr. 1.5 lent.). Dideliu meno kolektyvų dalyvių skaičiumi išsiskiria Radviliškio, Šiaulių ir Pakruojo rajonai. 

 
1.5 lentelė 

Meno kolektyvų skaičius 
 

Šiaulių regiono rajonų savivaldybės Metai 
Akmenės  Joniškio  Kelmės  Pakruojo  Radviliškio Šiaulių 

Šiaulių miesto 

2000 71 56 102 79 131 144 18 
2007 76 72 136 98 154 147 35 
2008 59 59 125 96 133 130 32 
 

Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas, 2009. 
 
2008 m. iš 1 000 apskrities gyventojų mėgėjų meno kolektyvų veikloje dalyvavo 23 asmenys, 

Lietuvoje – 17 asmenų. Pažymėtina, kad meno kolektyvų dalyvių skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų, nuo 
2006 m. mažėjo (žr. 1.4 pav.). 

Regiono savivaldybėse susiformavo kultūrinių renginių tradicijos. Šiaulių mieste ir rajonų 
savivaldybių centruose kasmet organizuojamos miesto šventės, mažesniuose miesteliuose ir gyvenvietėse 
rengiamos tradicinės, tai vietovei būdingos šventės. Pažymėtina, kad šių švenčių organizatoriai kasmet ieško 
naujų organizacinių ir meninių formų bei būdų. Regione yra nemažai tradiciniais tapusių meno festivalių ir 
konkursų, daugiausia jų – Šiaulių mieste 
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1.4 pav. Dalyvių meno kolektyvuose skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų  
Šaltinis: Statistikos departamentas, 2009. 

 
Daugelis dabar regione naudojamų kultūros objektų yra fiziškai ir morališkai nusidėvėję, jų šildymo 

sistemos pasenusios, patalpos šaltos ir nejaukios. Šalyje vykdoma Vyriausybės 2007–2020 m. patvirtinta 
regionų kultūros centrų modernizavimo programa, kuri skirta avarinės būklės pastatams renovuoti. Kultūros 
įstaigų modernizavimas ir renovavimas yra aktualus visiems rajonams. 

 
Bibliotekos 
Šiaulių regione mažėja bibliotekų, knygų fondų, skaitytojų (duomenys pateikiami apie Kultūros 

ministerijos reguliavimo sričiai priklausančias bibliotekas). 2000 m. regione veikė 187, 2008 m. – 156 
bibliotekos. Per 8 metus bibliotekų skaičius sumažėjo 17 proc. (Lietuvoje – 6 proc.). Mažėja bendras knygų 
fondas: per 8 metus jis sumažėjo 14 proc. (šalyje – 10 proc.), atitinkamai mažėjo ir skaitytojų skaičius 
apskrities bibliotekose, 2008 m. bibliotekose skaitytojų buvo 19 proc. mažiau nei 2000 m. (Lietuvoje – 
15 proc. mažiau). Šių pokyčių priežastis yra sparti informacinių technologijų, interneto paslaugų plėtra, 
įgalinanti gyventojus daugiau informacijos gauti savo darbo vietose, namuose.  

Regione veikiančios bibliotekos nėra didelės. Vienai Šiaulių apskrities bibliotekai vidutiniškai tenka 
16,1 tūkst. knygų ir žurnalų, o šalyje – vidutiniškai 20,6 tūkst. leidinių, t. y. vienai apskrities bibliotekai 
vidutiniškai tenkančių knygų ir žurnalų skaičius sudaro 78,2 proc. Lietuvos bibliotekų vidurkio. Regione 100 
gyventojų tenka 717 leidinių, Lietuvoje – 838 leidiniai, t. y. Šiaulių apskrities gyventojams tenka 14,4 proc. 
egzempliorių mažiau už bendrą Lietuvos vidurkį. Skaitytojų naudojimosi bibliotekomis intensyvumas 
regione irgi yra mažesnis nei šalyje: 2008 m. vienam skaitytojui apskrities bibliotekose vidutiniškai buvo 
išduodamos 23 knygos ir žurnalai (Lietuvoje – 32 leidiniai). Skaitytojų naudojimosi bibliotekomis 
intensyvumas savivaldybėse skiriasi. Vienam skaitytojui Joniškio rajone vidutiniškai išduodami 34 leidiniai, 
o Šiaulių mieste – 11 leidinių, nors šis rodiklis, lyginant su 2007 m., sumažėjo.  

Pagrindiniai bibliotekų darbo rodikliai savivaldybėse skiriasi. Regione viena viešoji biblioteka 
(mokyklų ir kitos žinybinės bibliotekos neskaičiuojamos) 2008 m. vidutiniškai teko 2 243 gyventojams. 
Tankiausias bibliotekų tinklas yra Pakruojo ir Joniškio savivaldybėse, kur viena biblioteka vidutiniškai tenka 
atitinkamai 1 097 ir 1 255 gyventojams. Šiaulių mieste, kuriame yra didžiausia gyventojų dalis tarp kitų 
apskrities rajonų, vienai bibliotekai tenka 12 706 gyventojų, Akmenės rajone – 1 982 gyventojų. Daugiausia 
skaitytojų 100 gyventojų 2008 m. teko Joniškio (30) rajono bibliotekose, mažiausiai bibliotekose skaito 
Šiaulių rajono ir Šiaulių miesto gyventojai (19 ir 18 skaitytojų 100 gyventojų).  

Apskrities bibliotekos derina tradicines ir modernias funkcijas. Prie tradicinių funkcijų priskiriamas 
skaitybos puoselėjimas, kultūros renginių organizavimas, turiningo laisvalaikio renginių organizavimas. 
Tačiau pastebima, kad pamažu bibliotekos tampa informaciniais centrais, kuriuose teikiamos prieigos prie 
internete esančių išteklių ir informacijos paieškos konsultacijų paslaugos. Bibliotekose steigiamos modernios 
kompiuterizuotos skaityklos, komplektuojami dokumentai elektronine forma, prenumeruojamos duomenų 
bazės, kompiuterizuojami katalogai, kaimo vietovėje įrengiami prieigos prie interneto taškai.  
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1.6 lentelė 
Bibliotekų veikla  

 

 
Bibliotekų skaičius 

100 gyventojų tenkančių 
egzempliorių skaičius 

Vidutiniškai vienam 
skaitytojui tenkančių išduotų 

dokumentų skaičius 
Šiaulių regionas 156 707 23 
Akmenės rajonas 14 715 26 
Joniškio rajonas 24 790 34 
Kelmės rajonas 26 633 29 
Pakruojo rajonas 25 801 30 
Radviliškio rajonas 27 719 32 
Šiaulių miestas 10 692 11 
Šiaulių rajonas 30 683 26 

 

Šaltinis: Lietuvos apskritys 2008. Statistikos departamentas, V.: 2009. 
 
Bibliotekų funkcijų plėtra vyksta daugiausia per projektus, nes biudžetinės asignacijos yra nedidelės, 

jų nepakanka fondų komplektavimui, tuo labiau kitų paslaugų plėtrai. Bibliotekų kompiuterizavimo lygis 
vertinamas kaip nepakankamas, nesudarantis sąlygų teikti kokybiškų informacinių paslaugų vietos 
bendruomenei. Yra vietovių, kur bibliotekos tampa aktyvia integralia vietos bendruomenės dalimi. Penkioms 
didžiųjų miestų bibliotekoms, tarp jų – Šiaulių apskrities P. Višinskio bibliotekai – numatoma suteikti 
regioninės bibliotekos statusą. 

 
Muziejai 
Svarbi kultūros dalis yra muziejai, kuriuose sukaupta didelė kultūrinio paveldo dalis.  
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1.5 pav. Muziejų lankytojų skaičius, 2008 m. 
Šaltinis: Statistikos departamentas, 2010. 
 

Visuose Šiaulių apskrities rajonuose veikia krašto istorijos ir kultūros muziejai, o kai kuriose 
seniūnijose yra saviti ir įdomūs jų filialai arba savarankiški skyriai, tokie kaip Žeimelyje – Žiemgalos 
muziejus, Joniškyje – Mato Jono Slančiausko muziejus-sodyba, Kražiuose – istorijos muziejus, Kuršėnų 
tautodailės ir amatų centras, Lazdynų Pelėdos muziejus Paragių dvare, Gruzdžiuose – V. Mataičių juodosios 
keramikos dirbtuvės ir kt. Nemažai įdomių muziejų yra Šiaulių mieste: Šiaulių „Aušros“ muziejus, 
CH. Frenkelio vila kaip vienintelė Šiauliuose ir viena nedaugelio Lietuvoje XX a. pr. modernios 
architektūros (secesija, jugendas) paminklų, Jovaro memorialinis namas, Katinų muziejus, didžiausias 
patologinės anatomijos muziejus Lietuvoje. Muziejų renovavimo darbai vyksta, kai šie yra įsikūrę dvaruose 
(pvz., Kelmės, Pakruojo), kitiems muziejams tvarkyti projektų nepateikta. 

 
Savitas ir unikalus Šiaulių apskrities kultūros paveldas 
Regione gausu archeologinių, sakralinių, urbanistinių objektų ir dvarų. Vertingi paveldosaugos 

objektai: Švč. Mergelės Marijos bažnyčios ir Bernardinų vienuolyno ansamblis Tytuvėnuose, Chaimo 
Frenkelio vila, Kražių kolegija (bursa), unikalios abi Žeimelio miestelio smuklės. Monumentaliomis 
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architektūrinėmis formomis pasižymi Kražių ir Kurtuvėnų bažnyčios, Renesanso stiliaus Šiaulių katedra. 
Regione yra 18 valstybės saugomų dvarų sodybų. Gana gerai išlikusios didelių ir vidutinių Pakruojo, 
Baisogalos, Žagarės dvarų sodybos, vienas pirmųjų Lietuvoje Kurtuvėnų dvaro žuvivaisos tvenkinių 
kompleksas. Baisogalos dvaro sodyboje tebėra vienas ilgiausių Lietuvoje svirnų (vadinamas ilguoju). 
Žagarės dvaras didžiuojasi arklidžių ir maniežo pastatu, o Pakruojo dvaro sodyba – didžiausiu statinių 
skaičiumi. Apskrityje taip pat nemažai I–II tūkstantmečiu datuojamų archeologijos paminklų – senovės 
gyvenviečių, kapinynų ir piliakalnių.  

 
1.7 lentelė 

Kultūros paveldo objektų skaičius rajonuose, 2009 m.  
 

Objektų sąrašas Skaičius 

Akmenė 182 
Joniškis 216 
Kelmė 358 
Pakruojis 413 
Radviliškis 351 
Šiaulių rajonas 580 
Šiaulių miestas 108 

Iš viso: 2028 
 

Šaltinis: Lietuvos kultūros paveldo departamentas, 2010. 
 
Unikalus paveldo objektas yra Kryžių kalnas. Sakralinė piliakalnio vertė pritraukia daug lankytojų. 

Pastaraisiais metais Kryžių kalno aplinka sutvarkyta, įrengti takai, automobilių stovėjimo aikštelė, poilsio 
vietos, todėl tikėtina, kad turistų srautai ateityje didės. Šiaulių regione kaip urbanistinis kultūros paveldas 
saugomi 8 miestelių centrai: Žagarės, Žeimelio, Linkuvos ir kiti nedideli miesteliai, kurių kultūrinę vertę 
lemia kraštovaizdis, urbanistinių erdvių struktūra, išlikę senieji mediniai ar raudonų plytų mūro pastatai, 
akmens grindiniai. Kultūros vertybių registre įregistruotos 2 028 Šiaulių apskrities kultūros vertybės. Šalies 
registre įregistruotų kultūros paveldo objektų skaičius rajonuose nurodytas 1.7 lentelėje. 

Šiaulių apskrityje nemažai nuoseklios kultūros paveldo tvarkybos pavyzdžių. Tvarkomas Kražių 
bažnyčios altorius ir kolegijos pastatas, restauruojama Kražių Švč. Mergelės Marijos nekalto prasidėjimo 
bažnyčia. Tęsiamas Kražių kolegijos (Kražių mstl., Kelmės r.) restauravimo, rekonstravimo ir pritaikymo 
kultūrinei visuomeninei paskirčiai projektas. Baigti Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės 
bažnyčios ir Bernardinų vienuolyno ansamblio Kelmės r. (Šiaulių vyskupija) galerijos stogo restauravimo 
darbai. 2007–2009 m. vykdytiems darbams Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos skyrė 
daugiau nei 2 mln. litų. Šis ansamblis – vienas keliolikos kultūros paveldo objektų, kurių tvarkybos darbai 
vykdomi įgyvendinant Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo piligrimų bei turizmo 
reikmėms 2007–2013 m. programą, kurią 2007 m. patvirtino LR Vyriausybė. Tvarkomi Burbiškio, Kelmės, 
Pagryžuvio, Užvenčio dvarų sodybų pastatai, Chaimo Frenkelio vila su priklausiniais ir jos teritorija, 
sinagogų kompleksas Joniškyje, kur vykdomi Baltosios ir Raudonosios sinagogų restauravimo darbai.  

Liolių miestelyje (Kelmės rajone) restauruotas unikalus medinis Šv. Apaštalų Simono ir Judo Tado 
bažnyčios kompleksas. Tvarkomi ir prižiūrimi Bubių (Šiaulių rajone), Kubilių ir Burbaičių (Kelmės rajone) 
ir daugelis kitų piliakalnių. Šiaulių mieste savivaldybės lėšomis atliekami Lieporių senovės gyvenvietės 
archeologiniai tyrimai. Yra ir gražių privačių iniciatyvų: restauruojama ir pritaikoma turizmo reikmėms 
Užvenčio dvaro sodybos buvusi spirito varykla ir malūnas su elektrine, tvarkoma Adošiškės dvaro sodyba 
Kelmės rajone, šiuolaikinėms reikmėms pritaikomi Bubių dvaro rūmai ir Varputėnų dvaro sodybos pastatai. 
Tačiau daugelis privačių iniciatyvų remiamos nepakankamai.  

Registruojami ir nauji kultūros paveldo objektai. Šiais metais Kultūros paveldo departamento 
nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba į Kultūros vertybių registrą įrašė Kleboniškių kaimo 
sodybą, esančią Radviliškio rajono Kleboniškio kaime. Sodybą sudaro gryčia, du klėčiai, daržinė, tvartas, 
klojimas ir rūsys. Minėtam statinių kompleksui Kultūros paveldo vertinimo taryba suteikė regioninį 
reikšmingumo lygmenį. 

2009 m. Kultūros, filosofijos ir meno instituto mokslo darbuotojų grupė vykdė projektą „Lietuvos 
sakralinė dailė. Šiaulių vyskupija, Joniškio dekanatas“. Šiuo projektu mokslininkai tęsia nuoseklius Lietuvos 
sakralinės dailės paveldo tyrimus, pradėtus dar 1996 m., kai pasirodė pirmoji jų rengiamo tęstinio leidinio 
„Lietuvos sakralinė dailė“ knyga. Regione vyksta renginiai, skatinantys rūpintis ir saugoti kultūros paveldą. 
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2009 m. rugpjūčio mėn. Jautmalkės gamtos centre, Kelmės rajono Kurtuvėnų regioniniame parke, vyko 
gamtos ir kultūros paveldo draugų stovykla „Gyvoji istorija. Paveldo draugai’ 2009“. 

Kultūros paveldo objektų tvarkymas rajonuose vyksta pagal priemonę „Viešosios turizmo 
infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“. Į finansuojamus projektus pateko Akmenės rajono Paragių 
dvaro tvarkyba, Užvenčio muziejaus restauravimas, Tytuvėnų Bernardinų vienuolyno ansamblio 
restauravimas, Pakruojo dvaro rūmų restauravimas ir kt. Paveldo objektų konservavimu, restauravimu, 
atkūrimu ypač rūpinasi Kurtuvėnų regioninio parko direkcija, kuri įgyvendina dvaro sodybos parko atkūrimo 
ir reprezentacinės sodybos dalies pritaikymo edukacinei, rekreacinei ir informacinei veiklai planą (pažintinių 
takų, muziejinių ekspozicijų įrengimas, atkurtas sudegęs sodybos svirnas).  

Kai kurių paveldo objektų būklė yra kritiška, trūksta lėšų jiems konservuoti, restauruoti, tvarkyti ir 
pritaikyti šiuolaikinėms reikmėms. Nepatenkinamos būklės yra mediniai paveldo objektai. Tą patį galima 
pasakyti apie daugelį itin vertingų kompleksų ar jų dalių: Pakruojo sinagogą, Linkuvos karmelitų vienuolyną, 
Gruzdžių ir Šiaulėnų dvarus bei kt. Nepritaikomi ir nenaudojami griūva vėjo malūnai. Pirmiausia tvarkytini 
autentiškumą išlaikę objektai ir vietovės, senieji mediniai dvarų sodybų gyvenamieji ir ūkiniai pastatai, 
piliakalniai. Nemažai projektų ir sumanymų pakoregavo pastarųjų metų ekonominė situacija. Savivaldybės 
mažina arba laikinai stabdo finansavimą kultūros tvarkymo arba išsaugojimo projektams. 

Gyventojų vidutinės išlaidos kultūrai ir poilsiui Šiaulių regione mažesnės už Lietuvos vidurkį. 2008 m. 
vienas Šiaulių apskrities gyventojas poilsiui ir kultūrai vidutiniškai išleido 34,2 Lt per mėnesį (šalies 
vidurkis – 37,8 Lt). Tačiau, įvertinus tai, apskrities gyventojų visos vidutinės vartojimo išlaidos vienam 
gyventojui per mėnesį yra mažesnės nei vidutiniškai šalyje, todėl kultūrai ir poilsiui skiriamų pajamų 
lyginamoji dalis atitinka šalies vidurkį: Šiaulių regione išlaidos kultūrai ir sportui sudaro 5,2 proc. visų 
vidutinio vartotojo išlaidų, šalyje – 5,1 proc. 

 
 

1.9. Sportas 
 
Šiaulių regione sportuojančių asmenų santykinai mažiau nei šalyje. Aktyviausiai sporto varžybose ir 

sveikatingumo renginiuose 2008 m. dalyvavo Šiaulių m. savivaldybės gyventojai, rajonų – Joniškio, 
Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių – gyventojai, mažiausiai aktyvūs – Akmenės rajono gyventojai.  

 
1.8 lentelė 

Šiaulių apskrities sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyviai 
 

  2007 m.  2008 m.  
Akmenės rajonas 2 638 3 353 
Joniškio rajonas 6 428 7 040 
Kelmės rajonas 6 905 7 229 
Pakruojo rajonas 8 232 7 572 
Radviliškio rajonas 8 764 10 003 
Šiaulių miestas 62 990 65 933 
Šiaulių rajonas 8 238 12 138 
Šiaulių apskritis 10 4175 113 268 

 

Šaltinis: Lietuvos sporto statistikos metraštis, 2009. 
 
Visose Šiaulių apskrities savivaldybėse pastebimas žymus sporto varžybų ir sveikatingumo renginių 

dalyvių skaičiaus didėjimas. Šiaulių regione 2008 m. buvo registruota 160 sporto organizacijų. Daugiausia 
sporto organizacijų veikia Šiaulių m. (64), Radviliškio (27) ir Joniškio (23) rajonuose, mažiausia – Kelmės 
rajone (2).  

Pastaraisiais metais kai kuriuose rajonuose sporto bazėms atnaujinti skiriama daugiau dėmesio. 
Paminėtinas Šiaulių miestas, kuriame buvo renovuojamos tokios sporto bazės, kaip stadionai, baseinai, 
rengiami projektai naujiems sporto centrams steigti, pastatytas daugiafunkcinis kompleksas, kuriam skirta 
per 55 mln. Lt iš ES struktūrinių fondų. Nemažai lėšų investuota teniso kortams, baseinui tvarkyti, sporto 
bazėms suremontuoti. Sutvarkytas lengvosios atletikos maniežas, dangos mokyklų sporto aikštelėse, 
rekonstruota imtynių salė. Parengtas „Elnio“ katilinės gamybinio ir administracinio pastato pritaikymo 
sporto paskirčiai ir kultūros centrui techninis projektas. Joniškio rajone įrengtas 2-osios vidurinės mokyklos 
priestatas su sporto sale. Kai kuriuose rajonuose remontuojamos mokyklų sporto salės. 



Šiaulių regiono 2007–2013 metų  plėtros planas.  I dalis. Strategija 
 

 38 

Nors daugelio rajonų pagrindinių sporto bazių, prie mokyklų esančių sporto salių ir stadionų būklė 
patenkinama arba bloga, inventorius susidėvėjęs, daugelyje jų patalpos neremontuotos. 

 
 

1.10. Žmogiškųjų išteklių sektoriuje Šiaulių regione 2007–2010 m. 
vykdyti pagrindiniai projektai 

 
Šiaulių regiono 2007–2010 m. žmogiškųjų išteklių plėtros priemonių įgyvendinimo situacijos apžvalga 

rodo, kad populiariausios buvo 1.1 tikslo „Socialinių procesų valdymo kompetencijų ir partnerystės struktūrų 
plėtotė“, 1.1.1 uždavinio „Tobulinti viešojo administravimo specialistų vadybines, projektines ir lyderystės 
kompetencijas“ priemonės, skirtos tobulinti viešojo administravimo sistemą ir darbuotojų kompetencijas. 
1.9 lentelėje nurodyti tik užbaigti projektai. Yra projektų, kurių vykdymą numatoma užbaigti 2010 m. Tarp 
jų daugelis projektų iš 1.1 tikslo 1.1.1 uždavinio „Tobulinti viešojo administravimo specialistų vadybines, 
projektines ir lyderystės kompetencijas“.  

 
1.9 lentelė 

Pagrindinių žmogiškųjų išteklių sektoriuje Šiaulių regione vykdytų projektų aprašymas 
 

Programos 
pavadinimas 

Programai 
kelti 

uždaviniai 

Programos 
poveikis* 

Įgyvendi-
nimo 

pradžia 

Įgyvendi-
nimo 

pabaiga 

Skirta lėšų 
(tūkst. Lt.) 

Lėšų 
šaltinis 

1.1. Socialinių procesų valdymo kompetencijų ir partnerystės struktūrų plėtotė 
Kelmės r. savivaldybės 
darbuotojų mokymai ir 
kvalifikacijos kėlimas 

Kelti Kelmės 
r. savivaldybės 
administracijos 
darbuotojų 
kompetenciją 
viešojo 
valdymo 
srityje. 

Geresnis viešųjų 
paslaugų 
gyventojams 
teikimas. 
Netolygumų tarp 
didžiųjų miestų ir 
kaimiškų regionų 
sumažinimas. 

2006 2008 242,3 BPD, SB 

Šiaulių universiteto ir 
Šiaulių kolegijų 
dėstytojų bei ūkio 
specialistų mokslinės 
kompetencijos 
didinimas (MOKOM). 

Didinti 
universiteto ir 
kolegijų 
dėstytojų 
mokslines 
kompetencijas. 

Įsteigtas 
mokslinės 
kompetencijos 
tobulinimo 
centras; sukurta 
mokslinės 
kompetencijos 
tobulinimo 
konsultacinė 
sistema. 

2005 2008 1 500,0 BPD 

1.2. Žmogiškųjų išteklių išlaikymo ir pritraukimo į regioną veiklos 
Projektas 
„BIBLIONOVA: 
Informacinių gebėjimų 
ir savarankiško 
mokymosi įgūdžių 
ugdymo metodų 
kūrimas ir išbandymas 
besimokančiame 
regione“.  

Sukurti ir 
išbandyti 
informacinių 
gebėjimų ir 
savarankiško 
mokymosi 
įgūdžių 
ugdymo 
metodus 
besimokant-
čiame regione. 

Pertvarkyta 13 
studijų programų, 
sukurti 5 nauji 
moduliai; 
parengta 
,,Informacijos 
vadybos“ šaka, 
sukurta 
palankesnė 
edukacinė 
aplinka; sukurta 
elektroninė 
studijų procesą 
administruojanti 
programa. 

2005 2008 1 180,0 BPD 

Projektas „Sėkmingos 
studentų karjeros 
plėtotė diegiant 
inovatyvių kooperuotų 
studijų metodą“ 
(KOOPERIA). 

Įdiegti 
inovatyvų 
kooperuotų 
studijų 
metodą. 

Įdiegtas 
inovatyvus 
kooperuotų 
studijų metodas. 

2006 2008 885,0 BPD 
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1.9 lentelės tęsinys 
 

Projektas 
„Tarptautinio 
mokslinio 
bendradarbiavimo 
kompetencijų plėtotė 
magistrantūros studijų 
programose“ 
(ARIADNE). 

Plėtoti 
tarptautinio 
mokslinio 
bendradarbia-
vimo 
kompetencijas 
magistratūros 
studijose. 

Atnaujintos 5 
magistratūros 
studijų 
programos; 
įrengta 50 
kompiuterizuotų 
darbo vietų. 
 

2006 2008 955,0 BPD 

1.3. Socialinio-pilietinio visuomenės dalyvavimo plėtotė 
Neįgaliųjų profesinės 
reabilitacijos paslaugų 
teikimas taikant 
novatoriškas veiklas 
(SOCINT). 

Tobulinti 
neįgaliųjų 
profesinės 
reabilitacijos 
paslaugų 
teikimą taikant 
novatoriškas 
veiklas.  

Sukurta ir 
išbandyta 11 
programų, 
patobulinta 
Lietuvos 
neįgaliųjų 
profesinės 
reabilitacijos 
sistema. 

2005 2008 1 476,0 BPD 

1.4. Kultūros paveldo objektų restauravimas 
Kelmės dvaro sodybos 
svirno restauravimas ir 
pritaikymas 
muziejinei, kultūrinei 
ir švietimo paskirčiai. 

Restauruoti 
svirną ir 
pritaikyti 
muziejinei, 
kultūrinei 
veiklai. 

Vyksta kultūros 
renginiai. 

2008-08-14 2009-09-30 1 568 586, 3 Norvegij
os 
finansinio 
mechaniz
-mo 
lėšos, 
VB. 

Kražių kolegijos 
pritaikymas turizmo 
reikmėms. 

Restauruoti 
kultūros 
paminklą – 
Kražių 
kolegiją ir jos 
teritoriją. 

Sukurtas turizmo 
informacijos ir 
kultūros centras. 

2006-10-01 2008-06-30 3 403 925,7 BPD 

Pakruojo dvaro 
sodybos pritaikymas 
turizmo reikmėms. 

Sukurti 
turizmo 
infrastruktūrą. 

Padidėjęs turistų 
skaičius. 

2006-07-04 2008-10-31  6 161 946 BPD,SB 

Pakruojo dvaro 
sodybos dalies pastatų 
ir Kruojos upės 
pritaikymas turizmo 
poreikiams. 

Sutvarkyti 
pastatus ir 
aplinką. 

Pagerėjusi 
aplinka, 
padidėjęs turistų 
skaičius. 

2007-01-02 2008-10-20  1 022 000 BPD, SB 

Burbiškio dvaro 
sodybos 
infrastruktūros plėtra ir 
pritaikymas turizmo 
poreikiams. 

Atkurti 
reikšmingą 
kultūros 
paminklą. 

Regione sukurtas 
dažnai turistų 
lankomas centras. 

2007-01-02 2008-10 8 005 212 BPD, SB 

Plėtoti sporto bazę, kurti palankesnes sąlygas gyventojų sportinei veiklai ir aktyviam gyvenimo būdui skatinti 
Aukštabalio 
multifunkcinis 
kompleksas „Šiaulių 
arena“.  

Įrengti 5 000 
vietų sporto 
areną. 

Įkurtas sporto ir 
kultūros renginių 
organizavimo 
centras. 

2005-07 2007-12 65 000 000 BPD, SB 
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1.11. Žmogiškųjų išteklių sektoriaus SSGG analizė 
 
 

1.10 lentelė 
Šiaulių regiono žmogiškųjų išteklių sektoriaus SSGG analizės matrica 

 

STIPRYBĖS Įvertinimas 
Yra sėkmingų ES ir kitų fondų remiamų projektų, susijusių su žmogiškųjų išteklių potencialo didinimu, 
vykdymo rezultatų ir patirčių. 

5 

Šiaulių mieste veikia trys neuniversitetinės aukštosios mokyklos (kolegijos), suteikiančios galimybę 
regiono gyventojams įgyti darbo rinkai aktualų praktinės pakraipos aukštąjį išsilavinimą. 

5 

Šiaulių universitetas yra svarbiausia regiono studijų ir mokslo institucija su išplėtota universitetine 
studijų baze (studijų programų įvairovė, modernios bibliotekos, plėtojamos nuotolinės studijos ir kt.). 

4 

Išplėtota profesinio rengimo sistema.  4 

Susiformavo masinių kultūrinių renginių organizavimo ir dalyvavimo tradicijos, kūrybiškai ieškoma 
naujų organizacinių formų. 

4 

Regiono organizacijų dalyvavimas ES ir kitų fondų remiamuose projektuose skatina realių 
tarpinstitucinių kooperacinių struktūrų ir socialinės partnerystės tinklų kūrimąsi.   

3 

Išplėtota suaugusiųjų mokymo materialinė ir metodinė bazė, siūlomos įvairios lanksčios suaugusiųjų 
mokymo programos ir formos. 

3 

Sisteminga ir pragmatiška Šiaulių m. mokslo ir studijų įstaigų veiklų orientacija į regiono ūkinio ir 
socialinio gyvenimo aktualijas, partnerystės su regiono įmonėmis ir organizacijomis plėtotę. 

3 

Yra aukštos kvalifikacijos sporto, kultūros srities specialistų, galinčių telkti žmones, organizuoti aukštos 
kokybės vietinius, nacionalinius ir tarptautinius renginius.  

3 

 



Šiaulių regiono 2007–2013 metų  plėtros planas.  I dalis. Strategija 
 

 41 

1.10 lentelė 
 

SILPNYBĖS Įvertinimas 
Nuo 2009 m. sparčiai didėjantis nedarbas regione. Aukštas nedarbo lygis toliau nuo rajonų centrų 
nutolusiose gyvenvietėse ir kaimo vietovėse. 

5 

Per ekonominio augimo laikotarpį (iki 2008 m.) įsigalėjęs vartotojiškas gyvenimo būdas ir nuostatos 
kaip socialinio pesimizmo ir negatyvizmo plitimo prielaida. 

4 

„Protų nutekėjimas“: gabių abiturientų, absolventų, aukštos kvalifikacijos specialistų išvykimas į 
užsienio šalis arba į kitus Lietuvos didžiuosius miestus. 

4 

Mažai išplėtotos kaimo bendruomenių pirmininkų ir aktyvo projektinės veiklos, socialinių procesų 
inicijavimo, žmonių telkimo ir valdymo, lyderystės kompetencijos. 

4 

Inovatyvių iniciatyvų tobulinti regiono žmogiškuosius išteklius stoka, atslūgęs regiono savivaldybių, 
visuomeninių ir kt. organizacijų interesas rengti originalius, apimančius įvairias gyventojų grupes 
žmogiškųjų išteklių tobulinimo projektus. 

3 

Stinga specialistų, galinčių kvalifikuotai, grindžiant šiuolaikiniais andragoginiais principais ir 
metodikomis, vykdyti suaugusiųjų švietimo / perkvalifikavimo veiklas. 

3 

Lėta Šiaulių miesto aukštųjų mokyklų integracija į bendrą Europos studijų ir mokslo erdvę. 3 

GALIMYBĖS Įvertinimas 
Per ekonominio augimo laikotarpį (iki 2008 m.) išaugęs pragyvenimo lygis kaip socialinio dalyvavimo, 
asmenybės saviraiškos-savirealizacijos, pilietines veiklas skatinantis veiksnys. 

5 

2004–2009 m. įgyta projektinės veiklos patirtis kaip galimybė ne tik pretenduoti į ES fondų paramą  
žmogiškųjų išteklių plėtrai 2010–2013 m., bet ir siekti didesnio veiklos konceptualumo bei 
veiksmingumo. 

5 

Ekonominis sunkmetis yra kaip galimybė keistis gyventojų mentalitetui, labiau suvokiant konstruktyvių 
aplinkų, grindžiamų bendražmogiškosiomis vertybėmis prasmę, bendruomeninės į(si-)galinančios 
elgsenos naudas gyvenimo kokybei palaikyti. 

4 

Darbo biržos vykdomos vietinių užimtumo iniciatyvų rėmimo, valstybinės regionų socialinių ir 
ekonominių skirtumų mažinimo programos kaip galimybė plėtoti kaimo vietovių gyventojų užimtumą. 

3 

Pablogėjusi regiono ekonominė situacija ir sumažėjęs ūkinis aktyvumas kaip galimybė inicijuoti 
įvairaus amžiaus gyventojų ir bendruomenių veiklas, orientuotas į socialinius, kultūrinius ir kt. 
tradicinius bei netradicinius socialinio dalyvavimo ir saviraiškos interesus (ypač kaimo vietovėse). 

3 

Gyventojų susidomėjimas (popkultūrai išgyvenant atoslūgį) klasikinėmis kultūros sklaidos formomis: 
teatru, klasikinės muzikos koncertais, renginiais muziejuose ir pan. Populiariosios ir vartotojiškos 
kultūros krizė kaip galimybė (ypač nevyriausybinėms organizacijoms) plėtoti tradicines 
bendražmogiškąsias vertybes, pozityvumą, sveiką gyvenseną. 

3 

Vykstanti elektroninių paslaugų, elektroninės demokratijos ir elektroninės valdžios plėtra ir išaugusios 
gyventojų galimybės ir gebėjimai naudotis informacinėmis ir kompiuterinėmis technologijomis kaip 
galimybė gerinti gyvenimo kokybę, ypač atokių vietovių gyventojams. 

3 

Valstybės mastu vykdoma mokymąsi visą gyvenimą skatinanti politika. 2 
Regiono organizacijų dalyvavimas ES ir kitų fondų remiamuose projektuose kaip netiesioginė 
edukacinė galimybė socialinės partnerystės administravimo kompetencijoms, tradicijoms ir 
kooperacijos gebėjimams formuotis. 

2 

GRĖSMĖS Įvertinimas 
Nepalankios regiono demografinės raidos tendencijos. Santykinai didelė emigracija, mažas 
gimstamumas, palyginti didelė senyvo amžiaus gyventojų dalis. 

5 

Neekonominių motyvų (egocentrizmo, saviraiškos perspektyvos nematymo ir kt.) sąlygota gyventojų, 
ypač jaunimo, emigracija iš regiono. 

4 

Mažėjantys savivaldybių biudžetai lemia, kad gyventojų švietimo, kultūriniams, sveikatos poreikiams 
tenkinti skiriama mažiau biudžeto lėšų. Dėl lėšų trūkumo atsisakoma vykdyti ES projektų dalinį 
finansavimą. 

4 

Gyventojų nepasitikėjimas valdžios struktūromis ir politikais kaip konstruktyvių pilietinių iniciatyvų ir 
procesų trikdys.    

4 

Praktikoje veikianti ES paramos gavimo ir panaudojimo sistema stiprina tendenciją projektų vykdytojus 
daugiau orientuotis į administracinio-biurokratinio tikslo „įsisavinti paramą“ įgyvendinimą nei į 
konkrečių problemų sprendimo veiksmingumą. 

4 

Socialaus verslo sampratos ir tradicijų deficitas: tendencija verslo organizacijose plisti daugiausia tik į 
ekonominį rezultatą, pelną orientuotiems darbo santykiams, mažai kreipiant dėmesio į vadybines 
pastangas kurti konstruktyvias, asmenybės saviraiškai palankias aplinkas ir organizacijų mikroklimatą. 

3 

„Manipuliatyviai-reikalaujančiai-vartotojišką“ gyvenimo būdą ir „išlaikytinio“ socialines nuostatas 
skatinanti socialinės paramos ir labdarų teikimo gyventojams praktika. 

3 

Santykinai didelis apskrities kaimo vietovėse gyvenančių žmonių skaičius kaip grėsmė sparčiai 
besikeičiančios ekonominės situacijos kontekste. 

2 
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2. SEKTORIUS. ŠIAULIŲ APSKRITIES VERSLAS, PRAMONĖ  
IR KAIMO PLĖTRA 

 
Santrauka 
Šiaulių apskritis iki 2008 m. pasižymėjo sparčia plėtra, didėjo parduotos pramonės produkcijos 

apimtys, eksportas, suaktyvėjo statybos įmonių ir bendrovių veikla. Ekonomikos augimą lėmė padidėjęs 
vidaus vartojimas, produktyvumo augimas ir tarptautinių rinkų plėtra. 2008–2009 m. regiono ekonomikos 
būklė pablogėjo, verslo įmonės, sumažėjus prekių ir paslaugų paklausai, susidūrė su problemomis, vidaus 
paklausa sumažėjo, ūkio veiklą palaikė eksportas, todėl eksporto didinimas tapo pagrindiniu regiono 
ekonomikos ilgalaikio augimo veiksniu. Svarbu didinti eksportą, vykdant aktyvią eksporto rinkodarą, 
rengiant įmonių eksporto plėtros strategijas. 

Šiaulių apskrityje vyrauja tradicinės žemą ir vidutinę vertę kuriančios pramonės šakos. Žemas darbo 
našumas, brangstanti darbo jėga bei energija ir nedidelė žiniomis grindžiamo verslo lyginamoji dalis mažina 
Šiaulių apskrities įmonių galimybes konkuruoti tarptautinėje rinkoje.  

Nors TUI ir materialinių investicijų srautai Šiaulių regione per pastaruosius metus didėjo, bet plyno 
lauko investicijos į aukštą pridėtinę vertę kuriančius ir aukštų technologijų sektorius buvo mažos. Tolesnė 
Šiaulių apskrities verslo įmonių plėtra turėtų būti siejama su didesnę pridėtinę vertę kuriančiais pramonės 
sektoriais, o tradiciniuose sektoriuose – skatinti aukštos pridėtinės vertės produktų gamybą. Analizuojamos 
sritys: 

• Pramonė ir technologinė plėtra. 
• Statyba. 
• Eksportas. 
• Tiesioginės užsienio ir materialinės investicijos. 
• Pramonės ir verslo aplinka. 
• Žemės ūkis ir kaimas. 
• Regiono turizmo potencialas ir infrastruktūra. 

 
 

2.1. Bendra Šiaulių regiono ekonomikos būklė: gamybinis sektorius 
 

 
2.1.1. Pramonė ir technologinė plėtra 

 
Regione išvystyta apdirbamoji pramonė, kuriai tenka didžioji apskrities eksporto dalis. Šiaulių 

apskrities pramonės sukurta bendroji pridėtinė vertė 2008 m. sudarė 1 478,323 mln. Lt, o jos dalis šalies 
bendroje pridėtinės vertės struktūroje mažėjo (2004 m. sudarė 23,3 proc., 2008 m – 19,85 proc.). Apskrities 
pramonės bendrosios pridėtinės vertės augimo tempai, lyginant su Lietuvos pramone, mažesni. 2004–
2008 m. Šiaulių apskrities pramonės sukurta bendroji pridėtinė vertė padidėjo 40,3 proc., Lietuvoje – 
46 proc. Didžioji Šiaulių apskrities pramonės produkcijos dalis pagaminama Šiaulių mieste. 

 
2.1 lentelė 

Pramonėje sukurta bendroji pridėtinė vertė (veikusiomis kainomis, mln. Lt) 
 

  2006 m.  2007 m.  2008 m. 
Lietuvos Respublika 17 985,8 19 772,2 21 383,2 
Alytaus apskritis 627,9 714,8 787,2 
Kauno apskritis 3 705,2 4 306,8 4 765,0 
Klaipėdos apskritis 2 259,4 2 346,4 2 640,8 
Marijampolės apskritis 632,3 653,4 757,3 
Panevėžio apskritis 1 357,9 1 261,8 1 352,8 
Šiaulių apskritis 1 304,8 1 417,1 1 478,3 
Tauragės apskritis 249,0 288,2      338,0 
Telšių apskritis 1 240,9 1 321,1 1 361,2 
Utenos apskritis 1 292,7 1 460,4 1 664,4 
Vilniaus apskritis 5 315,2 6 001,8 6 237,82 
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Šiaulių apskrities apdirbamojoje gamyboje veikiančių ūkio subjektų skaičius per pastaruosius metus 
mažėjo. 2008 m. buvo 711 įmonių (tai prilygsta 8,74 proc. Lietuvos apdirbamojoje gamyboje veikiančių ūkio 
subjektų), registruota ūkio subjektų buvo dvigubai daugiau (1 419). Daugiausia Šiaulių apskrities pramonės 
įmonių koncentruota Šiaulių mieste. Kasyboje, karjerų eksploatavime ir apdirbamojoje gamyboje 2008 m. 
dirbo 21 688 asmenys, arba 8,6 proc. Lietuvos dirbančiųjų šiame sektoriuje. Vidutinis darbuotojų skaičius 
pramonėje didėjo: 2006 m. pramonės įmonėse dirbo 25,3 tūkst. darbuotojų, 2008 m. – 28,7 tūkst., daugiausia 
pramonėje dirbančių darbuotojų (58,9 proc.) sudaro vyrai.   

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis apskrities apdirbamojoje pramonėje 2007 m. buvo 1 432 Lt, t. y. 
95,6 proc. Šiaulių apskrities ir 79,5 proc. šalies vidurkio. Šiaulių miesto apdirbamosios pramonės struktūroje 
pagal pardavimus daugiausia užima radijo, televizijos ir ryšių įrangos bei aparatūros, kitos transporto įrangos 
(dviračių), maisto produktų ir gėrimų, tekstilės, baldų, guminių ir plastikinių gaminių, elektros mašinų ir 
aparatūros, medienos gamyba. Akmenės rajone didžiąją pramonės dalį sudaro cemento, negesintų kalkių ir 
gofruotų lakštų gamyba, Joniškio rajone – maisto produktų (dešros, pieno, miltų, duonos ir pyrago) 
kombinuotųjų pašarų gamyba, Kelmės rajone – durpių, linų, viršutinio trikotažo ir maisto produktų gamyba, 
Pakruojo rajone – dolomitinės skardos, linų pluošto, duonos ir pyrago gaminių gamyba, Radviliškio rajone – 
durpių, duonos ir pyrago bei nealkoholinių gėrimų gamyba, Šiaulių rajone – durpių, baldų ir maisto produktų 
(mėsos, dešros, miltų, duonos) gamyba. Prie geriausias pozicijas turinčių pramonės šakų Šiaulių mieste 
galima priskirti guminių ir plastikinių gaminių, elektros mašinų ir aparatūros, medienos gamybą.  

Regione dominuoja žemą-vidutinę pridėtinę vertę kuriančios pramonės šakos, nedidelė dalis tenka 
aukštų technologijų įmonėms. Nors pažangių ir vidutiniškai pažangių technologijų sektoriaus sukurtos 
pridėtinės vertės dalis apdirbamosios gamybos sukurtoje pridėtinėje vertėje 2005–2008 m. padidėjo nuo 16,4 
iki 25,8 proc., tačiau apie 75 proc. visos pramonės produkcijos sukuriama žemą pridėtinę vertę 
generuojančiose pramonės šakose. Atliktos studijos rodo, kad Lietuvos pramonės struktūroje vyrauja žemo 
technologinio imlumo pramonės šakos, sudarančios apie 74 proc. šalyje pramonės sukuriamos pridėtinės 
vertės (plg.: ES vidurkis – 43 proc.)1. Tokia pramonės struktūra neperspektyvi, ji neskatina ekonomikos 
šalies augimo. OECD atlikti tyrimai 29 šalyse parodė, kad tiesioginė pelno norma, investuojant į inovacijas, 
yra 40 proc. didesnė už vidutinę. Šiaulių apskrities pramonės modernizavimas, naujų technologijų diegimas 
padėtų didinti įmonių veiklos efektyvumą.  

Pramonės įmonių darbo produktyvumas yra žemas, nes yra mažas įmonių inovatyvumas. Lietuvos 
inovacinės veiklos rodikliai yra vieni žemiausių iš ES šalių. Pagal suminį inovatyvumo indeksą (toliau – SII), 
kuris apskaičiuojamas vertinant 29 rodiklius, Lietuva lenkia tik Rumuniją, Latviją ir Bulgariją, bet gerokai 
atsilieka nuo ES valstybių narių vidurkio (2008 m. Lietuvos SII – 0,29, o ES-27 – 0,47). Lietuvos atsilikčiai 
daug įtakos turi mažos išlaidos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, ypač versle (2007 m. ES – 
1,18 proc. BVP, Lietuva – 0,23 proc. BVP).  

Daugelis Šiaulių apskrities įmonių inovacinės veiklos rodiklių yra žemesni nei ES-25 vidurkis. UAB 
„Vilmorus“ tyrimo metu nustatyta, kad 57 proc. apklaustųjų diegti inovacijas trukdo lėšų trūkumas, 
25 proc. – niekas netrukdo, 3 proc. – informacijos trūkumas, likusiems 22 proc. apklaustųjų inovacijas diegti 
trukdo kitos aplinkybės. Taip pat šis tyrimas parodė, kad 73 proc. pirmaujančių Lietuvos įmonių per 
pastaruosius 1–2 m. diegė inovatyvius sprendimus. 2010 m. 52,6 proc. įmonių planuoja skirti lėšų 
inovacijoms. Taigi, nors ir yra tam tikrų kliūčių, bet įmonių atstovai domisi inovacijomis ir stengiasi jomis 
pasinaudoti. Mažą produktyvumą lemia ir žemas investicijų į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą lygis, 
silpnas bendradarbiavimas tarp mokslo tyrimo institucijų ir pramonės įmonių atliekant mokslinius tyrimus, 
kuriant naujus produktus ir technologijas rinkai.  

Nors išlaidos MTTP 2004–2008 m. padidėjo 1,88 karto ir 2008 m. sudarė 890,1 mln. Lt, tačiau jos yra 
nepakankamos. Per analizuojamąjį laikotarpį inovacijoms skirtų verslo įmonių lėšų lyginamasis svoris 
didėjo, o valdžios lėšų – mažėjo. Pagrindiniai mokslo ir technologijų plėtros rodikliai pateikti 2.2.lentelėje. 

Daugelis Šiaulių apskrities įmonių savo konkurencinį pranašumą grindžia ne žiniomis ir inovacine 
veikla, bet santykinai pigesnėmis veiklos sąnaudomis, t. y. mažesniu nei ES senbuvėse, darbo užmokesčiu, 
pigesnėmis žaliavomis ar ankstesniais laikais įdiegtomis bazinėmis technologijomis2. Ypatingą dėmesį 
reikėtų skirti aukštesnę pridėtinę vertę generuojančių sričių (pvz., marketingo, dizaino, technologinių 
inovacijų ir pan.) stiprinimui. 

 
 

                                                 
1 Lietuvos ekonomikos augimo ir konkurencingumo šaltinių (veiksnių) KOMPLEKSINĖ STUDIJA Projekto vadovas: R. Jucevičius, 
55 p. 
2 Lietuvos ekonomikos augimo ir konkurencingumo šaltinių (veiksnių) KOMPLEKSINĖ STUDIJA, 71 p. 
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2.2 lentelė 
Pagrindiniai mokslo ir technologijų plėtros rodikliai 

 

  2007 m. 2008 m. 
Užimtumas pažangių ir vidutiniškai pažangių technologijų gamybos sektoriuje, proc. 2,2 2,1 
Išlaidos MTTP pagal finansavimo šaltinius, proc.:   
verslo įmonių lėšos; 24,5 21,4 
valdžios lėšos; 47,9 55,6 
užsienio lėšos; 19,6 15,5 
aukštojo mokslo sektoriaus lėšos; 7,5 7,2 
ne pelno institucijų sektoriaus lėšos. 0,5 0,3 
MTTP išlaidų ir BVP santykis, proc. 0,81 0,80* 
Pažangiųjų ir vidutiniškai pažangių technologijų sektoriaus sukurtos pridėtinės vertės dalis 
apdirbamosios gamybos sukurtoje pridėtinėje vertėje, proc. ** 

20,2 25,8 
 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės, 2010. 
 
 

2.1.2. Statyba 
 

Šiaulių apskrities ūkyje svarbią vietą užima statybos sektorius, kuriame dirba apie 12,5 proc. regiono 
dirbančiųjų (Lietuvoje – 13,2 proc.). Statybos įmonių ir bendrovių veikla 2003–2008 m. suaktyvėjo (žr. 
2.3 lent.). Statybos įmonių ir bendrovių atliktų darbų apimtys analizuojamuoju laikotarpiu padidėjo 3,97 
karto ir 2008 m. sudarė 985,16 mln. Lt (Lietuvoje – 2,8 karto, sudarė 1 189,539 mln. Lt). Didžiausios statybų 
apimtys 2008 m. buvo Šiaulių mieste (468,41 mln. Lt) ir Šiaulių rajone (157,52 mln. Lt). Vertinant statybos 
įmonių ir bendrovių atliktų darbų apimčių kitimą pagal rajonus, pastebimas didėjimas visose savivaldybėse. 
2003–2008 m. statybos darbų apimtys daugiausia didėjo Akmenės (6,9 karto) ir Pakruojo (6,8 karto) 
rajonuose, mažiausiai – Joniškio rajone (2,37 karto). 

 
2.3 lentelė 

Atlikta statybos darbų savo jėgomis (to meto kainomis, mln. Lt) 
 

 2006 m. 2007 m. 2008 m. 
Lietuvos Respublika 7 807,6 10 776,3 10 189,5 
Šiaulių regionas 555,6 704,0 985,1 
Akmenės rajonas 32,6 56,6 91,9 
Joniškio rajonas 25,6 26,0 34,3 
Kelmės rajonas 25,0 25,2 36,6 
Pakruojo rajonas 22,9 39,9 78,7 
Radviliškio rajonas 52,4 48,4 117,4 
Šiaulių miestas 298,3 390,8 468,4 
Šiaulių rajonas 98,6 116,8 157,5 

 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės, 2010. 

 
Iki 2009 m. regione didėjant darbų apimtims, keitėsi pastatytų butų skaičius ir jų naudingas plotas: jei 

iki 2009 m. praktiškai visose Šiaulių apskrities savivaldybėse buvo stebimas pastatytų butų naudingojo ploto 
ir butų skaičiaus didėjimas, tai 2009 m., smunkant ekonomikai ir mažėjant vidaus paklausai, šie rodikliai 
mažėjo. Beje, 2009 m., lyginant su 2008 m., pastatytų butų naudingas plotas Šiaulių regione sumažėjo 
9,8 tūkst. m2  ir sudarė 32,6 tūkst. m2 . 

Visose Šiaulių apskrities savivaldybėse (išskyrus Šiaulių raj.) pastatytų naujų negyvenamųjų pastatų 
skaičius 2009 m. mažėjo, tačiau didėjo naujų negyvenamųjų pastatų bendrasis plotas (100,5 tūkst. m2), tuo 
tarpu  Lietuvoje šis rodiklis sumažėjo 7,7 proc. Šiaulių regione pastatytų negyvenamųjų namų bendras plotas 
2009 m. didėjo Šiaulių rajone (3,7 karto), Šiaulių mieste (2,4 karto), o mažėjo Akmenės (80 proc.), Pakruojo 
(44 proc.) rajonuose.  
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2.1.3. Eksportas 
 
Ilgalaikės apskrities perspektyvos priklauso nuo eksporto plėtros, nes šalies vidaus rinka maža. Iki 

2009 m. Šiaulių apskrities eksportas didėjo sparčiai: plėtojosi ir prekių išvežimas, ir paslaugų teikimas. Pagal 
Makroekonomikos kategorijų klasifikaciją (BEC) 2009 m. didžiąją Lietuvos eksporto dalį sudarė tarpinio 
vartojimo prekės, kurioms būdingas mažas pridėtinės vertės lyginamasis svoris (49,5 proc.), o investicinės 
prekės – tik 9 proc. 

Statistikos departamento duomenimis, lietuviškos kilmės prekių eksportas 2000–2008 m. augo sparčiai 
(padidėjo 3,19 karto, iki 38,806 mlrd. Lt). Apskrities tendencijos buvo panašios, tačiau augimo tempai buvo 
mažesni (padidėjo 2,47 karto). Šiuo metu apskrities eksportas mažėja. Remiantis Statistikos departamento 
duomenimis, 2009 m. šalies eksporto apimtis, palyginus su 2008 m., sumažėjo 27 proc., Šiaulių apskrities – 
4,8 proc.  

 
2.4 lentelė 

Lietuviškos kilmės prekių eksportas (mln. Lt) 
 

 2007 m. 2008 m. 2009 m. 
Lietuvos Respublika 29 498,5 38 806,2 28 236,7 
Alytaus apskritis 961,1 906,1 693,6 
Kauno apskritis 6 536,2 8 387,7 5 302 
Klaipėdos apskritis 5 663,3 5 279,6 4 731,6 
Marijampolės apskritis 878,9 981,4 829,5 
Panevėžio apskritis 2 110,6 2 377,2 1 703,6 
Šiaulių apskritis 1 581,2 1 604,6 1 526,9 
Tauragės apskritis 360,2 332,7 329,9 
Telšių apskritis 6 058,8 13 728,8 8 650,2 
Utenos apskritis 771,9 936,7 874,2 
Vilniaus apskritis 4 576,3 4 271,4 3 595,2 

 

Šaltinis: Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės, 2010. 
 
2008 m. Šiaulių apskrities lietuviškos kilmės prekių eksportas sudarė 1,604 mlrd. Lt, arba 4,1 proc. 

Lietuvos Lietuviškos kilmės prekių eksporto. 2009 m. jis sumažėjo iki 1,527 mlrd. Lt (5,4 proc.).  
Daugiausia prekių eksporto sudaro apdirbamoji pramonė, kuri yra imli darbui, kurui ir energijai. 

Didėjant gamybos sąnaudoms apdirbamojoje pramonėje dėl kuro ir energijos brangimo gali mažėti 
eksportuojamų produktų konkurencingumas.  

Pagrindinės Šiaulių apskrities eksporto prekės yra elektros mašinos ir įrenginiai, jų dalys; garso 
įrašymo ir atkūrimo aparatai (2009 m. sudarė 229,1 mln. Lt, arba 15 proc. Lietuviškos kilmės prekių 
eksporto), baldai; patalynė, čiužiniai, čiužinių karkasai, dekoratyvinės pagalvėlės (221, 9 mln. Lt, arba 
14,5 proc.), plastikai ir jų dirbiniai (139, 0 mln. Lt, arba 9,1 proc.), antžeminio transporto priemonės, 
išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys (139,0 mln. Lt, arba 9,1 proc.), mediena 
ir medienos dirbiniai; medžio anglys (87,6 mln. Lt, arba 5,1 proc.), popierius ir kartonas; popieriaus masės, 
popieriaus arba kartono dirbiniai (65,9 mln. Lt, arba 4,3 proc.). 2005–2009 m. Šiaulių apskrityje chemijos 
produktų eksportas padidėjo 12,7 karto; popierius ir kartono, popieriaus masės, popieriaus arba kartono 
dirbinių – 5,6 karto; kailių ir dirbtinių kailių, jų dirbinių – 5,2 karto; kaučiuko ir jo dirbinių – 4,6 karto. 
Daugelio produktų eksportas turi tendenciją didėti, tačiau kai kurių produktų eksportas 2005–2009 m. 
mažėjo, t. y. žaliavinės ir išdirbtos odos; drabužių ir jų priedų, išskyrus megztus, nertus ir kt. 
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2.1 pav. Lietuviškos kilmės prekių eksportas pagal apskritis 2009 m., proc. 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės, 2010. 

 
Pagrindinė Šiaulių apskrities eksportuojamos produkcijos dalis realizuojama Vakarų šalių rinkose. 

Statistikos departamento atliktais skaičiavimais, Lietuvoje aukštųjų technologijų produktų eksportas, 
lyginant su visu eksportu, 2008 m. sudarė 6,8 proc., kai ES 27 šalyse jis siekė apie 17 proc.  

Atlikti tyrimai rodo, kad nedaug gyventojų turinčiose valstybėse, kurios užima nedidelę rinkos dalį, 
ekonomikos augimas ir vystymasis priklauso nuo eksporto. Eksporto skatinimas lieka svarbiausiu veiksniu 
plėtojant apskrities ūkį. 2009–2013 m. LR eksporto plėtros strategijoje numatyta švelninti ekonomikos 
nuosmukio poveikį eksportuojančioms įmonėms, plėsti galimybes ieškant naujų prekybos partnerių, aktyviau 
skverbtis į naujas rinkas, sukurti lietuviškos kilmės prekių ir paslaugų eksportui palankią aplinką. Pagal 
Ekonomikos augimo veiksmų programos „Naujų galimybių“ priemonę skiriama ES parama eksportui 
skatinti. Pagal šią priemonę Šiaulių apskrityje įgyvendinama 12 projektų, kurių bendra vertė siekia 3 797,5 
tūkst. Lt. Jiems skirtas 2 654,3 tūkst. Lt ES finansavimas.  

UAB „Kalvis“ įgyvendina projektą „UAB „Kalvis“ konkurencingumo didinimas Ukrainos rinkoje“, 
kurio vertė siekia 525,44 tūkst. Lt., iš ES fondų skirta 367,81 tūkst. Lt. Be to, numatyta atlikti pramoninių ir 
buitinių kieto kuro katilų Ukrainos rinkoje tyrimą, parengti rinkodaros medžiagą, pristatyti įmonės gaminius 
tarptautinėse parodose ir mugėse, išplėtoti gaminių eksportą į Ukrainos rinką. UAB „Kalvis“ taip pat 
įgyvendina projektą „UAB „Kalvis“ konkurencingumo didinimas Lenkijos rinkoje“, kurio vertė – 368, 65 
tūkst. Lt, iš ES lėšų skirta 258,05 tūkst. Lt.  

UAB „Grafų baldai“ įgyvendina projektą „Užsienio prekybos vystymas siekiant padidinti įmonės 
produktyvumą“. Bendra projekto vertė – 553,26 tūkst. Lt, iš ES struktūrinių fondų projektui skirta 
387,28 tūkst. Lt. UAB „Sintuva“ įgyvendina projektą „UAB „Sintuva“ eksporto plėtros strategijos 
parengimas, naujų eksporto rinkų paieška, esamų plėtra ir įmonės produkcijos pristatymas, jos žinomumo 
didinimas užsienyje“. Bendra projekto vertė siekia 285,14 tūkst. Lt, iš ES paramos lėšų projektui skirtas 
199,59 tūkst. Lt finansavimas. Projektus, susijusius su eksporto rinkų plėtra, taip pat įgyvendina UAB 
„Fisanta“ (bendra projekto vertė – 307,69 tūkst. Lt), UAB „Metaloidas“ (bendra projekto vertė – 
275,07 tūkst. Lt), UAB „Rūta“ (bendra projekto vertė – 91,34 tūkst. Lt), UAB „Saugora“ (bendra projekto 
vertė – 251 tūkst. Lt), UAB „Ruvera“ (bendra projekto vertė siekia 247,51 tūkst. Lt) ir kitos įmonės.  
 
 

2.1.4. Tiesioginės užsienio ir materialinės investicijos 
 
Svarbiu šaltiniu perimant naujas technologijas, skatinant gaminamų produktų ar teikiamų paslaugų 

konkurencingumą ir ekonomikos augimą laikomos tiesioginės užsienio šalių investicijos (TUI). TUI Šiaulių 
regione per pastaruosius penkerius metus padidėjo 2,4 kartus, bet tai sudaro tik 1,48 proc. Lietuvos TUI. 
Tiesioginių užsienio investicijų struktūra Šiaulių regione pagal šalis investuotojas pateikta 2.2 pav. 
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2.2 pav. Tiesioginės užsienio investicijos pagal šalis investuotojas  
Šiaulių regione proc. (2009 m.) 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės, 2010. 
 
2009 m. pradžioje daugiausia į Šiaulių apskritį investavo Danija (132,1 mln. Lt), Vokietija 

(93,1 mln. Lt), Nyderlandai (69,8 mln. Lt). TUI srautas, tenkantis vienam gyventojui, iki 2008 m. didėjo 
visose Šiaulių apskrities savivaldybėse, o 2009 m. sumažėjo Joniškio raj., Šiaulių raj., Šiaulių miesto 
savivaldybėse (žr. 2.5 lent.). 2005–2008 m. vienam gyventojui tenkančios TUI daugiausia didėjo Kelmės 
rajone – 14 kartų, Pakruojo rajone – 9,8, Šiaulių rajone – 3,6 karto. Tačiau 2009 m. vienam apskrities 
gyventojui tenkanti TUI dalis sudarė 14,4 proc. šalies TUI, tenkančių vienam gyventojui. Šiaulių regionas 
nėra patrauklus užsienio investuotojams. Todėl būtina vykdyti aktyvią ir kryptingą investicijų pritraukimo 
politiką ir gerinti investicines sąlygas. Nepalankus investicinis klimatas regione lemia ir nedidelę „plyno 
lauko“ investicijų dalį.  

 
2.5 lentelė 

TUI vienam gyventojui (veikusiomis kainomis, Lt) 
 

 2007 m. 2008 m. 2009 m. 
Lietuvos Respublika 8 545 10 547 9 431 
Šiaulių regionas 1 096 1 241 1 356 
Akmenės rajonas 1 514 2 261 3 842 
Joniškio rajonas 95 121 77 
Kelmės rajonas 339 213 296 
Pakruojo rajonas 2 261 2 610 3 600 
Radviliškio rajonas 190 198 223 
Šiaulių miestas 1 756 1 975 1 755 
Šiaulių rajonas 613 553 430 

 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės, 2010. 
 
Apskrities ūkio plėtra ilguoju laikotarpiu įmanoma esant spartesniam investavimui. Kuo daugiau 

investuojama į modernią gamybos įrangą, tuo didesnė įtaka ekonominei plėtrai. Materialinės investicijos 
(toliau – MI) Lietuvoje yra mažos. Per pastarąjį dešimtmetį jos vidutiniškai sudarė apie 21 proc. BVP, 
Šiaulių regione 2008 m. materialinės investicijos buvo 1 653 mln. Lt ir, lyginant su 2006 m., padidėjo 
43 proc. MI analizė pagal savivaldybes rodo, kad 2006–2008 m. jos didėjo visose Šiaulių apskrities 
savivaldybėse, išskyrus Šiaulių rajoną. Daugiausia MI didėjo Akmenės (net 4 kartus), Joniškio ir Pakruojo 
rajonuose (apie 2 kartus), bet regiono MI 2008 m. sudarė 6,3 proc. Lietuvos materialinių investicijų (žr. 
2.6 lent.). 
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2.6 lentelė 
Materialinės investicijos, tūkst. Lt 

 

 2006 m. 2007 m. 2008 m. 

Lietuvos Respublika 19 893 325 26 533 580 26 123 516 
Šiaulių regionas 1 158 000 1 551 853 1 653 589 
Akmenės rajonas 50 989 95 915 204 889 
Joniškio rajonas 62 512 83 188 126 283 
Kelmės rajonas 64 478 59 470 67 424 
Pakruojo rajonas 65 417 85 218 124 105 
Radviliškio rajonas 96 303 105 369 114 389 
Šiaulių miestas 636 304 942 197 865 141 
Šiaulių rajonas 181 997 180 496 151 358 

 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės, 2010. 
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2.3 pav. Materialinės investicijos vienam gyventojui 2008 m., Lt 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės, 2010. 

 
Šiaulių regionas pagal MI tenkančias vienam gyventojui šalyje užima 8 vietą, lenkia tik Marijampolės 

ir Tauragės regionus. Vienam Šiaulių apskrities gyventojui tenkančios materialinės investicijos 2008 m. 
sudarė apie 61 proc. vidutinio šalies lygio. Šiaulių apskrityje pagal materialines investicijas tenkančias 
vienam gyventojui 2008 m. pirmavo Akmenės, Šiaulių miesto, Pakruojo rajonų savivaldybės. Investuotojų 
trūko Kelmės, Radviliškio rajonų savivaldybėms, kuriose vienam gyventojui teko mažiau nei 2500 Lt 
materialinių investicijų. Šiaulių regione materialinės investicijos daugiausia skiriamos pastatams, statiniams, 
žemei pirkti, o ne į įrengimus ar mašinas, kurie svarbūs  didinant darbo našumą ir ūkio konkurencingumą.  

 
 

2.2. Pramonės ir verslo aplinkos analizė 
 
Pasaulio banko ir Tarptautinės Finansų Korporacijos duomenimis, Lietuva patenka į pasaulio šalių, 

turinčių palankią verslo aplinką, dvidešimtuką, tačiau pagal verslumą, verslo konkurencingumą Lietuva 
atsilieka nuo ES vidurkio. Šiaulių regione veikiančių įmonių skaičius 1 000 gyventojų yra apie 2,5–3,5 karto 
mažesnis nei vidutiniškai ES šalyse. Šiaulių apskrities savivaldybėse įsteigti SVV skatinimo fondai, iš kurių 
savivaldybės teikia finansinę ir techninę paramą SVV.  

Šiaulių regione sukurta viešųjų paslaugų verslui infrastruktūra, kuriai priskirtinos įvairios ne pelno 
įstaigos: savivaldybių įsteigti informacijos centrai, Verslo inkubatorius, Regiono plėtros agentūra ir kt. Šios 
įstaigos skatina mažų ir vidutinių įmonių steigimąsi, plėtrą, konkurencingumo didinimą. Tačiau paslaugų 
verslui infrastruktūra pradėta kurti gana neseniai. Daugiausia dėmesio skiriama fizinei įstaigų infrastruktūrai 
plėtoti, techninei jų bazei stiprinti. Paslaugos verslo įmonėms yra nepakankamos, neišplėtotos specializuotos 
paslaugos (kokybės valdymo, sertifikavimo ir kitos).  



Šiaulių regiono 2007–2013 metų  plėtros planas.  I dalis. Strategija 
 

 49 

Šiaulių apskrities verslo ir pramonės aplinkai iš esmės aktualios tos pačios problemos, su kuriomis 
susiduria ir kitų Lietuvos apskričių verslininkai: apyvartinių lėšų stygius, nepakankamas įmonių (pirmiausia 
mažų įmonių) prieinamumas prie finansinių, ypač rizikos finansavimo, šaltinių; sudėtinga verslo kreditavimo 
sistema pradedantiems verslininkams; nepakankamai išplėtotos įmonių kūrimosi ir verslo plėtros etapuose 
teikiamos viešosios paslaugos ir jų infrastruktūra.  

 
 

2.2.1. Savivaldybių parama SVV 
 
Šiaulių apskrities savivaldybės teikia paramą verslui, veikia SVV rėmimo fondai, iš kurių savivaldybės 

gali skirti finansinę ir techninę paramą. Šių fondų lėšos 2008 m., kaip ir ankstesniais, naudojamos dalinėms 
bankų paskolų palūkanoms kompensuoti, iš dalies finansuoti investicinius projektus, verslininkų dalyvavimą 
parodose, mugėse, jų konsultavimui ir mokymui, leidiniams apie regionų SVV plėtrą leisti, gaminamos 
produkcijos pristatymo užsienio šalyse išlaidoms kompensuoti, verslo misijoms. Tačiau kai kur SVV fondų 
lėšos nėra visiškai panaudojamos, kitose savivaldybėse – verslininkai mažai informuojami apie galimybę 
jomis pasinaudoti, dažnai trūksta pačių verslininkų aktyvumo ir noro imti lengvatines paskolas. Be finansinės 
paramos SVV taikomos lengvatos: atleidimas nuo mokesčių mokėjimo į vietinį biudžetą. Yra nepakankama 
parama pradedantiesiems verslą – tai nurodyta ir SVV strategijoje iki 2015 m. kaip silpnybė įvardijama 
finansinių paramos priemonių, taikomų pradedantiesiems ir plėtojantiems SVV, stoka. Pagrindinės 
savivaldybių fondų lėšų naudojimo kryptys ir teikiamos lengvatos pateikiamos 2.7 lentelėje. 

 
2.7 lentelė  

SVV skatinimas Šiaulių regione 
 

Savival- 
dybė 

Pagrindinės fondo lėšų naudojimo 
kryptys 

SVV subjektams teikiamos lengvatos 

Akmenės 
rajonas 

VšĮ Akmenės rajono turizmo ir verslo centro 
išlaikymui; banko paskolų palūkanoms 
dengti; dalyvavimo parodose išlaidoms 
sumokėti; vietinio užimtumo iniciatyvų 
projekto paruošimo išlaidų subsidijavimui. 

Kompensuojama iki 50 proc. kredito ar lizingo 
palūkanų, dengiamos paraiškų finansinei paramai iš kitų 
fondų gauti parengimo išlaidos (iki 50 proc.), naujos 
įmonės, steigiančios darbo vietas, 2 m. atleidžiamos nuo 
žemės ir nekilnojamojo turto mokesčio. 

Joniškio rajonas Paramos smulkaus ir vidutinio verslo 
subjektams, kuriantiems naujas darbo vietas, 
teikimui, verslo planų parengimo daliniam 
finansavimui; daliniam investicinių projektų 
finansavimui; įmonių, vykdančių vietinių 
užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimą, 
daliniam finansavimui; dalyvavimo parodose 
išlaidų finansavimui; seminarų ir mokymo 
priemonių išlaidų finansavimui. 

Palūkanoms už paskolas iš dalies apmokėti, finansinei 
paramai gauti projektams rengti; investicinių projektų 
kofinansavimui; parama dalyvauti parodose, mugėse; 
parodų ir renginių organizavimui; seminarų ir mokymo 
priemonių išlaidoms kompensuoti; nusipelniusiems 
rajonui verslininkams ir žemdirbiams apdovanoti; kaimo 
bendruomenių įregistravimo išlaidoms kompensuoti; jų 
viešosios interneto prieigos taškams išlaikyti; patalpų 
remontui, ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui įgyti ir 
administravimo išlaidoms apmokėti; viešųjų įstaigų, kurių 
steigėja yra savivaldybė ir jų veikla susijusi su verslu, 
veiklai finansuoti. 

Kelmės rajonas  Verslo finansavimui; paramos teikimui 
įvykus stichinei nelaimei; mažų įmonių 
pradinių sumokėtų steigimo mokesčių 
kompensavimui. 

Kompensuojamos palūkanos; subsidijos, finansuojamos 
verslo švietimo priemonės. 

Pakruojo 
rajonas 

Palūkanų ir daliniam investicinių projektų 
finansavimui, už įsteigtas darbo vietas; 
techninei pagalbai verslininkams; dalyvavimo 
parodose išlaidų finansavimui. 

Palūkanoms dengti, verslo švietimo priemonėms 
finansuoti, subsidijoms, palūkanoms už paskolas; 
investiciniai projektai finansuojami 5 proc. vertės, bet ne 
daugiau kaip 10 tūkst. Lt; apmokamos dalyvavimo 
parodose, leidinių leidimo ir kitos išlaidos pagal atskirus 
sprendimus. 
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2.7 lentelės tęsinys 
 

Radviliškio 
rajonas 

Fondo lėšos neskiriamos SVV subjektams, 
jei subjekto pagrindinė veikla, iš kurios 
įplaukos bendrosiose įplaukose sudaro 50 
proc. ir daugiau, yra įtraukta į valstybės 
neremtinos veiklos rūšių sąrašą, kitu atveju 
teikiamos lengvatos. 
 

Verslo planų, investicinių projektų rengimo išlaidų 
daliniam kompensavimui; palūkanų už paskolas  plėtros 
projektams įgyvendinti, daliniam dengimui; naujų darbo 
vietų steigimo išlaidų; naujos įmonės įregistravimo 
išlaidų daliniam kompensavimui; savivaldybės 
organizuojamų verslininkų mokymų, seminarų, 
konferencijų, parodų išlaidų finansavimui; įmonių 
dalyvavimo parodose išlaidų daliniam kompensavimui. 

Šiaulių miestas Įmonėms, Šiaulių miesto savivaldybės 
tarybos sprendimais, gali būti taikomos 
lengvatos atleidžiant jas nuo žemės, žemės 
nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčio 
(arba mokestį sumažinant) savivaldybės 
biudžeto sąskaita. 
 

Daliniam paskolos palūkanų dengimui; naujai 
įregistruotų įmonių pradinių steigimosi, parodų išlaidų 
daliniam dengimui; verslo planų, paraiškų finansinei 
paramai gauti, rengimo išlaidų daliniam dengimui; 
verslininkų konsultavimo ir mokymo išlaidų daliniam 
dengimui; nekilnojamojo turto įkeitimo ir draudimo 
išlaidų daliniam padengimui; verslo misijų finansavimui. 

Šiaulių rajonas Naujai susikūrusios arba savo veiklą į Šiaulių 
rajoną perkėlusios įmonės ir kalendorinius 
metus išlaikiusios ne mažiau 3 darbo vietas, 
5 m. atleidžiamos nuo žemės arba žemės 
nuomos ir turto mokesčių. 

Naujai steigiamų įmonių registravimo išlaidų daliniam 
padengimui; palūkanų už bankų paskolas daliniam 
padengimui; galimybių studijų, verslo planų rengimo išlaidų 
daliniam padengimui; parodų, kursų, mokymosi išlaidų 
daliniam padengimui; verslo misijų išlaidų daliniam 
padengimui; leidybos išlaidų daliniam padengimui. 

 

Nors finansų rinka išvystyta, tačiau kredito įstaigos nenoriai finansuoja naujų smulkių įmonių 
rizikingus projektus, prioritetą teikia stambioms ir vidutinėms įmonėms. LR Vyriausybės nutarimu, įsteigta 
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA), kuri teikia SVV paskolų garantijas bankams už 
SVV subjektų paskolas ir administruoja dalinį paskolų palūkanų dengimą SVV subjektams. 
 
 

2.2.2. Paslaugų verslui tinklas 
 

Pagrindinis gyventojų verslumo rodiklis yra1 000 gyventojų tenkantis įmonių skaičius. Jei ES šalyse 
1 000 gyventojų tenka 50–60 įmonių, tai Lietuvoje 2008 m. vidutiniškai - 25 įmonės, regione – 20. 
Remiantis Statistikos departamento pateiktais duomenimis (žr. 2.8 lent.), apskaičiuotas veikiančių ūkio 
subjektų skaičius 1 000 gyventojų. Šiaulių mieste jis yra didesnis už vidutinį (30 veikiančių ūkio subjektų), 
likusiose savivaldybėse – mažesnis. 2008 m. Radviliškio rajone 1 000 gyventojų teko 12 įmonių.  

Smulkiųjų ir vidutinių įmonių steigimosi skatinimas ir jų konkurencingumo didinimas yra svarbus 
valstybės prioritetas ir šalies ekonomikos augimo pagrindas. Užsienio šalių patirtis rodo, kad siekiant skatinti 
SVV subjektų konkurencingumą, techninės paramos priemonių (informacinių, konsultacinių, mokymų 
paslaugų ir pan.) efektyvumas yra didesnis nei finansinių paramos instrumentų. Regione, didinant techninių 
paslaugų verslui prieinamumą, sukurtas paslaugas verslui teikiančių įstaigų tinklas, kurių tikslas – teikti 
konsultacijas, organizuoti mokymus, kurti bendradarbiavimo tinklus, padėti ieškoti užsienio partnerių. 

 

2.8 lentelė  
Veikiančių ūkio subjektų skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų, 2008 m.  

 

Savivaldybė 
Veikiančių ūkio 

subjektų skaičius 
Vidutinis metinis 

gyventojų skaičius 
Veikiančių ūkio subjektų 
skaičius 1 000 gyventojų 

Lietuvos Respublika 84 574 3 358 114 25 

Šiaulių regionas 6 825  347 987  20 

Akmenės rajonas 348  27 504  13 
Joniškio rajonas 455  29 932  15 

Kelmės rajonas 523  37 712  14 
Pakruojo rajonas 385  27 220  14 

Radviliškio rajonas 601  48 836  12 
Šiaulių miestas 3 745  126 637  30 

Šiaulių rajonas 768  50 146  15 
 

Šaltinis: Lietuvos apskritys 2008. Statistikos departamentas. V.: 2009. 
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Šiaulių verslo inkubatorius yra vienas 6 Lietuvoje veikiančių verslo inkubatorių. 2006 m. rugpjūčio 
11 d. atidarytas naujai rekonstruotas pastatas. Inkubatoriuje vienu metu gali dirbti iki 54 verslo įmonės, yra 6 
vietų virtualus biuras, moderni mokymo bazė, biuro, kompiuterinė įranga, sukaupta informacija verslo 
konsultavimo ir mokymo klausimais. Šiaulių verslo inkubatorius orientuojasi į naujų verslų rūšių įmonių, 
įmonių, kuriančių ir diegiančių technologijas ir inovacijas, globą, priimamos inovatyvios, naują verslo idėją 
turinčios, didelę pridėtinę veiklą ir naujas darbo vietas kuriančios įmonės.  

VšĮ Šiaulių regiono plėtros agentūra rengia ir įgyvendina projektus, organizuoja seminarus, 
konferencijas, informuoja apie ES paramos galimybes, teikia konsultacijas. VšĮ Šiaulių regiono plėtros 
agentūra rengia projektus ES struktūrinei paramai gauti, vykdo INTERREG ir kitas tarptautinį 
bendradarbiavimą skatinančias paramos ir nacionalinės paramos programas. 

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai veikia Šiaulių ir Telšių apskrityse. Rūmai atstovauja rūmų 
narių bendriesiems interesams ir skatina prekybos, pramonės, statybos, transporto, ryšių, amatų ir kitų verslo 
bei ūkio šakų plėtrą. LR Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda prekių kilmės dokumentus ir Force Majeure 
aplinkybes liudijančias pažymas, suteikia GS1 sistemos brūkšninius kodus. Informuoja Rūmų narius apie 
užsienio verslo pasiūlymus, informuoja ir konsultuoja Rūmų narius bei kitas Lietuvos įmones apie parodas ir 
muges užsienyje, vykdo verslo partnerių paiešką užsienyje, išduoda prekių kilmės sertifikatus, konsultuoja 
ATA Carnet klausimais.  

2010 m. Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai kaip partneris dalyvauja Baltijos jūros regiono 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 2007–2013 m. programos (INTERREG IV) projekte BEST AGERS. 
Projekte dalyvauja 19 partnerių iš 8 šalių. Atsižvelgiant į projekto svarbą visam Baltijos jūros regionui, jam 
buvo suteiktas „strateginio projekto“ statusas. Projektu BEST AGERS siekiama sukurti tarptautinę inovacinę 
kartų aplinką, kurioje geriausi 55 m. ir vyresni žmonės dirbs kartu su įvairaus amžiaus grupėmis verslo ir 
verslumo įgūdžių tobulinimo srityje ir dalysis patirtimi. 2009 m. Rūmai parengė projektą „Informacija ir 
žiniomis grįsto verslumo skatinimas Šiaulių mieste“. Paklausios konsultavimo paslaugos, daugiau nei 90 val. 
skirta įmonių konsultavimui dėl dalyvavimo verslo parodose, projektų rengimo, ES fondų paramos verslui, 
prekių ir paslaugų eksporto ir kitais klausimais. Aktualiausia paslauga verslui – pagalba ieškant verslo 
partnerių, kitų bendradarbiavimo Lietuvoje ir užsienyje galimybių.  

Akmenės rajone veikia Turizmo ir verslo informacijos centras, Pakruojo rajone – Verslo informacinis 
centras, Joniškio rajone – Verslo informacijos centras, Kelmės rajone – Turizmo ir verslo informacijos 
centras, Radviliškio rajone – VšĮ Radviliškio verslo informacijos centras, Šiaulių rajone – Šiaulių rajono 
verslo informacijos centras. 

Akmenės rajono Turizmo ir verslo informacijos centre teikiama nemokama informacija pradedančioms 
ir veikiančioms įmonėms. Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta „Akmenės rajono 
savivaldybės 2008 m. darbo vietų kūrimo, sąlygų verslo plėtrai sudarymo ir turizmo plėtros programa“. Ši 
programa yra tiesiogiai susijusi su pagrindiniu strateginiu tikslu – skatinti verslumą, remti smulkųjį ir 
vidutinį verslą, siekti užimtumo didėjimo.  

Pakruojo verslo informacijos centras teikia paslaugas pradedantiems, smulkiems ir vidutiniams 
verslininkams. Pagrindinis centro veiklos tikslas – smulkaus ir vidutinio verslo plėtros Pakruojo rajone 
skatinimas, sudarant sąlygas verslininkams gauti informacines, konsultacines ir mokymo paslaugas, teikti 
jiems praktinę pagalbą steigiant naują įmonę arba plėtojant verslą. Centras padeda pritraukti Lietuvos ir 
tarptautinių organizacijų, įmonių, fizinių asmenų, fondų ir programų lėšas, užmegzti kontaktus tarp 
potencialių verslo partnerių. 

Šiaulių rajono verslo informacijos centras teikia verslo informacijos, konsultacijų ir mokymo paslaugas bei 
praktinę pagalbą smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams. Naujai įsteigtiems verslo subjektams padeda įsikurti, 
plėtoti veiklą ir prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, taip pat tarpininkauja rajono verslininkams užmezgant 
tarptautinius bendradarbiavimo ryšius su kitų šalių verslo atstovais. 2008 m. Šiaulių rajono turizmo ir verslo 
informacijos centras išplėtė savo veiklą. Šiai veiklai vykdyti Šiaulių rajono savivaldybės taryba perdavė pastatą 
(Turizmo informacijos centrą), esantį Daumantų kaime prie Kryžių kalno.  

Analogiškas paslaugas teikia Kelmės ir Radviliškio turizmo ir verslo informacijos centrai. VšĮ Kelmės 
turizmo ir verslo informacijos centras 2009 m. pirmąjį pusmetį įgyvendino projektą „Paslaugų verslui 
programa“, prisidėjo prie rajono SVV įmonių konkurencingumo ir verslo plėtros skatinimo. Įgyvendinant jį 
buvo organizuoti informacijos ir viešinimo renginiai, teikiamos konsultacijos, vykdyti mokymai. 

Šiaulių mieste veikia Kionigas (įmonių statybinė asociacija), Pramonininkų asociacija, LINAVA 
Šiaulių skyrius, Šiaulių smulkiojo ir vidutinio verslo asociacija. Apskrities rajonuose neaktyviai veikia 
esančios verslo interesams atstovaujančios organizacijos, asociacijos, trūksta smulkiojo verslo interesams 
atstovaujančių, smulkius verslininkus vienijančių organizacijų. Paminėtina Joniškio rajone veikianti Kaimo 
turizmo asociacija, Radviliškio rajono verslininkų asociacija, Šiaulių rajono verslininkų asociacija. 
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2.3. Įgyvendinti ir įgyvendinami projektai, skirti ekonomikos augimui skatinti 
 
2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programai įgyvendinti Lietuvoje numatyta ES struktūrinė 

parama, siekia 10,7 mlrd. Lt (45,7 proc.) ES paramos sumos. Parama pagal šią programą skiriama verslo 
produktyvumui didinti, ypač sudarant palankią aplinką inovacijoms, smulkiajam ir vidutiniam verslui, 
moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai. Didėjantis pramonės konkurencingumas grindžiamas 
investicijomis į įmonių modernizavimą, aplinkosauginius reikalavimus, technologijų atnaujinimą, inovacijų 
diegimą ir naujų produktų kūrimą. Lietuvoje 10 proc. (1 844 mlrd. Lt) 2007–2013 m. ES struktūrinės 
paramos lėšų numatoma skirti moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai. Šiaulių regione įgyvendintų 
projektų, skirtų moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, vertė siekia apie 620 tūkst. Lt, iš kurių ES 
lėšos sudaro apie 310 tūkst. Lt (žr. 2.9 lent.). 
 

2.9 lentelė  
Ekonomikos sektoriuje įgyvendinti projektai, skirti moksliniams tyrimams  

ir technologinei plėtrai 
 

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt Projekto 
pavadinimas, 

teikėjas / 
pareiškėjas 

Projektui kelti 
uždaviniai 

Projekto poveikis ES fondų 
lėšos 

Pareiškėjo 
ir 

partnerio 
lėšos 

Iš viso: 

Mobilaus alyvų 
valymo įrenginio 
sukūrimo 
galimybių 
tyrimas 
(MAVIS), UAB 
„Telebaltikos“ 
importas ir 
eksportas. 

Įvertinti poreikį 
mokslinei tiriamajai 
veiklai, kuri padėtų 
sukurti mobilų naudotų 
industrinių alyvų 
valymo įrenginį. 
Įrenginys būtų mobilus 
ir valytų alyvą įmonėje 
nestabdant procesų. Be 
to, kompleksiškai valant 
alyvų eksploatacijos 
laikas būtų prailgintas. 

Alyvų valymo įrenginys 
kuriamas bendradarbiaujant su 
Ukrainos mokslininkais, 
turinčiais technologinių 
sprendimų išvalant panaudotas 
alyvas iki aukšto švarumo 
lygio. Patikrinta technologija, 
grįsta elektrostatinio lauko, 
turbininio filtro ir aukštos 
temperatūros procesais 
priemaišų iš alyvų pašalinimu. 
Tai nauja ne tik Lietuvos, bet ir 
ES mastu.  

51,19 51,19 
 

102,38 

Kompleksinių 
atsinaujinančios 
energijos tiekimo 
sistemų 
smulkiems 
vartotojams 
galimybių 
studijos 
parengimas, 
UAB „PTM“. 

Išanalizuoti ir įvertinti 
saulės ir vėjo energiją 
naudojančių 
kompleksinių energijos 
sistemų kūrimo ir 
diegimo individualiems 
vartotojams galimybes 
bei sukurti pagrindą 
plėtoti tolesnius 
bendrovės verslo planus 
ir MTTP veiklą šioje 
srityje. 

Kompleksinių vėjo ir saulės 
energija paremtų sistemų 
kūrimas ir diegimas padės 
mažinti energijos deficitą. Šiuo 
metu nėra studijų, 
nagrinėjančių kompleksinių 
sistemų diegimo Lietuvoje 
finansines, ekologines, 
teisines, technologines ir 
organizacines galimybes. 
Studija padės parengti 
aukštomis technologijomis 
paremtų smulkių saulės ir vėjo 
energijos naudojimu grįstų 
kompleksinių sistemų vystymo 
MTTP veiklų planą. 

80,00 80,00 160,0 

IĮ „Entiumas“ 
vėjo energijos 
panaudojimo 
mokslinių tyrimų 
technologinės 
bazės sukūrimas, 
IĮ ‚Entiumas“. 

Projekto tikslas – 
įžvelgti atsinaujinančių 
energijos šaltinių 
pasaulinę raidą bei 
tendencijas ir įsisavinti 
bei pateikti produktą 
vartotojams anksčiau 
nei konkurentai. 

Įmonėje sukurta tyrimų bazė, 
skirta analizuoti vėjo jėgos 
panaudojimo galimybes. 
Įmonė įsigijo įrangą naujiems 
vėjo jėgainių prototipams 
kurti. Šios MTTP veiklos leis 
įmonei gauti pajamų 
parduodant nedidelio 
pajėgumo vėjo jėgaines.  

178,78 178,78 357,57 
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2.9 lentelės tęsinys 
 

Turizmo infrastruktūros sukūrimas 
Aktyvaus 
turizmo traukos 
centro sukūrimas 
prie Pašvinio 
ežero. 

Sutvarkyti regiono 
gyventojų mėgstamą 
poilsio zoną 

Sutvarkyta ir pritaikyta 
rekreacijai aplinka. 

1 
316,44 

 1 316,44 

Viešosios 
infrastruktūros 
Kryžių kalne 
sukūrimas. 

Sukurti inžinerinę 
infrastruktūrą – lauko 
inžinerinių tinklus.  

Įrengti lauko inžineriniai 
tinklai.  

1 
307,68 

 1 307,68 

 
Šiuo metu iš 2007–2013 m. Lietuvai skirtos ES struktūrinės paramos lėšų įgyvendinami 724 projektai, 

numatyti moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai bei verslo produktyvumo didinimui ir verslo 
aplinkos gerinimui. Bendra įgyvendinamų projektų vertė sudaro apie 3,9 mlrd. Lt (ES lėšos – 2,3 mlrd. Lt). 
Šiaulių apskrityje įgyvendinami 8 projektai, skirti pirmam Ekonomikos augimo veiksmų prioritetui „Ūkio 
konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“, ir 29 projektai, 
skirti antram prioritetui „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“. Šių projektų bendra 
vertė yra 34 mln. Lt, iš kurių ES lėšos sudaro 21,8 mln. Lt (žr. 2.10 lent.). 

 
2.10 lentelė  

Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinamų projektų skaičius ir jų vertė  
 

1 prioritetas „Ūkio konkurencingumui ir 
ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai 

ir technologinė plėtra“ 

2 prioritetas „Verslo produktyvumo 
didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ 

  

Įgyven-
dinamų 
projektų 
skaičius 

Bendra 
įgyvendinamų 
projektų vertė, 
tūkst. Lt 

Projektams 
skirtos ES 
lėšos, tūkst. 
Lt 

Įgyvendi-
namų 
projektų 
skaičius 

Bendra 
įgyvendinamų 
projektų vertė,  

tūkst. Lt 

Projektams 
skirtos ES 
lėšos, tūkst. Lt 

Lietuva  205 1 076 605 824 163 519 2 168 589 1 487 730 
Šiaulių regionas 8 11 629 5 899 29 22 401 15 855 
Akmenės rajonas – – – – – – 
Joniškio rajonas – – – – – – 
Kelmės rajonas – – – 1 153 107 
Pakruojo rajonas – – – 4 2 521 1 119 
Radviliškio rajonas – – – 1 251 175 
Šiaulių miestas 8 11 629 5 899 20 17 432 13 217 
Šiaulių rajonas – – – – – – 
Šiaulių regiono 
dalis, proc. 

3,9 1,1 0,7 5,6 1,0 1,1 

 
 

2.4. Šiaulių regiono žemės ūkio ir kaimo situacijos analizė 
 
Šiaulių apskrities žemės ir miškų sektoriuje vyksta dideli pokyčiai. Integracija į vieningą ES žemės 

ūkio produktų rinką didina konkurenciją tarp žemės ūkio produktų gamintojų, keičia reikalavimus produktų 
kokybei, gamybos saugumui. Kita vertus, žemdirbiams atsiveria didesnės galimybės parduoti savo 
produktus, didinti pajėgumus. Daugelis ūkių, naudodami naują techniką ir technologiją, darosi 
konkurencingesni ir sėkmingai parduoda savo produktus kitų šalių rinkose.  

Didelės įtakos turi ir žemės ūkiui skiriama parama, eksporto subsidijos, lėšos naujų ūkių kūrimuisi ir 
pan. Sėkminga šio sektoriaus transformacija Šiaulių apskričiai yra itin svarbi, nes tai Lietuvos regionas, 
turintis didžiausius žemės ūkio naudmenų plotus ir vieną didžiausių su žemės ūkio veikla susijusių žmonių 
skaičių. Žemės ūkio raidos tendencijų įvertinimas svarbus konstruojant regiono perspektyvą.   

Šiaulių regione gyvena 10,3 proc. šalies gyventojų ir 12 proc. kaimo gyventojų. Šiaulių apskrities 
kaimuose gyvenančiųjų dalis (38,4 proc.) viršija Lietuvos vidurkį (33,1 proc.) ir pagal jį užima ketvirtą vietą 
(mažiau kaimuose gyvena žmonių Kauno, Vilniaus, Klaipėdos apskrityse). Šiaulių regionas yra labiau 
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kaimiškasis regionas. Kaimo gyventojų dalis apskrities rajonuose pasiskirsčiusi nevienodai: Pakruojo ir 
Šiaulių rajonuose kaime gyvena daugiau nei du trečdaliai rajono gyventojų, o Akmenės rajone – daugiau kaip 
trečdalis.  

Šiaulių apskrities gyventojų tankumas, lyginant su kitomis apskritimis, yra mažas ir tai susiję su 
santykinai dideliu apskrities teritorijos plotu. 
 
 

2.4.1. Šiaulių apskrities kaimo gyventojai 
 

2.11 lentelė 
Gyventojų skaičius, teritorija ir tankis (2009 m. pr.) 

 
 

Iš jų: 
miesto kaimo Regionas 

Gyventojų 
skaičius 

skaičius proc. skaičius proc. 

Terito-
rija, 
km2 

Gyventojų 
tankumas, 

1 km2 

Vidutinis 
gyventojų 
skaičius, 
2008 m. 

Lietuva 3 349 872 2240521 66,9 1 109 351 33,1 65300 51,3 3358114 
Šiaulių regionas 346 098 213148 61,6 132 950 38,4 8540 40,5 347987 

Akmenės rajonas 27265 16899 62 10 366 38,0 844 32,3 27504 

Joniškio rajonas 29 741 12845 43,2 16 896 56,8 1152 25,8 29932 

Kelmės rajonas 37 366 13591 36,5 23 775 63,5 1705 21,9 37712 

Pakruojo rajonas 27 008 7422 27,5 19 586 72,5 1316 20,5 27220 
Radviliškio 
rajonas 

48 423 22559 46,6 25 864 53,4 1635 29,6 48836 

Šiaulių miestas 126215 126215 100 - 0 81 1558,2 126637 
Šiaulių rajonas 50 080 13617 27,2 36 463 72,8 1807 27,7 50146 
 

Šaltinis: Lietuvos apskritys. Ekonominė ir socialinė raida. Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės, 2009. 

 
2004–2007 m. apskrities kaimuose gyventojų skaičius mažėjo sparčiau nei miesto, t. y. neigiamas 

saldo sudarė 3,5 proc. (sumažėjo 4 911 žm.), kai tuo tarpu bendras gyventojų skaičius regione sumažėjo 2,8 
proc. Kaimo gyventojų skaičiaus kitimo intensyvumas apskrities rajonuose buvo nevienodas. 
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Šiaulių a. Akmenės r. Joniškio r. Kelmės r. Pakruojo r. Radviliškio r. Šiaulių r. 

 
 

2.4 pav. Kaimo gyventojų skaičiaus sumažėjimas 2004–2007 m., proc. 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės, 2007. 

 
Panašūs procesai vyko ir vėliau: 2006–2009 m. kaimo gyventojų skaičius sumažėjo 4 proc., apskrities 

gyventojų skaičius – 3,1 proc. Vadinasi, vyksta tam tikras kaimų nykimo procesas, kurio intensyvumas 
apskrities rajonuose panašus, išskyrus Šiaulių rajoną. 

 
Gyventojų struktūra pagal lytį ir amžių 
Šiaulių apskrities kaimuose nėra didelės disproporcijos tarp gyventojų pagal lytį, nors moterų visuose 

rajonuose daugiau nei vyrų. Situacija Šiaulių apskrityje 2009 m. atitiko bendrą situaciją respublikoje: 
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kaimuose gyveno 51,4 proc. moterų, nebuvo didesnių skirtumų ir tarp rajonų. Darbingo amžiaus gyventojų 
dalis (15–64 m.) Šiaulių apskrities kaime buvo didesnė nei bendras mūsų šalies vidurkis ir siekė 66,1 proc. 
Daugiausia darbingo amžiaus gyventojų gyveno Šiaulių (67,6 proc.) ir Akmenės (67,3 proc.) rajonuose (žr. 
2.12 lent.). 

 
2.12 lentelė 

Gyventojų struktūra Šiaulių apskrities rajonuose, 2008 m.  
 

Vyrai Moterys 
Darbingo amžiaus žmonių  

(15–64 m.): Rajonai 
skaičius proc. skaičius proc. skaičius proc. 

Lietuva 539 118 48,6 570 233 51,4 725 995 65,4 
Šiaulių regionas 64 630 48,6 68 320 51,4 87 826 66,1 
Akmenės rajonas 5 107 49,3 5 259 50,7 6 973 67,3 
Joniškio rajonas 8208 48,6 8 688 51,4 11 201 66,3 
Kelmės rajonas 11 638 49,0 12 137 51,0 15 202 63,9 
Pakruojo rajonas 9 468 48,4 10 118 51,6 12 864 65,7 
Radviliškio rajonas 12 614 48,8 13 250 51,2 16 935 65,5 
Šiaulių rajonas 17 595 48,3 18868 51,7 24 651 67,6 

 

Šaltinis. Lietuvos apskritys. Ekonominė ir socialinė raida. Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės, 2009. 
 
Šiaulių apskrities rajonuose iš 1 000 gyventojų tik 6–8 proc. yra įgiję aukštąjį išsilavinimą. Žemiausias 

aukštojo išsilavinimo rodiklis užfiksuotas Pakruojo (6,3 proc.), aukščiausias – Radviliškio (8,3 proc.) 
rajonuose. Šiaulių apskrities rajonuose daugiausia gyventojų (24–29 proc.) turi vidurinį išsilavinimą. 
Pagrindinį išsilavinimą buvo įgiję 13–19 proc. gyventojų, pradinį – 18–27 proc. Mažas kaimo gyventojų 
išsilavinimas tampa kliūtimi žemės ūkio pertvarkai. Mažėjant žemos kvalifikacijos ir nekvalifikuotų 
darbuotojų paklausai, daugelis kaimo žmonių praranda galimybę įsidarbinti, nes profesinis jų pasirengimas 
neatitinka šiuolaikinių poreikių. 

 
 

2.4.2. Ekonominė kaimo gyventojų veikla 
 

Pagrindinė kaimo gyventojų veikla yra darbas žemės ūkyje, alternatyvių veiklų apimtys yra nežymios.  
 

2.13 lentelė 
Užimti žemės ūkyje, medžioklėje, miškininkystėje ir žuvininkystėje, tūkst. 

 

 2006 m. 2007 m. 2008 m. 
Lietuva 186,6 159,6 120,7 
Alytaus apskritis 8,6 7,7 6,7 
Kauno apskritis 30,0 26,3 16,1 
Klaipėdos apskritis 13,5 11,1 13,8 
Marijampolės apskritis 17,3 17,2 13,1 
Panevėžio apskritis 19,2 18,5 13,6 
Šiaulių apskritis 29,4 26,5 24,6 
Tauragės apskritis 20,6 12,4 8,1 
Telšių apskritis 18,2 12,7 6,3 
Utenos apskritis 12,7 13,1 7,6 
Vilniaus apskritis 17,1 13,9 10,7 

 

Šaltinis. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2009. 
 
Užimtieji žemės ūkyje, medžioklėje, miškininkystėje ir žuvininkystėje 2008 m. sudarė apie 20 proc. 

šalies šiame sektoriuje užimtų žmonių ir buvo didžiausias tarp Lietuvos apskričių. Užimtųjų skaičius žemės 
ūkyje, medžioklėje, miškininkystėje ir žuvininkystėje per pastaruosius ketverius metus sumažėjo 28,2 proc. 
(9,7 tūkst.). Analogiški procesai vyko visoje šalyje (žr. 2.13 lent.) 

Šiaulių apskrities, kaip ir Lietuvos kaimuose, užimtų žemės ūkyje, medžioklėje, miškininkystėje ir 
žuvininkystėje vyrų buvo daugiau nei moterų. Šiaulių apskrities rodikliai (62,6 proc.) artimi Lietuvos 
vidurkiui (63,4proc.), kai tuo tarpu Panevėžio apskrityje užimtų žemės ūkyje, medžioklėje, miškininkystėje ir 
žuvininkystėje vyrų daugiau nei moterų. 
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2.14 lentelė 
Vyrai užimti žemės ūkyje, medžioklėje, miškininkystėje ir žuvininkystėje 

 

2007 m.  2008 m.   
tūkst. proc. tūkst. proc. 

Lietuva 100,1 62,7 76,6 63,4 
Alytaus apskritis 4,4 57,1 4,2 62,6 
Kauno apskritis 16,7 63,4 10,3 63,9 
Klaipėdos apskritis 7,3 65,7 9,3 67,4 
Marijampolės apskritis 9,8 56,9 7,8 59,5 
Panevėžio apskritis 11,7 63,2 9,3 68,4 
Šiaulių apskritis 18,2 61,9 15,4 62,6 
Tauragės apskritis 7,5 60,0 4,7 58,0 
Telšių apskritis 7,0 55,1 3,9 61,9 
Utenos apskritis 8,8 67,2 4,7 61,8 
Vilniaus apskritis 8,7 62,6 7,1 66,3 

 

Šaltinis. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2009. 
 
 

39,4

17,5

34,8

0,87,5

15-19 m. 

20-29 m. 

30-49 m. 

50-59 m. 

>60 m. 

 
 

2.5 pav. Šiaulių apskrities užimtųjų struktūros palyginimas pagal amžių, proc. 
 
Demografinę situaciją atspindi ir užimtųjų struktūra pagal amžių. Statistiniai duomenys rodo, kad 

trečdalis apskrities žemės ūkio užimtųjų (34,8 proc.) yra vyresni nei 60 m. Jauni žmonės iki 29 m. sudaro tik 
7,5 proc. Daugiau nei pusė Šiaulių apskrities kaimo gyventojų dirba privačiuose žemės sklypuose. Jų ūkiai 
dažniausia yra smulkūs ir nėra itin pelningi. 2004–2008 m. didėjo miesto ir kaimo gyventojų pajamos: miesto 
gyventojų pajamos – 98,8 proc., kaime – 99,3 proc., tačiau vis dėlto lieka atotrūkis tarp miesto ir kaimo 
gyventojų pajamų. Demografinių procesų valdymui ir kaimo atgaivinimui reikalingos priemonės, kurios 
padėtų kaimui „jaunėti“. 

 
2.15 lentelė 

Žemės ūkio užimtųjų struktūra pagal amžių rajonuose 
 

Amžius 15–19 m.  20–29 m.  30–49 m.  50–59 m.  > 60 m.  

Akmenės rajonas 28 425 2 149 925 1 811 

Joniškio rajonas 91 806 3 767 1 596 2 868 

Kelmės rajonas 80 1 097 5 439 2 370 5 444 

Pakruojo rajonas 53 682 3 775 1 755 3 405 

Radviliškio rajonas 169 1 103 5 415 2 268 4 470 

Šiaulių rajonas 88 737 4 827 2 347 4 400 
 

Šaltinis: Visuotinio 2003 m. žemės ūkio surašymo rezultatai seniūnijose. Statistikos departamentas. 
 
Kaimo gyventojų pajamos nagrinėjamu laikotarpiu buvo ketvirtadaliu mažesnės nei miesto gyventojų: 

2006 m. jos siekė 19,9 proc., 2007 m. – 26,7 proc., 2008 m. – 24,5 proc. (žr. 2.16 lent.) 
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2.16 lentelė 
Vidutinės disponuojamosios pajamos vienam namų ūkio nariui per mėnesį, Lt 

 

Rodiklis 2006 m. 2007 m. 2008 m.  
Miestas 729,2 943,0 1 073,9 
Kaimas 583,9 691,0 811,2 

 

Šaltinis. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2009. 
 

Didelis atotrūkis tarp kaimo ir miesto gyventojų pajamų didina kaimo vietovių atokumą. Mažas 
gyventojų pajamas lemia ekonominės ir socialinės apskrities sąlygos (mažas darbo produktyvumas, žemas 
gyventojų išsilavinimas). Žemės ūkio sektoriuje dirbančiųjų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis regione 
vidutiniškai yra 10–15 proc. mažesnis, lyginant su bendru šalies vidurkiu. Pajamų skirtumą sąlygoja ir tai, kad 
skurdo rizikos lygis kaime yra gerokai didesnis nei visoje šalyje (žr. 2.17 lent.). 

 
2.17 lentelė 

Skurdo rizikos lygis pagal gyvenamąją vietą ir amžiaus grupes, proc. 
 

Skurdo rizikos lygis 
Skurdo rizikos lygis iki socialinių išmokų, 

išskyrus pensijas 
 

2007 m.  2008 m.  2007 m.  2008 m.  
Visi asmenys 19,1 20,0 25,5 27,2 

Miestas 12,7 13,6 19,1 20,5 
Kaimas 32,2 32,9 38,5 40,7 

 

Šaltinis. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2009. 
 
Nors skurdo rizikos lygis kaime pastaraisiais metais kito nežymiai, į šią grupę pateko trečdalis kaimo 

gyventojų. Eliminavus socialinių išmokų pajamas, skurdo rizikos lygyje kaime gyveno apie 40 proc. 
gyventojų. Namų ūkių disponuojamų pajamų lygis kaime šiuo metu yra 1,5 karto, o piniginių pajamų – 1,8 
karto mažesnis nei mieste. Oficialiai skaičiuojamo skurdo kaime lygis yra 2,4 karto didesnis nei mieste. 
Gyvenimo kokybės kontrastai lemia spartų kaimo žmogiškųjų išteklių nykimą: jaunų žmonių migravimą iš 
kaimo, jaunų specialistų atvykimo į kaimą mažėjimą.  

 
 

2.4.3. Šiaulių apskrities žemės ūkio naudmenos 
 
Šiaulių regionas užima 13 proc. bendro šalies žemės ploto, o žemės ūkio naudmenos sudaro 17,1 proc. 

(458,1 tūkst. ha) Lietuvos naudmenų. Didžiausi naudmenų plotai yra Radviliškio, Pakruojo ir Šiaulių 
rajonuose (atitinkamai – 91,1 tūkst. ha, 83,2 tūkst. ha, 82,3 tūkst. ha), mažiausi – Akmenės rajone (42, 3 
tūkst. ha). Regione žemės ūkio naudmenos užima 56,8 proc. bendro žemės ploto, tai yra daugiau nei lyginant 
su Lietuvos vidurkiu (40,9 proc.). Vadinasi, daugiau teritorijos gali būti naudojama žemės ūkio veiklai. Labai 
aukšti rodikliai yra Joniškio ir Pakruojo rajonuose, kuriuose žemdirbystė labiausiai yra išplėtota (žr. 
2.18 lent.). 

 
2.18 lentelė 

Rajonų žemės ūkio naudmenų dalis nuo bendro ploto 
 

Akmenės Joniškio Kelmės Pakruojo Radviliškio Šiaulių Žemės ūkio naudmenų 
dalis, proc. / rajonai 50,2 68,3 47,1 62,3 55,7 45,5 

Šiaulių regionas 56,8 

 
Lietuvoje ariama žemė žemės ūkio naudmenose sudaro 69,6 proc., o Šiaulių regione – 82,3 proc. 

Pakruojo ir Joniškio rajonuose yra didžiausia regione ariamos žemės dalis žemės ūkio naudmenose 
(atitinkamai 95,1 proc. ir 92,5 proc.). Daugiausia ariamos žemės plotų regione yra Pakruojo (79,1 tūkst. ha) ir 
Radviliškio (76,2 tūkst. ha) rajonuose. 2008 m., lyginant su 2006 m., ariamos žemės plotai regione mažėjo 0,6 
proc., o šalyje – 0,9 proc. Daugiausia ariamos žemės plotai mažėjo Kelmės ir Pakruojo rajonuose, tačiau 
pokytis nebuvo žymus, kai tuo tarpu kituose rajonuose – didėjo. 

Pievos ir natūralios ganyklos Šiaulių apskrityje užima mažesnį plotą nei vidutiniškai šalyje – 
atitinkamai 17,0 proc. ir 29,3 proc. Pievų ir natūralių ganyklų plotai apskrityje 2006–2008 m. mažėjo. 
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Didžiausia žemės tikslinės paskirties transformacija vyko Kelmės ir Pakruojo rajonuose. Šiam procesui įtakos 
turi pieno gamybos sektoriaus plėtra. Didėjant galvijų skaičiui, didinami pievų ir ganyklų plotai. Didžiausias 
regione pievų ir natūralių ganyklų plotas yra Kelmės rajone. Vadinasi, Kelmės rajone yra didesnės galvijų 
auginimo galimybės. Šiaulių apskrities žemės fondo struktūra pateikta 2.19 lentelėje. 

 
2.19 lentelė 

Žemės fondas ir jo struktūra, 2008 m. 
 

 

Šaltinis. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2009. 
 
Žemės ūkio naudmenų (dirvožemio) būklę blogina vandens ir vėjo sąlygota dirvožemio erozija. Jos 

rezultatas – degraduoti, vidutiniškai ir stipriai nuardyti dirvožemiai, kurie šiuo metu užima daugiau nei 
1,6 proc. šalies teritorijos, arba daugiau nei 14 proc. visų žemės ūkio naudmenų. Šiaulių regione pažeistų 
dirvožemių ūkio naudmenose sudaro 6,0 proc. visų žemės naudmenų. Didžiausias erozijos pažeistų 
dirvožemių plotas yra Kelmės rajone (20,9 proc.). Erozijos paveikti dirvožemiai netinkami žemdirbystei, 
todėl tokius plotus geriausia užsodinti mišku.  

Šiaulių regione sodų ir uogynų žemės dalis ūkio naudmenose yra mažesnė už Lietuvos rodiklį. Lyginant 
duomenis su kitomis apskritimis, šis rodiklis mažesnis yra Klaipėdos, Marijampolės, Tauragės, Telšių ir 
Utenos apskrityse. Didžiausias sodų ir uogynų plotas yra Šiaulių rajone, mažiausias – Pakruojo rajone. 
Didžiausia sodų ir uogynų žemės dalis ūkio naudmenose yra Akmenės (1,2 proc.), mažiausia – Pakruojo 
rajone (0,4 proc.). Duomenys rodo, kad Šiaulių regione nepakankamai išplėtota sodininkystė ir mažai 
užauginama uogų, nors šių sodo kultūrų auginimas yra pelningas, nemažai sodų produkcijos gali būti 
eksportuojama. Ne žemės ūkio naudmenos Lietuvoje sudaro 46,6 proc., Šiaulių regione – 37,44 proc. bendro 
žemės ploto. Ne žemės ūkio naudmenos užima 319,8 tūkst. ha, ypač daug jos sudaro Šiaulių, Kelmės ir 
Akmenės rajonuose.  

 

Iš jų: Bendras 
žemės 
plotas 

Žemės ūkio 
naudmenos Ariama žemė 

Pievos ir 
natūralios 
ganyklos 

Sodai ir uogynai Administracinė 
teritorija 

tūkst.  
ha 

tūkst. 
ha 

proc. 
tūkst. 

ha 
proc. 

tūkst. 
ha 

proc. 
tūkst. 

ha 
proc. 

Lietuva 6 530 2 672 40,9 1 860 69,6 783,1 29,3 27,0 1,0 
Šiaulių regionas 854,0 458,1 56,8 377,2 82,3 77,9 17,0 2,7 0,6 
Akmenės rajonas 84,3 42, 3 50,2 36,4 86,1 5,4 12,7 0,5 1,2 
Joniškio rajonas 115,2 78, 7 68,3 72,8 92,5 5,4 6,8 0,4 0,5 
Kelmės rajonas 170,5 80,2 47,1 47,9 59,7 31,8 39,6 0,5 0,6 
Pakruojo rajonas 131,5 83,2 62,3 79,1 95,1 3,8 4,6 0,3 0,4 
Radviliškio rajonas 163,5 91,1 55,7 76,2 83,6 14,3 15,7 0,5 0,5 
Šiaulių rajonas 180,7 82,3 45,5 64,7 78,6 17,0 20,6 0,5 0,6 
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2.4.4. Ekonominė ūkinė veikla 
 
Ūkių skaičius ir dydis 
 

Valdų skaičius, vnt
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2.6 pav. Valdų skaičius pagal apskritis, 2009 m. 
Šaltinis: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registras, 2010. 

 
Remiantis LR ūkininkų ūkių registro duomenimis, 2009 m. sausio 1 d. įregistruotos 343 828 žemės 

ūkio valdos. Per metus jų skaičius padidėjo 3 553 valdomis, daugiausia jų registruota Vilniaus, Kauno, 
Panevėžio apskrityse. Stambiausios valdos yra išsidėsčiusios Šiaulių (24,19 ha), Panevėžio (19,03 ha) ir 
Telšių (17,19 ha) apskrityse. 
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2.7 pav. Valdų dydis pagal apskritis, ha (2009) 
Šaltinis: Lietuvos respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registras, 2010. 

 
Pagal LR ūkininkų ūkių registro duomenis 2009 m. sausio 1 d. šalyje registruoti 107 974 ūkininkų 

ūkiai, kurių disponuojamas bendras žemės plotas sudarė 1279 556,43 ha, o vidutinis ūkininko ūkio dydis 
siekė 11,85 ha. Ūkininkų ūkių skaičius šalyje per metus padidėjo 6 929 ūkiais, arba vidutiniškai 570 ūkiais 
kas mėnesį. 
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Ūkininkų skaičius, vnt.
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2.8 pav. Ūkininkų skaičius pagal apskritis, 2009 
Šaltinis: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registras, 2010. 

 
Daugiausia įregistruotų ūkininkų ūkių buvo Kauno, Utenos ir Vilniaus apskrityse. Ūkininkų valdų 

dydis svyruoja nuo 7,63 ha iki 15,45 ha, mažiausias vidutinis valdos dydis yra Vilniaus apskrityje. Lietuvoje 
vidutinis ūkio dydis 2009 m., lyginant su 2008 m., mažėjo ir tik Šiaulių apskrityje nežymiai didėjo (nuo 
15,38 ha iki 15,45 ha). Apie 13 proc. valdų valdo asmenys iki 40 m., o daugiausia valdų asmenys – vyresni 
nei 60 m. Jie sudaro daugiau nei pusę visų registruotų valdų valdytojų. 2009 m. sausio 1 d. duomenimis, 
jauni iki 40 m. valdų savininkai sudarė apie pusę stambių, daugiau nei 50 ha dydžio, valdų savininkų. 
Smulkių, iki 10 ha, valdų savininkų grupėje dominuoja vyresnio nei 60 m. asmenys, kurie sudaro daugiau nei 
pusę smulkių valdų savininkų. Tokio amžiaus žmonėms dažnai būna sunku prisitaikyti prie naujų sąlygų, 
todėl sunku tikėtis, kad jie pajėgs modernizuoti ūkius, pritraukti investicijas. Regione daugelis kaimo 
gyventojų priklauso nuo savo individualių ūkių, kaime mažai plėtojama kita veikla, turizmo ir poilsio 
tikslams nepakankamai naudojamas gražus kraštovaizdis ir kultūros paveldas bei kitų sektorių (pramonės, 
miškininkystės ir kt.) suteikiamos galimybės.  
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2.9 pav. Vidutinis ūkio dydis pagal apskritis, ha (2009) 
Šaltinis: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registras, 2010. 

 
Gamybinis potencialas (gamybinių pastatų kompleksai, technika, laukų masyvų infrastruktūra 

(sausinimo sistemos, keliai, elektros linijos ir kt.)) paseno ir mažai tepanaudojamas. Kita vertus, ūkių 
pelningumas ir ūkininkų pajamos šiuo metu nėra didelės ir nesukuria sąlygų spartesnei žemė ūkio plėtrai. 
Daugiausia ūkių registruota Kelmės rajone, stambiausi ūkiai – Joniškio ir Pakruojo rajonuose. Ūkininkavimo 
žemėvaldos išsidėsčiusios neracionaliai, žemių konsolidavimo procesas vyksta lėtai. Dominuoja smulkūs, 
pusiau natūriniai ūkiai. Jų pagaminamos produkcijos savikaina yra didelė, gaunamų pajamų neužtenka ūkių 
plėtrai ir modernizavimui. 

Tradiciškai ūkininkai dirba pavieniui, susijungimo (kooperacijos) procesas beveik nevyksta. 
Pagrindinės žemės ūkio silpnybės yra smulkūs ūkiai, nenašios žemės naudmenų apdorojimo technologijos, 
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kooperacijos stoka. Vis dėlto vertėtų atkreipti dėmesį ir į tam tikras naujas teigiamas tendencijas: kuriami 
modernūs šiuolaikiniai ūkiai, pradedamos vystyti tokios netradicinės veiklos kaip žirgų, elnių, bizonų 
fermos, naujų žemės ūkio kultūrų auginimas. Tokius ūkius dažniau steigia jauni žmonės, kurie juos numato 
stambinti, gaudami paramą iš ES struktūrinių fondų.  

 

 
 

2.10 pav. Ūkių skaičius ir dydis rajonuose  
Šaltinis. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2006. 

 
Daugėja ūkių, gaminančių ekologišką produkciją, daugiausia skirtų vietinei rinkai. Siekiant padidinti 

apskrities ekologiškos produkcijos eksportą, reikėtų gerinti rinkodarą ir didinti gamybos apimtis.  
Ūkininkų padėtį lemia įvairios sąlygos, tokios kaip kultūra ir tradicijos, socialinė aplinka, gamtinės ir 

geografinės sąlygos, ekonomika ir technologija. Susiformavusi ūkininkavimo kultūra ir palaikomas tradicinis 
daugiašakis ūkis, prasta ekonominė padėtis ir pasenusios technologijos riboja modernių technologijų 
įsigijimą, naujos ir kokybiškos technikos panaudojimą žemės ūkyje. Prasta krašto ir ūkininko ekonominė 
padėtis bei permainingos gamtinės sąlygos ūkininkavimą daro nuostolingu ir taip blogina visą socialinę kaimo 
aplinką, neskatina ūkininkų tobulėti ir nedidina jų aktyvumo. Menkos patirties ir išsilavinimo bei prastai 
apsirūpinę ūkininkai dirba neefektyviai.  

 
Žemės ūkio produkcija 
Norint žemės ūkyje kurti didesnę pridėtinę vertę, reikėtų modernizuoti technologinius procesus, 

investuoti į naujų produktų kūrimą, įgyvendinti inovacinius sprendimus. Būtinybe tampa aplinkosauginių 
priemonių įdiegimas, maisto kokybės schemų įtvirtinimas, rinkodaros gerinimas. Vadinasi, pagrindinis 
tikslas – darni žemės ūkio ir kaimo plėtra su modernia gamybine, socialine infrastruktūra ir sveika aplinka, 
teikianti gyventojams geros kokybės produktus ir paslaugas, o kaimo gyventojams – palankias verslo, darbo, 
buities ir socialines sąlygas.  

 
2.20 lentelė 

Bendroji žemės ūkio produkcija ūkiuose, mln. Lt 
 

Iš jų: Iš viso: 
Augalininkystės Gyvulininkystės 

 

2007 m. 2008 m. 2007 m. 2008 m. 2007 m. 2008 m. 
Iš viso: 6 912,1 7 340,0 3 980,0 4 125,5 2 932,1 3 214,5 
Šiaulių apskritis 1365,7 1431,9 960,1 990,1 405,6 441,8 
Akmenės rajonas 91,3 100,0 66,2 63,3 25,1 36,6 
Joniškio rajonas 276,3 288,2 215,0 231,6 61,2 56,5 
Kelmės rajonas 191,5 189,1 102,7 99,0 88,8 90,1 
Pakruojo rajonas 232,7 260,3 174,7 190,1 58,0 70,2 
Radviliškio rajonas 307,1 315,3 204,5 203,9 102,6 111,3 
Šiaulių rajonas 266,5 278,8 196,8 201,9 69,7 76,8 

 

Šaltinis. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2009. 
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Lietuvoje vidutinis žemės ūkio naudmenų našumo balas, parodantis žemės ūkio naudmenų kokybę 
pagal augalininkystės produktyvumą, yra 39,1. Šiaulių regione vidutinis žemės ūkio naudmenų našumo balas 
siekia 43,0. Didžiausias yra Joniškio rajone (48), mažiausias – Kelmės rajone (33,4). Tai sąlygoja ir 
ūkininkavimo specifiką. Žemės ūkio produkcijos gamyba 2006–2008 m. regione didėjo sparčiau nei šalyje – 
atitinkamai 63,8 proc. ir 49,4 proc. 2008 m. Šiaulių regione bendra žemės ūkio produkcija sudarė 1 
431,9 mln. Lt. vidutiniškai Šiaulių regione 69 proc. žemės ūkio produkcijos sukuriama augalininkystės 
sektoriuje (žr. 2.20 lent.). Šiame sektoriuje ypač svarbios naudojamos technologijos ir įrangos našumas.  

Labiausiai gamyba išplėtota Radviliškio rajone, kuris yra trečias pagal dydį apskrityje. Daugelyje 
rajonų daugiausia pajamų uždirbama iš augalininkystės. Šiuo aspektu išsiskiria Kelmės rajonas, kuriame 
beveik vienodai plėtojamos tiek augalininkystės, tiek gyvulininkystės ūkio veiklos. Bendrosios žemės ūkio 
produkcijos apimtys 2006–2008 m. didėjo visuose apskrities rajonuose, išskyrus Kelmės rajoną. 
Augalininkystės produkcijos apimtys apskrityje padidėjo 96 proc., o šalyje – 81 proc., tačiau gyvulininkystės 
produkcijos augimas buvo 20 proc. mažesnis nei visoje šalyje (22 proc.).  

 

Žemės ūkio produkcijos struktūra 2008, mln.Lt

63,3

231,6

99
190,1 203,9 201,9

36,6

56,5

90,1

70,2
111,3 76,8

0

50

100

150

200

250

300

350

Ak
m
en
ės
 r.
 s
av
.

Jo
ni
šk
io
 r.
 s
av
.

Ke
lm
ės
 r.
 s
av
.

Pa
kr
uo
jo
 r.
 s
av
.

R
ad
vi
liš
kio

 r.
 s
av

Ši
au
lių
 r.
 s
av
.

Augalininkystė Gyvulininkystė

 
 

2.11 pav. Žemės ūkio produkcijos struktūra  
Šaltinis. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2009. 

 
Daugiausia produktų sukuria stambūs ūkiai, kuriems lengviau gaminti konkurencingą produkciją. Dalis 

žemės ūkio produkcijos gamintojų dirba nuostolingai, todėl turės pasitraukti iš įprastos jiems veiklos.  
 

2.21 lentelė 
Žemės ūkio augalų derlingumas ūkiuose, 100 kg iš ha 

 

Grūdai Rapsai Cukriniai runkeliai Bulvės Lauko daržovės 
Metai 

2007 m. 2008 m. 2007 m. 2008 m. 2007 m. 2008 m. 2007 m. 2008 m. 2007 m. 2008 m. 

Iš viso: 29,4 32,9 17,9 20,4 472,9 390,4 109,1 148,0 165,9 194,7 
Šiaulių apskritis 35,9 40,7 2,.4 24,2 485,7 308,3 129,9 162,3 209,5 241,1 
Akmenės rajonas 28,8 32,3 18,3 19,6 325,5 340,7 117,6 130,3 84,4 86,6 
Joniškio rajonas 41,8 47,1 25,0 33,5 548,4 302,3 157,8 199,6 177,6 231,3 
Kelmės rajonas 26,8 27,8 14,2 14,3 249,0 98,7 75,7 138,4 218,2 242,8 
Pakruojo rajonas 37,0 42,3 20,5 22,0 475,8 253,6 123,1 132,1 175,3 191,7 
Radviliškio 
rajonas 

37,4 41,3 2,.2 20,6 451,8 286,1 160,7 190,8 232,8 217,3 

Šiaulių rajonas 36,0 41,9 21,1 22,3 460,8 368,3 145,2 164,9 230,6 306,6 
 

Šaltinis. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2009. 
 
Jie gali dalyvauti „ankstyvo pasitraukimo iš prekinės ūkio gamybos“ programoje ir pasinaudoti 

teikiama parama, o kiti turės ieškoti alternatyvių gyvenimo būdų. Nemažai pasitraukiančiųjų iš prekinės 
žemės ūkio veiklos yra Kelmės rajone. Žemės ūkio augalų derlingumas Šiaulių regione daugeliu atveju viršija 
vidutinį šalyje. Analizuojant 2008 m. duomenis, matyti, kad grūdų derlingumas yra didesnis visuose 
rajonuose, išskyrus Akmenės ir Kelmės rajonus. Šiuose rajonuose mažesnis ir rapsų, ir bulvių derlingumas, 
nors vidutinis derlingumas regione viršija bendrą šalies vidurkį. Didžiausias lauko daržovių derlius gautas 
Šiaulių rajone, mažiausiais – Akmenės rajone. Šiaulių regione tik cukrinių runkelių derlingumas mažesnis už 
bendrą šalies vidurkį. 
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Gyvulininkystė 
Regione yra senos tradicijos ir palankios sąlygos gyvulininkystei vystyti. 2004–2006 m. regione vyravo 

pieno ir mėsos gamyba, kuri sudarė apie pusę bendrosios žemės ūkio produkcijos. Tai prisideda prie šalies 
maisto pramonės eksporto. Tačiau darbo našumas ir šiame sektoriuje yra žemas: vyrauja smulkūs gamintojai, 
trūksta veislinių gyvulių, tinkamų pašarų, lėtai įdiegiamos aplinkosauginės priemonės. Maistui, pašarams ir 
techninėms reikmėms auginami rapsai, linai, cukriniai runkeliai, bulvės, vaisiai, daržovės. Tačiau šių žemės 
ūkio kultūrų derlius nepakankamas, darbo našumas ir produktų kokybė žema. Daug kur naudojamos senos 
technologijos, trūksta technologinių įrengimų, ypač džiovinimo ir sandėliavimo. 

Ūkininksai pagamina vis daugiau ekologiškos produkcijos, tačiau stokojama jų prekinio paruošimo 
pajėgumų, sertifikuotų įmonių. Ekologiškų produktų pasiūla rinkai yra nepakankama, todėl galima padidinti 
investicijas į ekologinės produkcijos perdirbimą. Ekologinis gamybos būdas skiriasi nuo įprastinio tuo, kad 
siekiama išsaugoti produktus, nenaudojant sintetinių trąšų, pesticidų ir augimo stimuliatorių. Ekologiškų 
produktų kokybę garantuoja griežtos gamybos taisyklės ir kontrolė per visą procesą („nuo lauko iki stalo“). 
Rinkos tyrimai rodo, kad ekologiškų produktų paklausos didėjimas susijęs su gyventojų perkamosios galios 
augimu ir didėjančiu aplinkosauginiu sąmoningumu. Pieno ir mėsos gamyba tradiciškai yra svarbūs žemės 
ūkio gamybos sektoriai. Gyvulininkystės ūkiuose aktualios gyvulininkystės produkcijos kokybės problemos, 
higienos, gyvūnų gerovės ir aplinkos apsaugos reikalavimų užtikrinimas.  
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2.12 pav. Galvijų ir kiaulių skaičius visuose ūkiuose, 2009 m. 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2010. 

 
Reikalaujama, kad gyvulininkystės ūkiai įgyvendintų gyvūnų gerovės, aplinkos apsaugos ir higienos 

reikalavimus bei užtikrintų saugias darbo sąlygas, investuodami į gamybos modernizavimą. Pavyzdžiui, 
Baisogalos Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystės institute buvo išsaugota Lietuvos baltųjų 
kiaulių veislė, tobulinamos Lietuvos juodmargių ir Lietuvos žalųjų galvijų, Lietuvos juodgalvių avių veislės. 
Paruošta veislinių bulių laikymo ir naudojimo Lietuvos technologija, taikoma galvijų embrionų 
transplantacija.  

Parengti šalies žemės ūkio gyvūnų mitybos ir efektyvaus pašarų panaudojimo moksliniai pagrindai. 
Nuo visiško išnykimo išsaugotos ir tiriamos senosios Lietuvos žemės ūkio gyvūnų veislės. Kuriamos ir 
diegiamos gyvūnų laikymo technologijos, tausojančios aplinką ir užtikrinančios jų gerovę. Šių reikalavimų 
įgyvendinimas yra susijęs su papildomomis investicijomis, todėl žemdirbiams reikia suteikti galimybę plėsti 
žemės ūkį ir atitikti aplinkos, higienos, gyvūnų gerovės, maisto produktų ir darbo saugos reikalavimus. 
Šiaulių regione kiaulių auginama daugiau nei galvijų. Šiuo atveju išsiskiria tik Šiaulių rajonas. 

Daugiausia galvijų auginama Radviliškio ir Kelmės rajonuose, kuriuose palankesnės sąlygos pievoms 
dėl sudėtingo žemės reljefo, gyventojų tradicijų, mažiau našių žemių. Šiaulių regione tradiciškai plėtojama 
pieno krypties galvijininkystė.  

Kiaulių daugiausia laikoma Radviliškio, Kelmės ir Joniškio rajonuose. Šiaulių apskrityje laikoma 14,6 
proc. šalies ūkiuose laikomų galvijų ir 21,7 proc. kiaulių. Stambių ūkių daugiausia registruota Radviliškio ir 
Pakruojo rajonuose, smulkių ūkių – Kelmės rajone. 2008 m., lyginant su 2007 m., regione paskersta mažiau 
gyvulių ir paukščių (26,7 proc.), o šalyje – 15,3 proc., taip pat surinkta mažiau kiaušinių, primelžta mažiau 
pieno. Karvių produktyvumas, lyginant su šalies vidurkiu, yra didesnis, ir 2008 m. sudarė 320 kg per metus 
(žr. 2.13 pav.). 
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Primelžta pieno vidutiniškai iš vienos karvės, 
kg
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2.13 pav. Primelžta pieno vidutiniškai iš vienos karvės, kg 
 
Augalininkystė 
Šiaulių apskrities pasėlių struktūroje dominuoja grūdiniai augalai (javai). Žemdirbiai daugiausia augina 

kviečius, miežius, rugius, ankštines kultūras. Didžiausi pasėlių plotai yra Pakruojo rajone – 77 tūkst. ha. Tai 
perspektyvi žemdirbiams rapsų kultūra, nes rapsai – pagrindiniai augalai, naudojami maistinio aliejaus 
gamybai. Ateityje didės rapsų naudojimas ir ne maisto (techninėms) reikmėms. Regione yra potencialios 
galimybės didinti jų pasėlių plotus ne tik šalies aliejaus pramonės ir biodegalų gamybos poreikiams, bet ir 
eksportui. 2008 m. Šiaulių regione rapsų pasėlių buvo 53 114 ha, Akmenės rajone – 4 117 ha, Joniškio 
rajone – 13 633 ha, Kelmės rajone – 2 265 ha, Pakruojo rajone – 10 878 ha, Radviliškio rajone – 10 375 ha, 
Šiaulių rajone – 11 786 ha. Numatoma, kad rapsų paklausa artimiausiais metais regione išaugs keletą kartų. 
Regione 2007–2008 m. sumažėjo cukriniams runkeliams (3,5 kartus), bulvėms (15,8 proc.), lauko daržovėms 
(2,6proc.) auginti skirtų plotų. Visuose rajonuose didėja daugiamečių žolių auginimui skirti žemės ūkio 
naudmenų plotai. 
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2.14 pav. Pasėlių struktūra Šiaulių regione, tūkst. ha 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2009. 
 

Šiaulių regione gaunamas aukštas grūdų derlingumas (2008 m. – 40,7 proc., vidutinis Lietuvoje – 
32,9 proc.), t. y. apie 23 proc. daugiau už vidutinį šalies dydį. Ypač geri rezultatai matyti Joniškio ir Pakruojo 
rajonuose. 
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2.15 pav. Grūdų derlingumas 100 kg iš ha, 2008 m. 
Šaltinis. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2009. 

 
Grūdų derlingumui ir derliaus nuėmimui didelės įtakos turi oro sąlygos, technika, technologijos, sėklų 

kokybė, drenažo sistemos. Daugelis ūkių, ypač smulkių ūkininkų, dar naudoja pasenusias technologijas, neturi 
tinkamos technikos, dėl lėšų stokos perka mažai trąšų, cheminių augalų apsaugos priemonių, veislinės sėklos. 
Regione įrengtos nusausinimo sistemos apima daugiau nei 80 proc. bendro žemės ūkio naudmenų ploto. 
Tačiau joms reikia priežiūros, daugiau nei 10 proc. yra blogos būklės. Šios sistemos nepritaikytos pavienių 
ūkininkų priežiūrai, todėl būtina užtikrinti sistemų kokybę ir aplinkosaugos reikalavimus. 

Taigi reikėtų remti projektus, kurie padėtų modernizuoti valdas ir įrengimus, kad pagerintų ekonominės 
veiklos rezultatus, geriau naudotų gamybos veiksnius, taip pat diegtų naujas technologijas ir inovacijas, 
orientuotųsi į kokybę ir jų atitiktį aplinkos apsaugos, visuomenės, sveikatos, gyvūnų gerovės ir darbo saugos 
reikalavimams. Reikėtų skatinti savo ūkyje pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų prekinio paruošimo 
projektus – tai padidintų pridėtinę produktų vertę ir kartu žemdirbių pajamas. 

 
Ekologinis ūkininkavimas 
 

2.22 lentelė 
2008 m. sertifikuotas plotas ir ūkių skaičius Lietuvoje (be žuvininkystės ūkių) 

 

Apskritis Sertifikuotas 
plotas, ha 

Proc. Sertifikuotų ūkių 
skaičius, vnt. 

Proc. Vidutinis ūkio 
dydis, ha 

Alytaus 7829,83 6,41 201 7,20 38,95 
Kauno 16844,54 13,78 351 12,57 47,99 
Klaipėdos 6352,89 5,20 127 4,55 50,02 
Panevėžio 23613,60 19,32 406 14,54 58,16 
Šiaulių 8365,27 6,85 224 8,02 37,34 
Tauragės 8002,64 6,55 203 7,27 39,42 
Telšių 8777,76 7,18 169 6,05 51,94 
Utenos 11678,19 9,56 289 10,35 40,41 
Vilniaus 25586,51 20,94 655 23,46 39,06 
Iš viso: 122194,90 100,00 2792 100 43,77 

 
Viena populiariausių aplinkosaugos priemonių yra ekologinis ūkininkavimas. Ekologinis 

ūkininkavimas mūsų šalyje yra ganėtinai nesena žemdirbystės, gyvulininkystės, daržininkystės, 
paukštininkystės ir kitų žemės ūkio šakų sritis. 2008 m. Lietuvoje buvo sertifikuoti 2 805 ūkiai (iš jų – 13 
žuvininkystės ūkių). Sertifikuotas ekologinės gamybos plotas sudarė 127 362 ha – apie 5 proc. deklaruotų 
tiesioginėms išmokoms žemės ūkio naudmenų ploto. 2008 m., lyginant su 2007 m., ekologinių ūkių skaičius 
sumažėjo 2 proc., o sertifikuoti plotai padidėjo 2 proc., nes vidutinis sertifikuoto ūkio dydis padidėjo iki 45,4 
ha. Šiaulių apskrityje yra tik 224 sertifikuoti ūkiai, kurių vidutinis dydis yra mažiausias tarp apskričių, o 
pagal sertifikuotą plotą apskritis yra viena paskutiniųjų (po Klaipėdos, Alytaus ir Tauragės apskričių). 
Didžiausias sertifikuotų ūkių skaičius yra Kelmės rajone, tačiau jie maži. Mažiausias yra Joniškio rajone, kur 
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žemė ypač derlinga. Ekologiniai ūkiai nesudaro nei 1 proc. Didžiausi ekologiniai ūkiai susiformavę 
Radviliškio rajone.  

 
2.23 lentelė 

2008 m. sertifikuotas plotas ir ūkių skaičius Šiaulių apskrityje (be žuvininkystės ūkių) 
 

 Sertifikuotas 
plotas, ha 

Proc. Sertifikuotų ūkių 
skaičius, vnt. 

Proc. Vidutinis ūkio dydis, 
ha 

Šiaulių apskritis 8365,27 6,85 224 8,02 37,34 
Akmenės rajonas  1708,53 1,40 46 1,65 37,14 
Joniškio rajonas 864,05  0,71 22 0,79 39,28 
Kelmės rajonas 1239,87 1,01 54 1,93 22,96 
Pakruojo rajonas 1421,16 1,16 36 1,29 39,48 
Radviliškio rajonas 1675,01  1,37 34 1,22 49,27 
Šiaulių rajonas 1456,65  1,19 32 1,15 45,52 

 
Ekologinis ūkininkavimas padeda užauginti sveiką derlių, saugoti biologinę įvairovę ir mažinti 

aplinkos taršą. Ekologiškai ūkininkaujant dirvožemio ir augalų gyvybingumą lemia gerai apgalvoti, 
suplanuoti ir natūralūs, nekenkiantys aplinkai būdai. Lietuvos ekologinių ūkių pasėlių struktūroje 2008 m., 
kaip ir ankstesniais metais, dominuoja varpiniai ir ankštiniai javai. Pasėlių struktūroje varpiniai javai sudaro 
49 proc., ankštiniai – 12 proc., ankštinių-varpinių javų mišiniai – 7 proc., o daugiametės žolės – 21 proc. 
Reikėtų remti ekologinį ūkininkavimą kaip gamybos sistemą, kuri teikia socialinę ir ekonominę naudą 
gyvenantiems kaimo vietovėse, užtikrina aplinkosaugą ir kokybiškų maisto produktų, turinčių didelę 
paklausą rinkoje, gamybą.  

 
Sodininkystė ir daržininkystė 
Šiaulių regiono klimatas yra palankus sodininkystei ir daržininkystei, tačiau trūksta sandėliavimo 

patalpų, pasenusios daržovių auginimo technologijos, nepakankama gamintojų kooperacija dalijantis 
specialiąja įranga ir vykdant bendrą rinkodaros veiklą. Reikalingos investicijos į daržovių auginimo 
modernizavimą ir produkcijos sandėliavimo, apdorojimo, rūšiavimo ir pakavimo įrangos gerinimą. 
Sodininkystės ir daržininkystės sektorių plėtojimu siekiama didinti pridėtinę vertę, skatinant augintojus 
produkciją ne tik užauginti, bet ir perdirbti. 2008 m. lauko daržovės augintos 2567 ha plote, daugiausia vaisių 
užaugina Radviliškio rajono sodininkai. 
 
 

2.4.5. Miškininkystė ir miškų ūkis 
 
Svarbus Šiaulių apskrities gamtinis išteklis – miškai. Miškas yra vienas pagrindinių mūsų gamtos turtų, 

saugantis kraštovaizdžio stabilumą ir aplinkos kokybę. Miškas ne tik teikia medieną ir kitus miško produktus, 
bet yra pagrindinis ekologinės pusiausvyros veiksnys, sudarydamas daugeliui gyvūnijos ir augmenijos rūšių 
buveines, stabdydamas dirvos eroziją, absorbuodamas anglies dvideginį ir grynindamas orą, saugodamas 
gruntinius ir paviršinius vandenis, suteikdamas galimybę miesto ir kaimo gyventojams poilsiauti. Šiaulių 
regionas neišsiskiria dideliu miškingumu. Miškų plotai Šiaulių regione sudaro 29 proc. Šis rodiklis yra 
mažesnis už bendrą mūsų šalies vidurkį ir siekiamą ES (33 proc.). Lietuvoje miško žemės plotas sudaro 2 
120,9 tūkst. ha ir užima 32,5 proc. mūsų šalies teritorijos. Regione reikėtų didinti miškų plotus. Akmenės 
rajone miškai užima 31,6 proc. teritorijos, Kelmės rajone – 26,04 proc. Mažiausiai miškingas yra Pakruojo 
rajonas, kuriame miškai užima 16,7 proc. teritorijos. Miškingiausias Akmenės rajonas turi didžiulį Kamanų 
pelkės miškų masyvą, dideli Ventos gyvenvietės apylinkės ir miškų masyvai tarp Kruopių ir Papilės 
gyvenviečių, pietrytinėje Naujosios Akmenės dalyje. Apskrities miškuose vyrauja įvairi augalija: eglynai, 
beržynai (jie užima po 25–30 proc. rajono teritorijos miškų), pušynai (apie 20 proc. rajono teritorijos miškų) ir 
alksnynai (apie 20 proc. miškų teritorijos).  

Miškai užima svarbią vietą ekonominėje kaimo vietovių veikloje. Po nepriklausomybės atkūrimo, 
grąžinant miškus jų savininkams, formavosi privatus miškų ūkis. Pastarasis pasižymi smulkiomis privačių 
miškų valdomis, kuriose ūkinė veikla neefektyvi, nepakankamai išplėtotas miško ūkinių paslaugų tinklas, 
lėta miško savininkų kooperacija. Dėl tokios specifikos privatus miškų ūkis nėra pakankamai 
konkurencingas, todėl reikia didinti privačių miškų ekonominę vertę ir kurti konkurencingą privatų miškų 
ūkį. 2008 m. Šiaulių regione medynų produktyvumas buvo 181 m3/ha, Akmenės rajone – 193 m3/ha, 
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Joniškio rajone – 180 m3/ha, Kelmės rajone – 188 m3/ha, Pakruojo rajone – 176 m3/ha, Radviliškio rajone – 
178 m3/ha, Šiaulių rajone – 174 m3/ha. Vidutinis medynų produktyvumas Lietuvoje siekia 209 m3/ha.  

 
Miškų ūkio plėtra 
Miškai yra svarbūs ištekliai vystant turizmą. Siekiant užtikrinti subalansuotą miškų ūkio plėtrą, 

patenkinti įvairių visuomenės grupių poreikius miškui ir užtikrinti miškų išsaugojimą ateities kartoms, 
pripažįstant ilgą miško augimo trukmę ir atsižvelgiant į nuosavybės formų skirtumus bei sąveiką, skatinant 
sąlygas, kuriomis teisingai tvarkomi miškai duotų ekonominę naudą, yra formuojama ilgalaikė miškų ūkio 
strategija. Ji suderinta su kitų šalies sektorių plėtros strategijomis ir remiasi šalies tradicijomis bei ES teisinių 
normų, tarptautinių konvencijų, rezoliucijų, susitarimų, programų ir nacionalinių teisės aktų reikalavimais. 
Reikėtų siekti didinti privačių miškų ekonominę vertę teikiant pirmenybę šių miškų infrastruktūros 
gerinimui, mažos ekonominės vertės medynų ir krūmynų pertvarkymui bei jaunuolynų ugdymui, formuojant 
našesnius ir ekonomiškai vertingesnius medynus. Šiaulių regione yra daug žemės ūkio veiklai nenaudojamų 
arba mažai tam tinkamų žemių, išeksploatuotų naudingųjų iškasenų karjerų ir durpynų bei kitų apleistų 
žemės plotų, kurie galėtų būti apželdinami mišku. Tokiu būdu būtų padidinamas apskrities miškingumas, 
užtikrinamas ekonomiškai racionalus dirvonuojančių ir menkaverčių žemių panaudojimas.  

Daug dėmesio reikia skirti miško kirtimo ir apvaliosios medienos ruošos modernizavimui, skatinant 
pažangios miško technikos ir technologijų naudojimą, ypač atsižvelgiant į miško darbų saugą. Teikiant 
paramą miško savininkų kooperacijai, siekiama skatinti miško savininkų bendradarbiavimą, pažangiai ir 
konkurencingai ūkininkaujant privačiuose miškuose, taip pat suaktyvinti nemedieninių miško produktų 
gamybą.  

Remiant investicijas į privačių miškų sektorių, planuojama sukurti papildomų įsidarbinimo galimybių ir 
taip sumažinti nedarbą kaimo vietovėse. Taip bus siekiama užtikrinti subalansuotą konkurencingo privataus 
miškų ūkio plėtrą, padės padidinti ekonominę privačių miško valdų vertę, pagerinti ir modernizuoti miškų 
kirtimo ir medienos ruošos technologijas, skatinti pažangios ir saugios medienos ruošos technikos, modernių 
ir efektyvių procesų naudojimą bei miško savininkų kooperaciją, bendradarbiavimą. 

 
 

2.4.6. Žemės ūkio ir kaimo plėtros priemonės 
 
Kaimo plėtra suprantama kaip kaimo vietovių gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas: kaimo ūkinės 

ir socialinės struktūros, taip pat bendruomeninių ryšių tobulinimas, siekiant užtikrinti ekonominę ir socialinę 
sanglaudą, darbo vietų kaimo vietovėse kūrimas, saugojimas ir puoselėjimas etninės kultūros, kraštovaizdžio 
bei gamtinės aplinkos. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programai įgyvendinti skirta 7,81 mlrd. Lt (ES 
parama sudaro 6,02 mlrd. Lt, nacionalinės lėšos – 1,79 mlrd. Lt). 2007 m. KPP įgyvendinti skirta 666,3 mln. 
Lt, 2008 m. – 1 223,78 mln. Lt. Pagal KPP nuostatas metinės lėšos paskirstytos kiekvienai priemonei, 
priemonės veiklos rūšims ir ūkio sektoriams, taip pat atskiriems kvietimams. Populiariausios priemonės 2007 
m. buvo „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“, „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, 
„Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „NATURA 2000“ išmokos, susijusios su direktyva 2000/60/ES“, 
„Žemės ūkio valdų modernizavimas“. 

Siekiant sukurti palankesnes žemės ūkio sektoriaus finansavimo galimybes, paspartinti Kaimo plėtros 
programos lėšų įsisavinimą, didinti paramos sklaidą, 2009 m. pabaigoje Žemės ūkio ministerijoje pasirašytos 
sutartys su Lietuvos komerciniais bankais, kuriems Paskolų fondas suteikė tikslines paskolas pagal jų 
pageidaujamą lėšų poreikį. Bankai teiks lengvatinius kreditus Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM 
patvirtintiems ūkio subjektams, dalyvaujantiems Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos 
priemonėse –„Žemės ūkio valdų modernizavimas“ ir „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės 
didinimas“.  

Iš Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos ir valstybės biudžeto lėšų Paskolų fondui 
numatyta skirti 450 mln. Lt. Fondo biudžetą sudaro Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir nacionalinio 
biudžeto lėšos (atitinkamai – 75 proc.ir 25 proc.). Ši suma keliais etapais paskirstyta bankams, kurie lėšas 
lengvatinėmis sąlygomis perskolins galutiniams kreditų gavėjams-ūkininkams ar juridiniams asmenims, 
užsiimantiems žemės ūkio veikla, taip pat įmonėms, užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu. 
Pirmajam etapui – 2009 m. – suteikta 100 mln. Lt tikslinių paskolų. 

Pagal priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ mažiausia teikiama paskolos suma siekia 10 358 
Lt (3 tūkst. eurų), didžiausia – 1 035 840 Lt (300 tūkst. eurų). Pagal priemonę „Žemės ūkio produktų 
perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ paskolos suma negali būti didesnė kaip 13 811 200 Lt (4 mln. 
eurų), o paskolos suma pieno kooperacijai skatinti gali siekti 34 528 000 Lt (10 mln. eurų).  
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2.4.7. Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas 
 

Mokymo ir informavimo veikla, konsultavimo paslaugų teikimas 
Reikalingos žinios, kad būtų įgyvendinti naujausi maisto kokybės, aplinkos apsaugos, gyvūnų gerovės 

ir higienos reikalavimai, biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo reikalavimai, diegtos naujos 
gamybos technologijos, ekonominiai ūkininkavimo metodai ir žinios, kurios būtinos prisitaikant prie kaime 
vykstančių kokybinių ir kiekybinių pokyčių. 

Kaimo gyventojų ir žemdirbių švietimas, konsultavimas, mokymas – viena pagrindinių žemės ūkio ir 
kaimo plėtros sąlygų, be kurių neįmanoma tobulinti žemės ūkio gamybos, struktūriškai pertvarkyti žemės ūkį, 
modernizuoti kaimą kaip tradicinę gyvenamąją vietovę, kurioje gyvena daugiau kaip trečdalis Šiaulių 
apskrities gyventojų. Žemdirbių švietimu, konsultavimu ir mokymu rūpinasi Lietuvos žemės ūkio 
konsultavimo tarnyba, Žemės ūkio rūmai, mokslo, studijų ir mokymo institucijos. Šiaulių regione yra didelis 
poreikis stiprinti kaimo žmogiškuosius išteklius ir kartu didinti pajamų lygį žemės, maisto ir miškų ūkio 
sektoriuje bei gyvenimo kokybę, skatinant ekonominės veiklos diversifikavimą kaimo vietovėse. 
Šiuolaikinėmis darbo rinkos sąlygomis žmogiškieji ištekliai yra svarbiausia visuomenės vertybė ir pagrindinis 
ekonomikos augimo veiksnys. Pirmiausia siekiant šio tikslo reikėtų kelti dirbančiųjų žemės, maisto ir miškų 
ūkyje ar susijusių su alternatyvia žemės ūkio veikla profesinę kvalifikaciją, suteikiant jiems galimybę geriau 
prisitaikyti prie rinkos pokyčių bei skatinant jų gebėjimą konkuruoti ir sparčiau diegti mokslo naujoves. 

Visuose Šiaulių apskrities rajonuose veikia žemės ūkio konsultavimo skyriai, kiti Žemės ūkio 
ministerijos akredituotų konsultavimo įstaigų ir kitų institucijų, teikiančių žemės ūkio veiklos subjektams ir 
kitiems kaimo gyventojams konsultavimo paslaugas bei informaciją, subjektai. Dauguma jų savo veiklą 
orientuoja į verslo projektų rengimą ir konsultavimą ekonominiais klausimais.  

Ūkininkas, gaunantis paramą, turi laikytis teisės aktais nustatytų ūkio valdymo reikalavimų, tačiau 
daugeliui jų stinga būtiniausių žinių ir įgūdžių, kaip laikytis higienos ir gyvūnų gerovės standartų, 
įgyvendinant gerą ūkininkavimo praktiką. Jų įgyvendinimo sėkmė priklauso nuo to, kaip ūkininkai informuoti 
apie reikalavimus, kokias turės galimybes pasinaudoti konsultacijomis. Ūkininkai ir miškų savininkai, 
naudodamiesi konsultavimo paslaugomis, gali lengviau prisitaikyti prie Bendrijos teisės aktais pagrįstų 
standartų. Poreikis konsultavimo paslaugoms didėja. 

Konsultantai turi padėti įvertinti jų ūkinės veiklos rezultatus ir siūlyti patobulinimus, susijusius su teisės 
aktų nustatytais valdymo, geros agrarinės bei aplinkosauginės būklės reikalavimais ir Bendrijos darbo saugos 
standartais. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programoje numatytos lėšos profesinio mokymo ir 
informavimo veiklai. Pagal šią priemonę planuojama skirti 72 109,3 tūkst. Lt. 2007–2009 m. paskirtos 
paramos suma siekia 47,385,3 tūkst. Lt 

Pagal 1 mokymų kryptį „Ūkio valdymo, agrarinės aplinkosaugos, kt.“ 2008–2009 m. parama nebuvo 
suteikta, tačiau pagal 2 mokymų kryptį „Žemės ūkio gamybos technologijos ir kt.“ paramą gavo ir mokymus 
vykdė Joniškio žemės ūkio mokykla (92,2 tūkst. Lt) ir Šiaulių regiono plėtros agentūra (270,1 tūkst. Lt). 
Pagal priemonę „Konsultavimas miškų ūkio klausimais“ parama 2008–2009 m. nebuvo suteikta. Lietuvos 
veterinarijos akademijos Gyvulininkystės institutas pagal priemonę „Mokslo žinių ir inovacinės praktikos 
sklaida“ realizavo projektą, kurio vertė – 262, 4 tūkst. Lt. 

 

Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas 
Šiaulių apskrities kaime daugelis gyvenančių jaunų žmonių turi žemės ūkio specialisto išsilavinimą 

arba yra baigę kursus pagal Ūkininkavimo žinių pradmenų mokymo programą. Jie turi įsigiję ar išsinuomoję 
žemės ir norėtų įkurti nuosavą ūkį, kuris užtikrintų jiems bei jų šeimos nariams pakankamas pajamas ir 
tinkamą gyvenimo lygį. Kreditus teikiančios institucijos palankiai vertina jaunuosius ūkininkus. Jaunieji 
ūkininkai (iki 40 m.) Šiaulių regione sudaro nežymią dalį (apie 17 proc.) visų žemės naudotojų. Pagrindinės 
priežastys, lemiančios mažą jaunų ūkininkų dalį, yra šios: mažai pelninga daugelio žemės ūkio šakų veikla, 
žinių ir patirties šioje veikoje trūkumas bei pradinio kapitalo stygius, pakankamo užstato kreditams 
nebuvimas. Tačiau būtent jauni ūkininkai galėtų greičiau ir efektyviau modernizuoti ūkius, perimti pažangią 
ūkininkavimo patirtį ir vakarietiškas technologijas, prisitaikyti prie didėjančios konkurencijos keliamų sąlygų 
nei pensinio amžiaus žmonės, kurių kaime dauguma yra moterys. 

Įgyvendinus projektus išaugo jaunųjų ūkininkų skaičius, pagerėjo tolesnės ūkių plėtros sąlygos, 
atsirado galimybės panaudoti jaunųjų ūkininkų pranašumus, išaugo jaunųjų ūkininkų pajamos ir gyvenimo 
lygis, buvo sukurtos papildomos darbo vietos. Projektai apėmė įvairias veikos sritis: naujų gyvulininkystės 
(specializuotų ūkių), augalininkystės (javų, javų ir rapsų), pieno ūkių įkūrimą, minėtų ūkių vystymą ir plėtrą, 
ekologinio augalininkystės ūkio įkūrimą (vienas projektas), uogynų įveisimą ir plėtrą (vienas projektas), 
pašarų ruošimo modernizavimą, vaisių saugojimo technologijos įdiegimą. 
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Daugiausia projektų pagal skaičių ir vertę įgyvendinta Pakruojo (27 projektai), kurių bendra vertė – 
2,1 mln. Lt (ES parama – 1,6 mln. Lt) ir Joniškio (24 projektai), kurių bendra vertė sudarė 1,98 mln. Lt (ES 
parama – 1,48 mln. Lt), Šiaulių rajone (22 projektai), kurių bendra vertė – 1,82 mln. Lt (ES parama – 1,36 
mln. Lt). Kituose apskrities rajonuose parama ūkininkams siekė apie milijoną litų, daugelis buvo 
finansuojama iš struktūrinių fondų. 

Kadangi jaunieji ūkininkai gali efektyviau prisitaikyti prie naujų technologijų keitimosi ir siekia 
naudotis mokslinėmis ir techninėmis žiniomis, įgyvendinus paramos jauniesiems ūkininkams įsikurti 
priemonę, didėja žemės ūkio sektoriaus konkurencingumas. Be to, ši priemonė skatina jaunus žmones 
pasilikti kaime. Taip siekiama didinti žemės ūkio ir miškininkystės konkurencingumą, skatinti jaunuosius 
ūkininkus imtis žemės ūkio veiklos ir neutralizuoti ūkininkų senėjimo situaciją daugelyje kaimo vietovių. 
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programą priemonės „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ 
įgyvendinimui numatoma skirti 214 902,2 tūkst. Lt. 2007–2009 m. jau skirta 155 331,44 tūkst. Lt, t. y. 72 
proc. visų numatytų lėšų. Šia paramos priemone Šiaulių apskrityje 2008 m. pasinaudojo 41 jaunasis 
ūkininkas, o 2009 m. – 143. 

 
Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos 
Daugelis pensinio amžiaus žmonių valdo smulkius ir nepelningus ūkius. Daugiausia smulkių ūkių yra 

Kelmės rajone – čia buvo 3 373 smulkūs ūkiai, net 4 435 vienos ar dviejų karvių laikytojai, 3 951 vieno ar 
dviejų galvijų savininkas. Panašūs duomenys yra Šiaulių ir Radviliškio rajonuose. Daugelis šių ūkių yra 
neperspektyvūs. Tikėtina, kad smulkūs ūkininkai naudosis ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio 
gamybos priemone. 

Taip skatinamas ūkių stambinimas, kartu gerinant demografinę situaciją kaime; vyresnio amžiaus 
ūkininkams, nusprendusiems pasitraukti iš prekinės žemės ūkio gamybos, tam tikro pajamų lygio 
užtikrinimas; žemės ūkio sektoriaus konkurencingumo didinimas. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 
m. programą priemonei „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ skirta 567,2 tūkst. Lt. 
2007–2009 m. skirta 80 433,2 tūkst. Lt paramos, t. y. 14 proc. visų numatytų lėšų. Pagal šią programą 
finansuojamos 2 priemonės: „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos (2004–2006 m. KPP 
įsipareigojimai)“ ir „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos (2007–2013 m. KPP)“. 

Šiaulių apskrityje pagal priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos (2004–
2006 m. KPP įsipareigojimai)“ 2009 m. paramą gavo 3 024 asmenys (ūkininkai ir ūkių darbuotojai, kurie 
praranda darbo vietą). Pagal priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos (2007–
2013 m. KPP)“ išmokas Šiaulių regione 2008 m. gavo 71 asmuo, 2009 m. – 132. Aktyviausiai šia priemones 
naudojosi Joniškio ir Kelmės vyresnio amžiaus ūkininkai. Bendras paramą gavusių ir nusprendusių 
pasitraukti iš prekinės žemės ūkio gamybos asmenų skaičius 2008–2009 m. buvo 3 227 (ūkininkai ir ūkių 
darbuotojai, kurie praranda darbo vietą). Tikėtina, kad didelis pasinaudojusių šia paramos priemone skaičius 
skatins vidutinio dydžio ūkio augimą Šiaulių apskrityje. 

 
Pusiau natūrinių ūkių rėmimas 
Pusiau natūrinių restruktūrizuojamų ūkių rėmimo įgyvendinimo pagrindinė nuostata – remti smulkų 

žemės ūkio veiklos ūkį, teikiant finansinę paramą ūkio subjektams, siekiantiems pažangaus ūkininkavimo ir 
didesnių pajamų. Daugelis apskrities ūkių yra smulkūs, kuriuose vyrauja mišri gamyba, o pagrindinės 
pajamos gaunamos iš pieno. Mažesni ūkiai specializuojasi daržininkystėje ir uogų auginime. Pusiau 
natūriniai ūkiai pagamina nemažai žemės ūkio produkcijos. Tačiau šių ūkių pajamos dėl mažų gamybos 
mastų yra nepakankamos ūkio veiklai gerinti, ją plėsti. Tai turi neigiamų pasekmių kaimo žmonių gyvenimo 
kokybei.  

Be finansinės paramos daugumai šalies smulkių ūkių sunku siekti efektyvesnio ūkininkavimo. 
Restruktūrizuojamų pusiau natūrinių ūkių rėmimas padės jiems ekonomiškai sutvirtėti ir kartu didins jų 
konkurencingumą. Vienas būdų, kaip paspartinti ūkių pertvarkymo procesą ir didinti žemės ūkio sektoriaus 
konkurencingumą – smulkius ir natūrinius ūkius paversti komerciniais. Pusiau natūrinių ūkių rėmimas yra 
investicinė priemonė, pagal kurią remiami smulkūs žemės ūkio veiklos ūkiai 5 m. Šios priemonės 
įgyvendinimas prisidės prie kaimo gyventojų pajamų, užimtumo didėjimo, gyvenimo sąlygų kaime gerėjimo. 
Tokiu būdu vyks ūkių struktūros gerinimas, ūkių konkurencingumo didinimas, į rinką orientuoto prekinio 
ūkio plėtra. Taip pat didės dirbančiųjų žemės ūkyje užimtumas ir pajamos, gerės ūkių likvidumas, vyks 
ūkiuose naudojamos technikos, pastatų ir žemės kokybės gerinimas. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 
m. programą remiamos smulkios žemės ūkio valdos, kurioms parama skiriama 5 metams. Pagrindinis 
paramos tikslas – didinti valdytojų pajamas ir į rinką orientuotų žemės ūkio valdų skaičių. Pagal KPP parama 
skiriama dviem priemonėms – „Pusiau natūrinis ūkininkavimas (2004–2006 m. KPP įsipareigojimai)“ ir 
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„Pusiau natūrinis ūkininkavimas (2007–2013 m. KPP)“. Pagal šią programą priemonei „Pusiau natūrinis 
ūkininkavimas“ skirta 103,2 tūkst. Lt, 2007–2009 m. – 16 119,2 tūkst. Lt, t. y. 16 proc. paramos lėšų. Šiaulių 
apskrityje parama pagal priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas (2004–2006 m. KPP įsipareigojimai)“ 
2009 m. buvo suteikta 212 ūkininkams, iš jų – 136 ūkininkaujantiems Kelmės rajone; pagal priemonę „Pusiau 
natūrinis ūkininkavimas (2007–2013 m. KPP)“ 2009 m. parama pasinaudojo 66 ūkininkai, 40 jų – 
ūkininkaujantys Kelmės rajone. 

 
Žemės ūkio valdų modernizavimas 
Lietuvoje po žemės reformos susiformavo nedidelės, mažai konkurencingos valdos. Pirminės žemės 

ūkio produkcijos gamybos našumas ir konkurencingumas priklauso nuo ūkio dydžio ir ūkininkavimo 
struktūros. Nors pastaraisiais metais vyko ūkių stambinimas, į rinką orientuoti ūkiai vis dar kuriami lėtai ir 
sudaro nežymią ūkių dalį. Skiriant paramą pagal priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“, siekiama 
paremti ūkininkus ir didinti modernizuotų ūkių skaičių bei ūkininkų pajamas iš žemės ūkio ir su juo 
susijusios veiklos, gerinti aplinkos apsaugą, įgyvendinti Nitratų direktyvą, gauti energetinę žaliavą – 
biomasę, kuri iš dalies pakeistų importuojamas žaliavas (naftą, dujas, anglis) bei sumažintų anglies 
dvideginio išmetimą, kuris lemia klimato šiltėjimą. Šiam tikslui parama teikiama ir pagal BPD priemonės 
„Investicijos į žemės ūkio valdas“ pateiktus projektus, kuriems neužteko lėšų 2004–2006 m. ir kurie atitinka 
priemonei „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ nustatytus reikalavimus. 

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programą priemonei „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ 
skirta 1 385,6 tūkst. Lt parama, o 2007–2008 m. – 468,6 tūkst. Lt parama, kuri sudaro 34 proc. paramos lėšų. 
Pagal priemonę „Investicijos į žemės ūkio produktų gamybą ir paslaugas (supaprastinta tvarka)“ apskrityje 
2008 m. parama nebuvo suteikta. 

Paramą pagal priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas (rezervinis 2004–2006 m. projektų sąrašas)“ 
2008 m. gavo 3 žemės ūkio bendrovės ir 4 ūkininkai, 2009 m. – atitinkamai 4 bendrovės ir 1 ūkininkas. 
Paramą Nitratų direktyvos įgyvendinimui 2009 m. gavo 14 ūkininkų. Šiaulių apskrities ūkininkai kol kas 
nepasinaudojo parama pagal priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas – parama paskoloms“. 

Nuo 2010 m. kovo mėn. pradėta teikti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos 
priemonę ,,Žemės ūkio valdų modernizavimas“ supaprastinta tvarka. Ūkininkai, žemės ūkio bendrovės ir 
kooperatyvai, norėdami modernizuoti ūkius, pirmą kartą gali kreiptis ne didesnės kaip 150 tūkst. Lt paramos, 
kuri teikiama dalies anksčiau pirktos technikos išlaidų kompensavimui. Tai didins paramos gavėjų skaičių ir 
atgautas lėšas, skirtas ūkių plėtrai ar modernizavimui. 

 
Miškų ekonominės vertės didinimas 
Miškai užima svarbią vietą kaimo vietovių ekonominėje veikloje. Lietuvoje privačių miškų 2010 m. 

pradžioje buvo 795 tūkst. ha, o tai sudarė 37,5 proc. bendrojo šalies miškų ploto. Privačių miškų ūkis 
pasižymi smulkiomis valdomis (vidutiniškas – 3,28 ha), kuriose ūkinė veikla neefektyvi, nepakankamai 
išvystytas miško ūkinių paslaugų tinklas. Dėl tokios specifikos privatus miškų ūkis nėra konkurencingas. 
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programą finansuojamos 2 veiklos sritys: mažos ekonominės 
vertės medynų ir krūmynų pertvarkymas bei jaunuolynų ugdymas ir miško kirtimo, apvaliosios medienos bei 
biokuro (medienos kuro) ruošos modernizavimas. Įvardytoms priemonėms skiriama 70 782,4 tūkst. Lt, 
2007–2009 m. išmokėta 6 058, 1 tūkst. Lt, t. y. 9 proc. paramos lėšų.  

Šiaulių apskrityje pagal priemonę „Mažos ekonominės vertė medynų ir krūmynų pertvarkymas bei 
jaunuolynų ugdymas“ parama 2008 – 2009 m. nebuvo suteikta. Pagal priemonę „Miško kirtimo, apvaliosios 
medienos bei biokuro ruošos modernizavimas“ parama buvo suteikta vienai Kelmės rajono bendrovei ir 
vienam Šiaulių rajono ūkininkui. Bendra paramos suma – 393,8 tūkst. Lt. 

 
Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra bei pritaikymo infrastruktūra 
Svarbiausias šios priemonės tikslas – sudaryti tinkamas sąlygas infrastruktūros plėtrai, kuri pagerintų 

žemės ūkio ir miškininkystės konkurencingumą. Skiriamos 3 veiklos sritys: „Žemės ūkio vandentvarka“, 
„Žemės konsolidacija“, „Miškų infrastruktūros gerinimas“. Veiklos „Žemės ūkio vandentvarka“ tikslas – 
suteikti paramą bendrojo naudojimo drenažo sistemų ir jų hidrotechninių statinių renovacijai ir 
rekonstrukcijai, kaip ne pelno projektams. Šiai veiklai skiriamos investicijos, kuriomis siekiama pagerinti 
techninę sausinimo sistemų būklę, atliekant inžinerinius darbus. Pagal veiklos sritį „Žemės konsolidacija“ 
parama teikiama žemės konsolidacijos projektams organizuoti, rengti ir įgyvendinti. Pagal veiklos sritį 
„Miškų infrastruktūros gerinimas“ siekiama pagerinti priėjimą prie miško, išplėtoti miško kelių su žvyro 
danga tinklą privačiuose miškuose ir pagerinti miško kelių būklę, įrengti ar atnaujinti miško sausinimo 
sistemas. Šiaulių regione yra nusausinta 61,3 proc. bendro žemės ploto, tai daugiau už bendrą šalies vidurkį 
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(46 proc.). Tai vertinama kaip žemės ūkio stiprybė regione. Daugelis nusausintų žemių yra žemės ūkio 
paskirties (87,2 proc.). Šis rodiklis artimas Lietuvos vidurkiui (86,6 proc.). Daugiausiai nusausintų žemių yra 
Joniškio (76,4 proc.) ir Pakruojo (72,4 proc.) rajonuose, mažiausiai – Kelmės rajone (41,6 proc.). 
Nusausintos žemės leidžia formuoti didelius laukų masyvus, efektyviai panaudoti techniką ir technologiją. 
Daugiausia dėmesio ūkininkaujant, reikėtų skirti kaimo inžinerinei infrastruktūrai gerinti ir kitoms 
alternatyvioms veikloms. Tačiau lieka problema – nepakankamas sausinimo sistemų veikimo užtikrinimas ir 
jų panaudojimas pagal aplinkosaugos reikalavimus. 

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programą „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir 
pritaikymo infrastruktūra“ priemonėms skirta 202 541,24 tūkst. Lt, 2007 – 2008 m.  27 255,38 tūkst. Lt, t. y. 
13 proc.  Melioracijos reikmėms Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programoje pagal veiklos sritį „Žemės 
ūkio vandentvarka“ numatyta 131,2 mln. Lt. Maksimali paramos suma vienam projektui – 1 035, 8 tūkst. Lt. 
Žemės ūkio vandentvarkos projektams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programą lėšos skirtos 
Kelmės, Pakruojo, Joniškio, Radviliškio rajonų ir Šiaulių miesto savivaldybėms. Bendra lėšų suma sudarė 3 
267,1 tūkst. Lt. 

 
Žemės ūkio produktų perdirbimas ir jų pridėtinės vertės didinimas 
Šiaulių regione vyrauja smulkios maisto perdirbimo įmonės. Mažos įmonės susiduria su sunkumais dėl 

mažų produktų gamybos ir prekybos apimčių, taip pat diegiant ES veterinarijos ir sanitarijos reikalavimus, 
trūksta finansinių išteklių, todėl būtinos investicijos naujų produktų ir procesų kūrimui ir technologijų 
įsigijimui, inovacijų diegimui kuriant didesnę pridėtinę vertę ir siekiant aukštesnės produkcijos kokybės. Kyla 
susijusių su aplinkos apsauga, vandens valymu ir perdirbimu tvarkant susidariusias atliekas. Taip pat būtina 
gerinti rinkodarą. 

Šiaulių apskrities žemės ūkyje yra mažai ekonomiškai stiprių kooperatyvų. Siekiant, kad žemdirbiai 
galėtų saugiai dirbti ir sėkmingai konkuruoti laisvos rinkos sąlygomis, būtina kurti kooperatyvus, kurie teiktų 
paramą perdirbimo įmonėms, grūdų saugykloms modernizuoti, optimizuoti jų pajėgumus. Pieno ir mėsos 
sektoriuje, vykstant technologinių procesų bei įrangos modernizavimui, didėja aukštos pridėtinės vertės 
produktų (brandinamų sūrių, rūkytų ir vytintų mėsos gaminių) gamybos pajėgumai ir gerėja veiklos rezultatai. 
Siekiant užtikrinti perdirbimo įmonių aprūpinimą aukštos kokybės gyvulininkystės produkcija ir plėsti 
rinkodarą, regione remtinas gyvulių aukcionas – veislininkystės centras, kuris sujungtų daugumą gyvulių 
augintojų ir teiktų informaciją gyvulių vertinimo, rinkų paieškos, pardavimų klausimais.  

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės 
vertės didinimas“ priemonei skirta 474 754,77 tūkst. Lt, 2007-–2009 m. parama suteikta už 56 417 tūkst. Lt, 
t. y. panaudota tik 12 proc. lėšų. 

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos finansuojama priemone „Žemės ūkio produktų 
perdirbimas ir / ar rinkodara“ 2008 – 2009 m. pasinaudojo tik 2 bendrovės (bendra projektų vertė –  
11,7 mln. Lt). 

 
 

2.4.8. Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas 
 

Agrarinė aplinkosauga  
Įgyvendinant bendruosius aplinkosaugos tikslus, siekiama formuoti sveiką ir harmoningą žmonių 

gyvenamąją aplinką, saugoti gamtines ir kultūrines kraštovaizdžio vertybes, užtikrinti bendrąjį ekologinį 
stabilumą. Kuriant agrarinės aplinkosaugos politiką siekiama formuoti tinkamą žemėnaudos struktūrą, 
sustabdyti biologinės įvairovės nykimą bei ekosistemų degradavimą, saugoti natūralius upių ir ežerų krantus, 
saugoti ir tinkamai tvarkyti natūralias ir pusiau natūralias pievas bei ekstensyviai naudojamas šlapžemes, 
rekreacinę aplinką, optimizuoti gamtosaugą ir išsaugoti kraštovaizdį bei biologinę įvairovę, stabdyti 
svetimžemių invazinių augalų plitimą, sumažinti neigiamą žemės ūkio poveikį aplinkai.  

Priemonę „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ sudaro dvi programos: Kraštovaizdžio tvarkymo 
programa ir Ekologinio ūkininkavimo programa. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos 
priemonei „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ pagal visas priemones skirta 1 259,98 tūkst. Lt., 2007–2008 
m. išmokėta suma siekia 171 144,7 tūkst., o tai sudaro tik 14 proc. visų skirtų lėšų. 

 
Kraštovaizdžio tvarkymas 
Šiaulių krašte svarbu išsaugoti ir tinkamai tvarkyti pievas, ypač natūralias ir pusiau natūralias, 

šlapžemes, išlaikyti arba prireikus atkurti ekstensyvias ūkininkavimo sistemas pievose ir šlapžemėse. Ši 
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programa ypač svarbi natūralių ir pusiau natūralių buveinių, susiformavusių per daugelį metų ekstensyviai 
ūkininkaujant žemo našumo pievose, išsaugojimui, nes, keičiantis ūkininkavimo praktikai, šios buveinės 
sparčiai nyksta. Taip pat ši programa svarbi pelkių (šlapžemių) buveinių išsaugojimui, kurių būklė sparčiai 
blogėja dėl ūkininkavimo jose nutraukimo arba sausinimo ir intensyvaus ūkininkavimo gretimose teritorijose. 
Šiaurės Lietuvoje žemės ūkio kraštovaizdis su natūraliųjų komponentų intarpais sudaro didžiąją teritorijos 
dalį, saugo biologinę įvairovę ir būdingą kraštovaizdį. Kraštovaizdžio tvarkymo programa apima 8 veiklas: 
natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas; šlapynių tvarkymas; vandens telkinių pakrančių apsaugos 
juostų tvarkymas pievose; vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos 
ariamoje žemėje; ražienų laukai per žiemą; medingų augalų juostos ar laukai ariamoje žemėje; kraštovaizdžio 
elementų valdoje tvarkymas; melioracijos griovių tvarkymas. 

Pagal priemonę „Kraštovaizdžio tvarkymas" “ įvairioms veikloms paramą gavo tik 1 bendrovė ir 
8 ūkininkai, 2009 m. – 9 bendrovės ir 334 ūkininkai. 

 
Ekologinis ūkininkavimas 
Ekologinė gamyba yra viena agrarinės aplinkosaugos priemonių, kuri padeda išlaikyti ir gerinti 

dirvožemio produktyvumą bei kokybę, mažinti vandens taršą ir emisijas į atmosferą, išsaugoti ekosistemos 
stabilumą bei biologinę įvairovę. Šis ūkininkavimo metodas puoselėja senąsias, draugiškas aplinkai 
žemdirbystės tradicijas, išlaiko socialinę kaimo struktūrą bet ir autentišką agrarinį kraštovaizdį. Ekologinė 
gamyba padeda įvairinti ūkinę veiklą ir aprūpinti šalies gyventojus aukštos kokybės maisto produktais. 
Didėjant ekologinės gamybos apimtims, atsiranda galimybės tiekti ekologiškus produktus į rinką, ieškoti 
šiems produktams rinkų užsienyje. Tai kartu didina ir ūkininkų pajamas. 

Parama pagal Agrarinės aplinkosaugos programą „Ekologinis ūkininkavimas“ 2008 m. pasinaudojo 1 
žemės ūkio bendrovė ir 58 ūkininkai, 2009 m. išmokas taip pat gavo 1 žemės ūkio bendrovė ir 62 ūkininkai. 
Įvertinus, kad Šiaulių apskrityje 2008 m. buvo 224 sertifikuoti ūkiai, parama 2008 m. pasinaudojo 26 proc., o 
2009 m. – 28 proc. visų ekologinių ūkių. 

 
Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas 
Šios programos tikslas – išsaugoti Lietuvos senąsias gyvulių ir naminių paukščių veisles, kurioms 

gresia išnykimas. Išmokomis pagal priemonę „Nykstančių gyvulių ir paukščių išsaugojimas“ parama 2008 
m. nebuvo suteikta, o 2009 m. paramą gavo tik 1 Šiaulių rajono ūkininkas. 

 
„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas 
,,Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimo programą sudaro priemonė ,,Ariamos žemės vertimas 

daugiamete ganykla (pieva)“. Ji skirta mažinti dirvožemio eroziją ir į rizikos vandens telkinius patenkančius 
azoto ir fosforo kiekius. Gauti tyrimo duomenys rodo, kad azoto išplovimo kiekis į vandens telkinius nuo 
ariamos žemės yra iki kelių dešimčių kartų didesnis nei nuo daugiamečių žolėmis apsėtų dirvų. Pagal 
programą „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ parama pradėta teikti tik 2008 m. 2009 m. parama 
suteikta 1 Kelmės rajone įsikūrusiam ūkininkui. 

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Agrarinė aplinkosauga (2004–2006 
m. KPP įsipareigojimai)“ parama žemės ūkio bendrovėms / kooperatyvams ir ūkininkams 2008 m. nebuvo 
teikiama. 2009 m. paramą gavo 9 žemės ūkio bendrovės ir 155 ūkininkai. Apibendrinant galima teigti, kad 
pagal priemonę „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ paramos išmokų Šiaulių apskrities bendrovėms ir 
ūkininkams buvo suteikta nedaug ir tai atitinka bendras Lietuvos tendencijas. 

 
Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku 
Priemonė „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ yra kompensacinio pobūdžio ir 

įgyvendinama siekiant skatinti žemės ūkio paskirties žemės apželdinimą mišku kaip alternatyvų žemės 
naudojimą ir plėtoti miškų ūkio veiklą vadovaujantis Lietuvos miškingumo didinimo programa ir Lietuvos 
miškų ūkio įgyvendinimo strategijoje numatytu tikslu – iki 2020 m. padidinti šalies miškingumą 3 proc., 
kasmet valstybinėje ir privačioje žemėje įveisiant ne mažiau kaip 7 tūkst. ha naujų miškų, taip gerinant šalies 
ekologines bei aplinkosaugines sąlygas ir užtikrinant racionalų dirvonuojančių ir menkaverčių žemių 
panaudojimą. Paramą pagal šią priemonę sudaro vienkartinė miško įveisimo išmoka, kasmetinė įveisto miško 
priežiūros ir apsaugos išmoka, metinė išmoka už hektarą prarastosioms pajamoms iš žemės ūkio veiklos, 
įveisus mišką, kompensuoti.  

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės 
apželdinimas mišku“ skiriama parama, siekianti 204 455,78 tūkst. Lt. 2007–2009 m. panaudota 5 proc. 
paramai skirtų lėšų, t. y. 11,227,9 tūkst. Lt.   
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Pagal priemonę „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku (2004–2006 m. KPP 
įsipareigojimai)“ Šiaulių apskrityje paramą gavo 117 ūkininkų, 75 jų – Kelmės rajone. Pagal priemonę 
„Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku (2007–2013 m. KPP išmokas gavo 63 ūkininkai, 
46 jų veiklą vykdo Kelmės rajone. 

 
Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku 
Šia priemone siekiama panašių tikslų kaip ir „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas 

mišku“ priemone be to, skatinama plėtoti trumpos rotacijos plantacinių želdinių veisimą. Pagal ją mišku 
galima apželdinti miškų ūkio paskirties, kitos paskirties bei apleistą žemės ūkio paskirties valstybinę ir 
privačią žemę, kurioje miškas neaugo. Paramą miškų ūkio ir kitos paskirties žemei apželdinti mišku arba 
trumpos rotacijos plantaciniais želdiniais (parama skiriama tik įveisimui) sudaro miško įveisimo išmoka, 
įveisto miško apsaugos ir priežiūros išmoka. 

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės 
apželdinimas mišku“ skiriama parama siekia 156 846,6 tūkst. Lt, 2007–2008 m. panaudota 12 648,4 tūkst. 
Lt, arba 8 proc. visos numatytos sumos. Parama pagal šią priemonę 2009 m. Šiaulių apskrityje pasinaudojo 5 
miškų urėdijos ir 51 ūkininkas, iš jų 36 – Kelmės rajone. Trumpos rotacijos plantacinių augalų įveisimui 
2008–2009  m. parama nebuvo suteikta. 

 
Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas 
Kadangi gaisrai ir stichinės nelaimės kelia ypač didelį pavojų miškams, todėl labai svarbi parama 

gaisrų ir stichinių nelaimių pažeistiems miškams atkurti. Šia priemone siekiama ne tik padėti atkurti nuo 
gaisrų ir stichinių nelaimių nukentėjusius miškus, bet taip pat skatinti bendrosios valstybinės miško 
priešgaisrinių priemonių sistemos gerinimą. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos 
priemonę „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“ suteikiama parama lygi 
792 tūkst. Lt, o 2007–2009 m. panaudotos lėšos siekė 13,6 tūkst. Lt. Parama pagal priemonę „Stichinių 
nelaimių ir gaisrų paveiktų miškų atkūrimas ir prevencinių priemonių diegimas“ Šiaulių apskrityje 2008–
2009 m. nebuvo pasinaudota. 

Siekiant didinti žemės ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumą pagal BPD prioritetą 
„Kaimo plėtra ir žuvininkystė“ Šiaulių apskrityje buvo įgyvendinama priemonė „Miškų ūkis“. Pagal ją 
įgyvendinta 17 projektų, kurių bendra vertė – 3,57 mln. Lt (ES dalis – 2,6 mln. Lt), taip pat vykdyta stichinių 
nelaimių paveiktų miškų atkūrimo, miškų išteklių išsaugojimo ir pagerinimo veikla siekiant užtikrinti tvarų 
miškų tvarkymą ir miškų ūkio plėtrą. Šiaulių apskrities rajonuose atsodinta ir pasodinta želdinių 300 ha 
plote. Lėšos skirtos atnaujinti turimą miško ūkio technikos bazę, gerinti miškų apsaugą nuo gaisrų, įrengti 
įvažiavimo kelius, pasivaikščiojimo takus ir miško aikšteles, atlikti miško šviesinimo ir valymo darbus ir kt.  

 
Pelno nesiekiančios investicijos miškuose 
Šia priemone siekiama padidinti aplinkosauginę, visuomeninę ir estetinę miškų vertę, kadangi miško 

ekologinių ir socialinių funkcijų užtikrinimas yra svarbi veikla kaimo plėtros kontekste. Parama teikiama 
miško ekologinės vertės didinimo, biologinės ir kraštovaizdžio įvairovės išsaugojimo priemonėms, tokioms 
kaip pamiškių formavimas, miškuose saugomų buveinių tipiškos struktūros atkūrimas, medynų papildymas 
ornitochoriniais medžiais ir krūmais, kūdrų, užtvarų ir informacinių ženklų įrengimas. Parama teikiama 
siekiant pagerinti rekreacinės paskirties miškų infrastruktūrai, skirtai viešam nemokamam naudojimui. 
Priemonė „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“ yra kompensacinio (investicinio) pobūdžio. Pagal 
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“ 
numatoma suteikti 528 tūkst. Lt paramą, 2007–2009 m. suteikta parama siekė 188,5 tūkst. Lt.  

 
Miškų aplinkosaugos išmokos 
Priemone „Miškų aplinkosaugos išmokos“ siekiama prisidėti prie natūralesnės miško aplinkos 

išsaugojimo, miško savininkų sąmoningumo lavinimo, finansiškai paremiant miško savininko iniciatyvą 
savanoriškai prisiimti teisės aktais nenustatytus aplinkosauginius reikalavimus. Priemonė sudaro sąlygas 
plėtoti aplinkosauginiu požiūriu priimtinesnę miškų ūkio veiklą, išsaugoti ypač vertingas kertines miško 
buveines privačiuose brandžiuose miškuose. 

Miškų aplinkosaugos išmokos skiriamos už kiekvieną miško hektarą privačių miškų savininkams, 
savanoriškai įsipareigojantiems nevykdyti pagrindinių miško kirtimų jų valdose nustatytose KMB arba bet 
kuriuose kituose miškuose vykdantiems neplynus kirtimus vietoje teisės aktais leidžiamų plynų kirtimų. Dėl 
tokių įsipareigojimų miško savininkai praranda pajamas, kurias ir numatoma kompensuoti šia priemone. 
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Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Miškų aplinkosaugos išmokos“ skirta 34 
528 tūkst. Lt išmokų. 2007–2009 m. panaudota 88,3 tūkst. Lt. 

Šiaulių apskrityje parama pagal priemonę „Išmokos už pagrindinių miško kirtimų nevykdymą 
identifikuotose KMB“ pasinaudojo ir įsipareigojimus 2009 m prisiėmė 3 miško savininkai. Pagal priemonę 
„Už neplynų pagrindinių miško kirtimų vykdymą vietoje leidžiamų plynų“ parama pasinaudojo ir 
įsipareigojimus 2009 m. prisiėmė 14 miško savininkų. 

 
„NATURA 2000“ išmokos ir išmokos, susijusios su direktyva 200/60/EC 
Ypač daug dėmesio remiant kaimo plėtrą skiriama biologinei įvairovei, „NATURA 2000“ tinklui 

valdyti, vandens ir dirvožemio apsaugai ir kitiems prioritetiniams klausimams aplinkosaugos srityje spręsti. 
Šio priemonės tikslas – įgyvendinti aplinkosauginius reikalavimus „NATURA 2000“ teritorijose, siekiant 
apsaugoti laukinius paukščius, natūralias ir saugomų augalų bei gyvūnų rūšių buveines. „NATURA 2000“ 
tinklas Lietuvoje užima 783 tūkst. ha žemės ūkio naudmenų plotą, šio tinklo teritorijose – 147 tūkst. ha, o tai 
sudaro 4,4 proc. Lietuvos žemės ūkio naudmenų ploto. 

„NATURA 2000“ teritorijose nustatyti apribojimai žemės ūkio veiklai gerina retų ir nykstančių 
gyvūnų ar augalų, natūralių ir pusiau natūralių buveinių apsaugos būklę, tačiau mažina ūkininkų gaunamas 
pajamas arba reikalauja didesnių veiklos išlaidų. Nemažai dėmesio įgyvendinant aplinkosaugos veiksmų 
programą skiriama „NATURA 2000“ tinklo valdymui. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. 
programos priemonę „NATURA 2000“ išmokos“ skirta lėšų už 88 046,4 tūkst. Lt. Išmokas Šiaulių regione 
pagal šią priemonę 2008 m. gavo 1 Joniškio rajono miško savininkas, 2009 m.–6 miško savininkai. Išmokas 
pagal priemonę „NATURA 2000“ išmokos ir išmokos, susijusios su direktyva 2000/60/EC“ Šiaulių regione 
2008 m. gavo 42 miško savininkai, 2009 m. – 35 miško savininkai.  

 
Išmokos ūkininkaujantiems vietovėse su kliūtimis, išskyrus kalnuotas vietoves 
Dėl gamtinių, socialinių, ekonominių ir kitų veiksnių susiformavę regioniniai skirtumai veikia 

kiekvieno regiono žemės ūkio produktyvumą, efektyvumą, pajamų lygį ir gyvenimo kokybę. Dirvožemio 
kokybės skirtumai lemia skirtingą augalų derlingumą. Dėl žemo dirvožemio derlingumo ir menko 
efektyvumo žemės nebedirbamos, mažėja iš žemės ūkio gaunamos bendrosios pajamos. Skiriasi ir  kaimo 
demografinė situacija, ir gyventojų gyvybingumas bei kiti svarbūs, gyvenimo kokybę lemiantys veiksniai. 
Nepalankios žemės ūkio sąlygos sąlygoja didesnę gyventojų migraciją iš tokių rajonų, kuriuose yra mažesnes 
veiklos galimybės. Lietuvos rytinės, pietrytinės ir vakarinės dalys priskirtos vietovėms su kliūtimis. 

Išmokos pagal priemonę „Išmokos ūkininkaujantiems vietovėse su kliūtimis, išskyrus kalnuotas 
vietoves“ turėtų kompensuoti dėl kliūčių žemės ūkio gamybai konkrečioje vietovėje ūkininkų patirtas 
papildomas išlaidas ir prarastas pajamas. Išmokos skiriamos fiziniams ir juridiniams asmenims, 
įsipareigojantiems ne trumpiau kaip 5 m. nuo pirmosios išmokos gavimo vykdyti žemės ūkio veiklą 
vietovėse, kurias veikia tam tikros gamtinės kliūtys. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos 
priemonę „Išmokos ūkininkaujantiems vietovėse su kliūtimis, išskyrus kalnuotas vietoves“ skirta 991,1 tūkst. 
Lt 2007 – 2009 m. panaudota 464,tūkst. Lt, arba 47 proc. skirtų lėšų. Pagal priemonę „Išmokos 
ūkininkaujantiems vietovėse su kliūtimis, išskyrus kalnuotas vietoves“ Šiaulių apskrityje 2008 m. parama 
suteikta 8 juridiniams asmenims ir 4 128 ūkininkams, iš jų – 3365 Kelmės rajone 2009 m.  parama skirta 9 
juridiniams asmenims ir 3 555 ūkininkams, iš  jų – 2 874 Kelmės rajone. 
 
 

2.4.9. Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas 
 
Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos 
Žemės ūkio kaip pagrindinės ekonominės veiklos kaimo vietovėse reikšmė mažėja. Šiaulių apskrities 

kaimo gyventojų užimtumas žemės ūkyje, medžioklėje ir miškininkystėje 2005–2008 m. sumažėjo  28 proc., 
arba 9,7tūkst. užimtųjų. Kaimuose mažai teikiama paslaugų, sukuriama įmonių. Didėjantis poilsio paslaugų 
ir kaimo turizmo poreikis skatina plėtoti šias sritis, paramos stokoja alternatyvūs verslai kaime. Tačiau šių 
verslų plėtrą stabdo vadybinių gebėjimų stoka, prasta kaimo infrastruktūra. Labai svarbi būtų amatų plėtra, 
kuri laikytina ir kaip paveldas, etninės kultūros dalis. Nacionalinėje kaimo plėtros 2007–2013 m. strategijoje 
numatoma, kad iki 2013 m. kaimo gyventojų užimtumas ne žemės ūkio veikloje sieks 70 proc. 

Kaimuose yra ribotos smulkiųjų ūkininkų galimybės, neišplėtotos kooperacijos formos, trūksta 
informacijos ir konsultacijų apie ne žemės ūkio veiklų privalumus, paslaugų sektoriaus orientacija į vietinę 
rinką, maža prekių ir paslaugų paklausa dėl žemo kaimo gyventojų gyvenimo lygio ir kitos priežastys, kurios 
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trukdo vystytis ne žemės ūkio veiklai. Siekiant didinti kaimo gyventojų pajamas, mažinti gyvenimo lygio 
atotrūkį tarp miesto ir kaimo, būtina spartinti ne žemės ūkio veiklų plėtrą kaime. Didėjant kaimo gyventojų 
užimtumui ir pajamoms iš ne žemės ūkio veiklos, didės ir įvairesnės kokybiškos produkcijos poreikis.  

Priemonė „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ yra investicinio pobūdžio. Ji skirta ekonominei 
veiklai kaime įvairinti, kaimo gyventojams, užsiimantiems žemės ūkio veikla, ypač moterims, skatinti 
persiorientuoti į ne žemės ūkio veiklas, paslaugų teikimą ir gauti papildomų pajamų. Ja siekiama išsaugoti 
kaimo paveldo unikalumą, skatinant amatų, ypač grindžiamų tautiniais papročiais, plėtrą. Parama pagal šią 
priemonę teikiama ūkininkams ir mikroįmonėms, užsiimantiems žemės ūkio veikla, tačiau taip pat 
planuojantiems imtis ne žemės ūkio verslo. Parama teikiama plačiam ne žemės ūkio veiklų ratui, įskaitant 
paslaugas (tokias kaip kirpyklų, siuvyklų, baldų gamybos ir kt.) ir amatus. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2007–2013 m. programos priemonę „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ skirta 192 085,2 tūkst. Lt, o 
2007–2009 m. panaudotos lėšos sudaro 192,6 tūkstLt. Šiaulių apskrityje parama pagal priemonę „Parama ne 
žemės ūkio veiklai“ ir „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ 2008–2009 m. nebuvo pasinaudota ir tai 
atitinka bendras šalies tendencijas. Statistika rodo, kad per 2007–2009 m. paramai skirta tik 0,1 proc. visų 
numatytų lėšų. 

 
Parama verslo kūrimui ir plėtrai 
Šiaulių krašte susiduriama su socialine problema mažėjant žemės ūkyje užimtų gyventojų skaičiui, yra 

mažos galimybės surasti kitą darbą iš žemės ūkio sektoriaus pasitraukiantiems darbuotojams. Nepakankama 
kaimo ekonominės veiklos sferų plėtra ir lėtas naujų darbo vietų kūrimas lemia lėtai didėjantį žmonių 
užimtumą kaime ir mažėjantį atotrūkį tarp miesto ir kaimo gyventojų gyvenimo lygio. Tai ypač aktualu kaimų 
gyventojams, kuriuose užsiimti tradicine žemės ūkio veikla jau yra ekonomiškai netikslinga.  

Kaimo plėtros strategijoje numatoma, kad iki 2013 m. kaime galėtų veikti apie 10 000 SVV o 2007 – 
2013 m.  susikurti 2 000 naujų SVV, iš kurių 70 proc. būtų mažos įmonės. Darant prielaidą, kad vidutiniškai 
viena įmonė sukuria 3 darbo vietas, iš viso būtų sukurta apie 400 naujų darbo vietų Šiaulių apskrities kaimo 
gyventojams. Kaimo gyventojų verslumo skatinimas išskiriamas kaip atskiras uždavinys, siekiant gyvenimo 
kokybės gerinimo ir veiklos įvairinimo kaime. 

Priemonė „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ yra investicinio pobūdžio ir skirta kaimo gyventojų 
verslumui skatinti, užimtumui didinti, kaimo ekonomikai įvairinti ir smulkiojo verslo plėtrai kaime. Pagal 
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ skirta 337 
326,5 tūkst.Lt, o 2007–2009 m. paramos suteikta už 891,6 tūkst. Lt, o tai sudaro apie 0,3 proc. paramos lėšų. 
Šiaulių apskrityje parama pagal priemonę „Nedidelės apimties produktų, nepatenkančių į sutarties I priedą 
gamyba“ 2007–2009 m. pasinaudota nebuvo. Praktika rodo, kad parama pagal priemonės „Perėjimas prie ne 
žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ yra mažai pasinaudojama. 

 
Kaimo turizmo veiklos skatinimas 
Kaimo turizmas pastaraisiais metais tampa vienu populiariausių alternatyviųjų žemės ūkiui verslų 

kaime, kuriančių naujas darbo vietas ir papildomą pajamų šaltinį kaimo gyventojams. Miškingi plotai, švarus 
oras ir vanduo bei kiti gamtiniai ištekliai sudaro palankias sąlygas kaimo turizmui ir laisvalaikio paslaugoms 
plėtoti. Sujungę tradicines žemės ūkio veiklos rūšis su paslaugomis turistams, pvz., ūkyje pagamintų šviežių 
ir sveikų maisto produktų tiekimas poilsiautojams, laisvalaikio paslaugos (vandens sportas, jodinėjimas 
arkliais, įvadinis kursas į tradicinę žemdirbystę ir t. t.) kaimo gyventojai galėtų užsitikrinti ilgalaikį darbą ir 
papildomas pajamas.  

Kaimo vietovėse poilsiavietės tampa vis populiaresnės tarp šalies gyventojų. Lietuvos ir užsienio 
turistų poreikis poilsiauti kaimo turizmo sodybose didėja, tačiau kaimo turizmo paslaugų pasiūla, kokybė ir 
įvairovė Šiaulių regione nėra pakankama. 

Kaimo turizmas šiandien yra sparčiai besivystantis šalies ūkio sektorius. 2008 m. apgyvendinimo 
paslaugas teikė 546 kaimo turizmo sodybos, o tai 1,5 proc. daugiau nei 2007 m. Apskrities kaimo sodybose 
2008 m. apsilankė 4,7 tūkst. poilsiautojų – mažiausiai lyginant su kitomis apskritimis. 2010 m. Šiaulių rajone 
veikė 9, Akmenės rajone – 2, Joniškio rajone –1 ir Kelmės rajone – 3 kaimo turizmo sodybos. 

Kelmės rajone turizmas – prioritetinė ūkio vystymo šaka, nes čia yra visos galimybės plėtoti kaimo 
turizmą. Kelmės kraštas patrauklus savaitgalio turistams, kurie trumpo vizito metu turi galimybę ne tik 
pailsėti prie upių ir ežerų, bet susipažinti su turtingu kultūriniu paveldu, ypač tie, kurie domisi flora ir fauna 
(čia yra retų augalų ir paukščių), medžiokle ir žvejyba, kulinarijos paveldu. 

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programoje numatytos lėšos pagal priemonę „Kaimo turizmo 
skatinimas“ sudaro 284 116,3 tūkst. Lt., 2007–2009 m. panaudota 1 proc. lėšų. Šiaulių apskrityje pagal 
priemonę „Kaimo turizmo skatinimas“ 2008 –2009 m. parama nebuvo suteikta. 
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Kaimo atnaujinimas ir plėtra 
Daugelis Šiaulių regiono kaimų, keičiantis nuosavybės santykiams, žmonių veiklos pobūdžiui, kaimo 

žmonių gyvenimo būdui, yra praradę savo patrauklumą. Nepakankama kaimo ekonominės veiklos sferų plėtra 
ir lėtas naujų darbo vietų kūrimas kaimo vietovėse lemia mažėjantį žmonių užimtumą kaime. Pastebimai 
didėjantis gyvenimo kokybės atotrūkis tarp miesto ir kaimo vietovių, žemesnis kaimo gyventojų gyvenimo 
lygis skatina jų išvykimą į didesnius miestus ar migraciją į užsienį. Siekiant užtikrinti kaimo vystymąsi ir 
išlaikyti kaimo gyventojus bei pritraukti naujus, būtina gerinti viešąją kaimo vietovių infrastruktūrą. Kaimų 
atnaujinimas tampa viena svarbiausių kaimo plėtros politikos priemonių kaimo aplinkos patrauklumui atkurti, 
kaimo gyventojų gyvenimo kokybei gerinti. Kaimų atnaujinimas skatina gerinti gyvenimo kokybę kaimo 
gyvenamose vietovėse, ekonominės veiklos gyvybingumą, turistų pritraukimą. Ši priemonė svarbi kaimo 
identitetui išsaugoti, migracijai mažinti.  

Priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ yra investicinio pobūdžio. Parama skiriama kaimo vietovėms 
atnaujinti ir jų plėtrai: rekonstruoti (atnaujinti) pastatus, atnaujinti ir išsaugoti istorinę, etnokultūrinę, 
architektūrinę vertę turinčius kaimo paveldo objektus ir kraštovaizdžio komponentus, sutvarkyti ar sukurti 
viešąją infrastruktūrą, puoselėti tradicinių amatų technologijas, sudaryti sąlygas tradicinių amatų 
reprezentavimui ir prekybai amatų gaminiais. Priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ finansuojama pagal 
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programą jai skirta 138 112 tūkst. Lt, tačiau 2007–2009 m. parama 
nebuvo suteikta. 

 
 

2.4.10. „Leader“ metodo įgyvendinimas 
 
Leader+ programos priemonės turėtų skatinti kaimo plėtrą, ugdyti ir stiprinti vietos gyventojų 

gebėjimą dirbti kartu įgyvendinant integruotas kaimo plėtros strategijas, parengtas vadovaujantis teritorijos 
vientisumo principu. Kaimo žmonėms tenka nuolat taikytis prie besikeičiančių aplinkos ir gyvenimo sąlygų. 
Tai ypač sunku pagyvenusiems žmonėms, kurių kaime yra dauguma. Be to, vyresni kaimo žmonės yra 
menkiau išsilavinę. Tai neleidžia tinkamai prisitaikyti prie pasikeitusių rinkos reikalavimų ir darbo sąlygų. 
Mažėjant žemos kvalifikacijos ir nekvalifikuotų dirbančiųjų paklausai, daugelio kaimo žmonių išsilavinimas, 
profesinis pasirengimas neatitinka rinkos poreikių. Ypač aktualus žemdirbių verslumo ir kitų gebėjimų, 
reikalingų siekiant adaptuotis prie rinkos pokyčių, ugdymas. Kaimo bendruomenių nariams reikia paramos 
pradedant verslą ar įvairinant ūkių veiklą, suteikti jiems žinių, kurios reikalingos laikantis darbo higienos, 
aplinkos apsaugos ir gyvulių laikymo reikalavimų, atitinkančių ES standartus.  

Kaimo bendruomenės turėtų tapti atvirais kaimo gyventojų traukos centrais, bendradarbiauti 
tarpusavyje ir su kitomis bendruomenėmis. Bendradarbiavimo esmė – patirties, žmogiškųjų ir finansinių 
išteklių suvienijimas. Aktyvinant kaimo bendruomenes, svarbus lyderio vaidmuo. Lyderiai turi organizacinių 
gabumų, moka įtraukti kitus asmenis į bendrą veiklą, formuoja kaimo gyventojų poziciją. Bendruomenių 
lyderių parengimas apima įvairių sričių žinias ir gebėjimus. Bendruomenių lyderiai yra svarbūs siekiant 
bendro kaimo gyventojų tikslo.  

Kaimo bendruomenių aktyvumo skatinimui ir jų lyderių ugdymui reikėtų suformuoti prielaidas 
inkubacinės organizacijos regione arba net rajonuose įkūrimui. Taip būtų galima greičiau ir efektyviau 
paskleisti kitų šalių patirtį šioje srityje žmonėms, padėti jiems geriau tvarkytis savo aplinkoje. Leader+ 
programa yra orientuota į šių ir panašių problemų sprendimą per vietos bendruomenes. Tai akstinas joms 
suaktyvinti veiklą ir pasiekti, kad ji būtų konkretesnė, t. y. jos rezultatai duotų ekonominę ir socialinę naudą 
kaimo žmonėms.   

 
Kaimo bendruomenės ir vietos veiklos grupės 
Kaimo bendruomenių skaičius sparčiai auga. Siekdamos užsibrėžtų tikslų kaimo bendruomenės vis dar 

susiduria su žmogiškųjų išteklių stoka. Dauguma apklaustų kaimo bendruomenių atstovų nurodė, kad trūksta 
žmonių, galinčių prisidėti prie visuomeninės veiklos, aktualia problema įvardijo per mažą vietos gyventojų 
domėjimąsi bendruomenės veikla. Kaip bebūtų, daugelio kaimo bendruomenių veiklos trukmė dar yra per 
trumpa, kad būtų galima tikėtis su ja susijusių radikalių pokyčių. Pastebimos ir teigiamos permainos: vyksta 
daugiau renginių, žmonės aktyviau dalyvauja bendruomeninėje veikloje, tampa vieningesni, gerėja jų 
tarpusavio santykiai, atsiranda didesnis pasitikėjimas savo jėgomis. 

Kaimo gyventojų aktyvumo, verslumo, naujų galimybių paieškos skatinimas priklauso nuo vietinių 
bendruomenių ir jų lyderių. Akmenės rajone yra 14 bendruomenių, Joniškio – 18, Pakruojo – 31, Kelmės – 
29, Radviliškio – 24, Šiaulių rajone – 32. Kaimo bendruomenės padeda spręsti kaimo reikalus, dalyvauja 
viešose diskusijose, skatina gyventojų bendradarbiavimą, imasi naudingų investicinių projektų. Gyvenvietėse 
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reikalingos įvairios investicijos, pvz., į gyvenimo kokybės gerinimą, vietinių produktų reklamą, naujų 
produktų ir paslaugų, rodančių tam tikros kaimo vietovės išskirtinumą, pristatymą, tausojantį gamtinių ir 
kultūrinių išteklių naudojimą. 

 
Vietos veiklos grupės (VVG) 
Vadovaujantis LR asociacijų įstatymu įsteigtos VVG, siekia aktyviai dalyvauti įgyvendinant Leader+ 

programą. Jos įsteigtos visuose rajonuose, parengtos ir / ar tobulintos kaimo gyvenamųjų vietovių plėtros 
strategijos, kaimo vietovės studijos ir integruotos plėtros strategijos. Siekiant gyvenimo kokybės gerinimo, 
parengtas Šiaulių rajono kaimo ir mažų miestelių bendruomenės plėtros modelis. Vietos veiklos grupės 
parengė bandomąsias integruotas strategijas pagal vieną iš keturių prioritetų tokiomis temomis:  

Akmenės rajono VVG –kaimo vietovės studija ir integruotos plėtros strategija siekiant gyvenimo 
kokybės gerinimo Akmenės rajono kaimo vietovėse; 

Joniškio rajono partnerystės VVG –kaimo vietovės studija ir integruota bandomoji strategija siekiant 
gyvenimo kokybės gerinimo Joniškio rajono savivaldybės kaimo vietovėje; 

Kelmės krašto partnerystės VVG – Kelmės rajono kaimo vietovės studija ir integruota plėtros strategija 
siekiant kaimo gyventojų pastangomis didinti vietinės produkcijos vertę, lengvinti patekimą į rinką; 

VVG Radviliškio lyderis –gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono kaimo vietovėse; 
VVG Pakruojo rajono partnerystė –integruotos bandomojo pobūdžio Pakruojo rajono kaimo plėtros 

strategijos įgyvendinimas; 
Šiaulių rajono VVG – Šiaulių rajono kaimo ir mažų miestelių kraštotyrinės, istorinės ir kultūrinės 

informacinės sistemos sukūrimas ir panaudojimas. 
Daugeliui aktyviai dalyvaujančių VVG veikloje asmenų mato galimybę veikiant kartu teigiamai 

sąlygoti  gyvenamosios vietovės gyvenimą. Jie taip pat įsitikinę, kad tik kartu dirbant galima įveikti skurdą ir 
socialinę atskirtį kaimo vietovėse. Taikant Leader metodą numatoma skatinti kaimo plėtrą vietos iniciatyvos 
ir partnerystės pagrindu. Tai padėtų: 

• skatinti vietos iniciatyvas ir partnerystę, įtraukiant kaimo bendruomenės, verslo ir vietos valdžios 
atstovus; 

• telkti kaimo gyventojus ir ugdyti jų gebėjimus veikti kartu; 
• rengti integruotas vietos plėtros strategijas ir organizuoti jų įgyvendinimą naujais būdais ir 

metodais, naudojant vietos išteklius ir viešąją paramą. 
Tokios priemonės padės įgyvendinti vietos plėtros strategijas, tarpteritorinius ir tarptautinius 

bendradarbiavimo projektus, užtikrinti efektyvią VVG veiklą įgyvendinant Leader metodą, įgyjant įgūdžius ir 
aktyviai juos taikant. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programoje numatytos lėšos Leader metodu 
įgyvendinamoms priemonėms – 473 012,2 tūkst. Lt., o 2007–2009 m. išmokėta paramos suma siekė 8 217,67 
tūkst. Lt. Paramą pagal priemonę  Parama VVG veiklai„ gavo 5 VVG, įsikūrusios Akmenės, Joniškio, 
Kelmės, Pakruojo ir Šiaulių rajonuose, paramos suma sudaro 1 452, 9 tūkst. Lt. Paramą pagal priemonę 
„Parama strategiją įgyvendinančiųjų mokymams, konsultavimui“ 2009 m. gavo Joniškio rajono VVG, suma – 
379, 5 tūkst. Lt. 

 
 

2.5. Regiono turizmo potencialas ir infrastruktūra 
 
Turizmo sektoriaus plėtra galima visose apskrities vietovėse, bet jos aktyvumą lemia vietinių žmonių 

vykdoma veikla ir kuriamos prielaidos turizmui bei naujoms idėjoms įgyvendinti. Šiaulių regione turizmui 
vystyti yra didelės galimybės, kurios nėra tinkamai panaudojamos. Regione trūksta kempingų ir kitos 
turizmo infrastruktūros, mažai specialiai turistams pritaikytų poilsiaviečių.  

Pagrindiniai žmonių traukos objektai yra vertingi kultūros ir gamtos paveldo objektai, amatų ir liaudies 
meno tradicijos ir jų propagavimas, graži gamtinė aplinka bei paslaugų sektoriaus plėtra. Pastaraisiais metais 
apskrities rajonuose buvo vykdomi projektai, kurių tikslas – gerinti arba kurti rekreacinių zonų 
infrastruktūrą, orientuotą į aktyvų poilsį, gyvenamosios aplinkos gerinimą ir kultūrinio turizmo plėtotę. 
Šiaulių mieste pastatytas sporto ir kultūros kompleksas didina regiono patrauklumą, sukuria sąlygas aukštos 
kokybės tarptautinio lygio kultūros ir sporto renginiams organizuoti.  

Vienas svarbiausių turizmo sektoriaus tikslų – skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą, kuriant 
palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui ir pažintiniam bei kultūriniam turizmui. Išvystytas turizmo sektorius 
sudaro geresnes sąlygas efektyviai žemėnaudai, gyventojų užimtumui didinti, padeda išsaugoti kultūros 
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paveldo objektus ir pritaikyti juos turizmo reikmėms. Vietinės bendruomenės turi pasirinkti būdus tinkamai 
saugomų teritorijų priežiūrai ir prieinamumui didinti.  

Teritorijų sutvarkymas, jų pritaikymas turizmui ir didesnis gyvenamosios aplinkos patrauklumas kelia 
užsienio ir vietinių turistų susidomėjimątaip sudaromos sąlygos naujiems verslams atsirasti, rajonų 
ekonominei raidai spartinti. Pastaraisiais metais nemažai dėmesio turizmo infrastruktūrai skyrė beveik visi 
apskrities rajonai. Stambesni projektai vykdomi Pakruojo rajone, kuriant Žiemgalos krašto kultūros ir 
turizmo centrą Pakruojo dvaro sodyboje, Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus rekonstrukcija Radviliškio 
rajone, Joniškio sinagogos komplekso pritaikymas turizmui, o Kurtuvėnų dvaro sodybos – kultūrinei veiklai.    

Ekonomikos recesijos metu turistų srautai mažėja. 2009 m. Lietuva iš atvykstamojo turizmo gavo 16,3 
proc. mažiau pajamų nei 2008 m., išvykstamojo turizmo pajamos buvo 20,8 proc. mažesnės. Šiaulių regione 
pastebimos analogiškos tendencijos – turistų skaičius ir pajamos iš turizmo veiklos paskutiniais metais 
mažėja. Todėl svarbu regione kurti ilgalaikę perspektyvą turizmo plėtrai. Geografiniu požiūriu turizmui 
vystyti palankiojevietoje yra Šiaulių miestas, įsikūręs judrioje tranzitinių kelių sankryžoje, miestą kerta 
tarptautinis „Via Hanza“ kelias. Šiauliai turi respublikinės reikšmės kultūros paminklų, iš kurių paminėtinas 
Renesanso stiliaus statinys šv. Petro ir Pauliaus katedra ir secesinio stiliaus Frenkelio rūmų pastatas. 
Tvarkomas seniausias šalyje pėsčiųjų bulvaras. Šiauliuose veikia 16 įvairių muziejų, iš kurių savo unikalumu 
išsiskiria Katinų, Dviračių, Vandentvarkos muziejai. Į ekspozicijas kviečia 7 meno galerijos. Sutvarkyta 
Talkšos ežero infrastruktūra. Tik 10 km nuo miesto nutolęs tarptautinės reikšmės turistinis objektas – Kryžių 
kalnas. Tačiau šis potencialas nepakankamai panaudojamas turizmui. Daugelis paveldo objektų dėl 
nepakankamo paslaugų ir viešosios infrastruktūros išvystymo nepritaikyti turistams. Trūksta turistinės 
informacijos autobusų ir geležinkelio stotyse, lieka aktuali turistinių autobusų pastatymo problema – miesto 
gatvės siauros, automobilių stovėjimo aikštelės mažos, pilnos lengvųjų automobilių. Mieste vykstantys 
kultūros ir sporto renginiai nėra plačiai pristatomi, todėl mažai žinomi kaip tarptautinio turizmo objektai.  

Šiauliuose yra vienas seniausių šalies dramos teatrų. Šiaulių miestas pasipildė naujai pastatytais 
prekybos ir pramogų centrais, kuriuose veikia kino teatrai, maitinimo įstaigos, įvairių formų laisvalaikio 
praleidimo paslaugos – boulingas, biliardas, čiuožyklos. Tačiau tai vietinio lygio pramogų centrai, kurie 
netampa turistų traukos objektu.  

Parengta Kelmės rajono Bridvaišio ežero arealo ilgalaikės darnios turizmo plėtros programa. 
Valstybinis Turizmo departamentas į 2007–2010 m. turizmo programą įtraukė Kelmę kaip turizmui 
patrauklų rajoną.  

Šiuo metu kaip naujus besiformuojančius turizmo traukos centrus regione galima įvardyti Radviliškio 
rajone esantį Burbiškių dvarą, Kleboniškių etnografinį muziejų, Baisogalos dvarą, Pakruojo dvaro sodybą, 
Šiaulių rajone – Kurtuvėnų nacionalinį parką, kuriame vykstantys renginiai tampa vis populiaresni. 
Tradiciškai daug svečių aplanko Kryžių kalną, domimasi rajono amatais, verslais. Daug vertingų objektų yra 
Kelmės rajone kuris įdomus dėl jame esančios biologinės įvairovės bei vykstančių renginių Tytuvėnuose ir 
tradicinių renginių Kražiuose. Išskirtinis objektas  Kamanų rezervatas Akmenės rajone. Jame yra parengtas 
pažintinis takas, kuriuo einant galima susipažinti su Kamanų rezervato gamtinėmis vertybėmis (žmogaus 
neliestos gamtos vaizdais, retais augalais ir gyvūnais, aukštapelkėmis). 

Iki 2010 m. regione finansuojama nemažai projektų, parengtų pagal priemonę „Viešosios turizmo 
infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“:  Kelmės rajone – Užvenčio muziejaus restauravimą, Tytuvėnų 
Bernardinų vienuolyno ansamblio pritaikymą turizmo reikmėms, Akmenėje – Paragių dvaro tvarkybai, 
Pakruojo rajone – dalies Pakruojo dvaro sodybos centrinių rūmų restauravimui, Radviliškio rajone – 
Daugyvenės kraštovaizdžio draustinio kultūrinio pažintinio turizmo infrastruktūros plėtrai, Viešosios turizmo 
infrastruktūrai įrengti Joniškio miesto poilsio zonoje „Sidabra“, Šiaulių rajone – Kuršėnų dvaro sodybos 
teritorijos sutvarkymui, Kurtuvėnų dvaro sodybos ūkinės dalies pritaikymui viešajai turizmo infrastruktūrai, I 
etapui. Regione turizmo infrastruktūra išplėtota nepakankamai, nėra turizmo plėtros strategijos, nors yra 
parengtų tikslinių / teminių maršrutų: „Hanseatica“ – istorijos, kultūros ir gamtos kryžkelė; 600 km 
dviračiais; regioninis amatų kelias; Jono Pauliaus  II piligrimų kelias; Žemaitijos krikšto kelias ir kt. 

Apskrities rajonuose apgyvendintų svečių skaičius 2008 m., lyginant su 2007 m., mažai kito. Svečių 
srautai mažėjo visose savivaldybėse, išskyrus Akmenės ir Radviliškio rajonus. Didžiausi lankytojų srautai – 
Radviliškio rajone ir Šiaulių mieste.  
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2.24 lentelė 
Apgyvendinta svečių 

 

Iš viso (tūkst.):  
2007 m. 2008 m. 

Šiaulių regionas 69,5 68,9 
Akmenės rajonas 1,6 2,2 
Joniškio rajonas 1,0 1,0 
Kelmės rajonas 5,5 3,8 
Pakruojo rajonas 0,7 0,6 
Radviliškio rajonas 6,7 9,8 
Šiaulių miestas 50,4 48,1 
Šiaulių rajonas 3,6 3,4 

 
Regione netolygiai išvystyta apgyvendinimo įstaigų infrastruktūra. Daugiausia galimybių priimti 

turistus turi regiono centras – Šiaulių miestas, Šiaulių rajonas. Šiaulių regione neišplėtotas kaimo turizmas, 
ne daug įkurta kaimo turizmo sodybų, o pagal lankytojų skaičių kaimo turizmo sodybose Šiaulių regionui 
tenka paskutinė vieta šalyje.  
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Pakruojo r. sav.
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Šiaulių r. sav.

 
 

2.16 pav. Apgyvendinimo vietų skaičius rajonuose, 2008 m.  
Šaltinis: Statistikos departamentas  prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. V., 2009. 

 
Iki šiol neišnaudojamos Kelmės rajono galimybės. Rajonas turi daug rekreacijai skirtų vietų (rajone 

yra 9 valstybiniai draustiniai, 4 regioninių parkų teritorijos, 23,5 proc. miškingumas, 53 ežerai, per kraštą 
teka Dubysa ir Venta) ir vertingų kultūros paveldo objektų, todėl sulaukia svečių iš Lietuvos ir užsienio. 
Dvasinis centras yra Kražiuose, kuriame vyksta įdomūs vietinio lygio ir tarptautinių renginiai. Deja, 
svečiams siūloma mažai paslaugų, trūksta apgyvendinimo įstaigų, yra tik kelios kaimo turizmo sodybos. 
Tikėtina, kad šiam rajonui bus skiriama daugiau lėšų turizmo objektų sutvarkymui ir pritaikymui turizmo 
reikmėms.  

Vertinamas Akmenės krašto turtas – gamta. Gamtos grožybėmis pasižymi 10 600 ha ploto teritorijoje 
įsikūręs Ventos regioninis parkas, kuriame išsaugotas natūralus gamtos savitumas. Parke yra Purvių 
rezervatas, hidrografiniai draustiniai, saugantys nesureguliuotas upių vagas ir jų teritorijoje išlikusias retų 
augalų plantacijas. Jame randamos net 22 augalų rūšys, įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Unikalumu 
išsiskiria Kamanų rezervatas. Jos aukštapelkės plotas – 2 603 ha, jame randama 982 rūšių augalų ir grybų, iš 
kurių net 52 įrašyti į Lietuvos raudonąją knygą.  

Gausius Šiaulių rajono svečius absorbuoja Šiaulių miestas arba kiti didieji miestai. Turizmo 
departamento tyrimai rodo, kad Šiaulių regione nakvoja apie 4 proc. Lietuvos svečių, atitinkamą dalį sudaro 
ir apskrities viešbučių bei svečių namų nakvynių vietų skaičius. Šiaulių regione 2008 m. veikė 37 
apgyvendinimo įstaigos, iš kurių: 31 viešbutis, 1 sveikatingumo įstaiga, 4 kolektyvinio apgyvendinimo 
įstaigos ir 2 specializuotos apgyvendinimo įstaigos.  
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2.17 pav. Apgyvendinta poilsiautojų kaimo turizmo sodybose  
Lietuvos apskrityse 2009 m., tūkst.  

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2010. 
 
Šiaulių regione menkai išplėtota turizmo infrastruktūra šio sektoriaus paslaugų lyginamųjų rodiklių 

reikšmės sudaro mažiau nei trečdalį šalies vidutinių rodiklių dydžio. 2008 m. stebima šio sektoriaus plėtra 
vidutinė restoranų ir maitinimo įstaigų apyvarta per metus padidėjo 14,3 proc., ji didėjo visuose rajonuose, o 
Šiaulių mieste – 13, proc. 

 
2.25 lentelė 

Turizmo infrastruktūra ir ekonominė veikla, 2008 m. 
 

Netolygumo 
rodikliai 

Apgyvendinimo 
paslaugos 1 000 

gyventojų 
(pagal suteiktų 

nakvynių skaičių) 

Apgyvendinimo 
paslaugos 1 000 

gyventojų 
(pagal apgyvendintų 

svečių skaičių) 

Maitinimo 
vienetų vietų 

skaičius 
1 000 gyventojų 

Restoranų ir kitų 
maitinimo įstaigų  

restoranų 
apyvarta 

1 gyventojui, Lt 
Lietuvos vidurkis 1515,7 545,0 52 314 
Šiaulių regionas 408,8 199,1 25 143 
Akmenės rajonas 253,1 80,7 22 57 
Joniškio rajonas 90,8 36,7 14 117 
Kelmės rajonas 123,1 101,7 15 46 
Pakruojo rajonas 59,2 22,2 11 73 
Radviliškio rajonas 274,6 202,4 20 66 
Šiaulių miestas 790,7 381,1 42 276 
Šiaulių rajonas 251,6 67,9 13 58 

 

Šaltinis: Lietuvos apskritys 2008. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2009. 
 

Viešbučių vietų skaičius 1 000 gyventojų Lietuvoje 2008 m. buvo 6,2, ES šalių vidurkis – 24, Šiaulių 
regione – 3. Tokie patys ir kiti rodikliai (pagal suteiktų nakvynių skaičių, maitinimo vienetų vietų skaičių ir 
viešbučių bei restoranų apyvartą vienam gyventojui), kurie, lyginant su vidutiniais dydžiais Lietuvoje, yra 3 
kartus mažesni, o ES šalyse šie rodikliai viršija Lietuvos vidurkį 7–10 kartų. 2008 m. Šiaulių regione buvo 
24 viešbučiai, kuriuose apgyvendinta 59 128 svečių. 

Rajonuose vyksta įdomūs kultūriniai renginiai, kurie sulaukia ne tik lietuvių susidomėjimo, bet 
pritraukia ir svečių iš užsienio,tai baidarių turizmas Dubysos upe, Tytuvėnų muzikos festivalis, lotyniškosios 
kultūros festivalis Kražiuose, Akmenės rajone Paragių dvare (Lazdynų Pelėdos tėviškėje) renginys „Naujos 
senosios tradicijos“, renginiai Ventoje, įdomus kultūrinis gyvenimas Žagarėje.  

Turizmo informacijos centruose per ekonomikos kilimą apsilankė daugiau svečių. Šiaulių turizmo 
informacijos centro statistiniais duomenimis, 2008 m. Šiauliuose apsilankančių turistų skaičius padidėjo 25 
proc., 2007 m. apsilankė 14 792 turistai (5 423 – iš užsienio ir 9 369 –iš Lietuvos), 2008 m. –18 547 (6 880 – 
iš užsienio ir 11 667 – iš Lietuvos) turistų. 

Kliūtys turizmui plėtoti yra ne tik nepakankama turizmo infrastruktūra. Pastebima maža pramogų 
industrija, menka teikiamų paslaugų įvairovė, neišplėtotas apgyvendinimo paslaugų sektorius ir maža 
turizmo informacijos sklaida, konservatyvi turizmo paslaugas teikiančių organizacijų veikla.  
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Svečiai dažniausia pasigenda jiems siūlomų paslaugų paketų, regione lankytojams neteikiamos tokios 
paslaugos kaip galimybė individualiai pasirinkti maršrutą, gauti kitas su tuo susijusias paslaugas (gidų, 
maitinimo, suvenyrų įsigijimo ir pan.). Regione būtų pravartu kurti verslo įmonių ir organizacijų tinklą 
(klasterį), kuris padėtų turistams gauti kompleksinių paslaugų. Turistų poreikių netenkina ir dabartinė 
aktyvaus poilsio, sporto ir pramogų industrija.  

 
2.26 lentelė 

Svarbiausi netolygumai turizmo srityje, 2008 m. 
 

  Lietuvos vidurkis Šiaulių regionas Įvertinimas 
Apgyvendinimo paslaugos 1 000 gyventojų 
(pagal apgyvendintų svečių skaičių) 

545 199 Mažas 

Apgyvendinimo paslaugos 1 000 gyventojų 
(pagal suteiktų nakvynių skaičių) 

1516 409 Mažas 

Maitinimo vienetų vietų skaičius 1 000 gyventojų 52 25 Mažas 
Restoranų ir kitų maitinimo įstaigų restoranų 
apyvarta vienam gyventojui, Lt 

314 143 Mažas 

 
 

2.6. Informacinės visuomenės plėtra 
 

IT plėtra kiekvienam gyventojui atveria naujas galimybes. Informacinės visuomenės plėtros komitetas 
prie LR Vyriausybės užsakymu 2009 m.3 atliko tyrimą, kurio tikslas – nustatyti kompiuterių bei interneto 
vartotojų auditoriją ir įvertinti internetu teikiamos informacijos sklaidos rodiklius, kurie rodo informacijos ir 
ryšio technologijomis elektroniniu būdu teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų naudojimo situaciją 
Lietuvoje. Per tyrimą išaiškėjo, kad internetu naudojasi 55,1 proc. apklaustųjų, dvigubai padidėjo interneto 
vartotojų viešoje vietoje skaičius (3,0 proc.).  

Populiariausios naudojamos interneto funkcijos: naudojimasis el. paštu (76,1 proc.), lietuviškų 
laikraščių ir žurnalų skaitymas internete (47,0 proc.). Padidėjo skaitančiųjų nelietuviškus laikraščius ir 
žurnalus internete dalis (2008 m. – 24,9 proc.) ir besinaudojančių internetinio banko paslaugomis 
(49,8 proc.). Daugiau interneto vartotojų perka, užsakinėja prekes, paslaugas el. parduotuvėse (2008 m. – 
12,7 proc.), žiūrėjo televizijos laidas internete (15,3 proc.), klausėsi radijo internete (2008 m. – 23,1 proc.).  

 
2.27 lentelė 

Kompiuterių ir interneto skvarba namų ūkiuose 
 

 Gyventojų dalis, turinti 
kompiuterius namuose 

Gyventojų dalis, turint prieigą  
prie interneto 

 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 
Lietuvos Respublika 42 48 52,2 40,3 47,1 54,7 
 Alytaus apskritis 37 41 42 30,2 35 39,9 
Kauno apskritis 44,3 47,4 55,9 41,2 44,8 53,2 
 Klaipėdos apskritis 48,8 55,7 55,7 47 51,5 50,3 
 Marijampolės apskritis  33,7 44,9 53,4 37,9 39,6 52,2 
 Panevėžio apskritis 29,9 44,1 45,4 29,1 39,8 57,4 
Šiaulių apskritis 37,4 41 50 34,5 43,5 52 
 Tauragės apskritis 28,7 40,7 41,6 27,2 42,1 42,7 
 Telšių apskritis 37,1 48,4 47,9 35,4 49,5 56,3 
Utenos apskritis 34,3 37,5 43,2 36,1 33,6 58,6 
Vilniaus apskritis 51,4 54,8 57,6 50 58,2 61,6 
 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2010. 
 

                                                 
3 Tyrimą atliko kompanija „TNS Gallup“ 2009 m. gegužės 24 d. – 2009 m. rugpjūčio 23 d. Šaltinis: 
<http://www.infobalt.lt/main.php?&s=42&r=722&i=8019>. 
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2.7. Verslo, pramonės ir kaimo sektorių SSGG analizė 
 

2.28 lentelė 
Šiaulių regiono verslo, pramonės ir kaimo sektorių SSGG analizės matrica 

 

STIPRYBĖS Įvertinimas 
Išlikusios tradicinės miestui pramonės šakos.  5 
Aukštas žemės našumas, mažas dirvožemio užterštumas. 5 
Suformuoti didesni nei vidutiniai šalyje žemės masyvai, didžioji dirbamos žemės dalis melioruota. 5 
Palankios klimato sąlygos auginti javus, linus, rapsus, daržoves, vaisius 5 
Atsiranda naujos pramonės šakos.  4 
Aktyvėjančios kaimo bendruomenės, senovinių švenčių, tradicijų puoselėjimas šeimose ir 
kaimuose. 

5 

Įstojus į ES padidėjo ekonominė, techninė, informacinė ir konsultacinė parama. 5 
Sukurta viešoji paslaugų verslui infrastruktūra.  4 
Daug verslo ir viešojo sektoriaus atstovų savo veikloje naudojasi IT. 4 
Išvystyta konsultacinių įmonių veikla Šiaulių mieste.  4 
Gilios žemdirbystės tradicijos ir patirtis, palankios sąlygos plėtoti gyvulininkystės produktų 
gamybą ir jų perdirbimą, ypač pieno ir mėsos ūkiuose 

4 

Vaizdingas apskrities krašto gamtinis paveldas leidžia plėtoti kaimo vietovių rekreacines 
galimybes ir turizmą. 

4 

Turizmo paslaugoms palanki geografinė padėtis, didelis gamtinis, istorinis ir kultūrinis potencialas. 4 
Regione yra nemažai modernizuojamų ir specializuojamų ūkių pavyzdžių 4 
Rajonuose atnaujinti ir turizmo bei kultūros reikmėms pritaikyti kai kurie svarbūs kultūros paveldo 
objektai.  

3 

SILPNYBĖS Įvertinimas 
Žemas verslo investicijų į MTTP lygis. 5 
Žemas tiesioginių užsienio investicijų lygis. 5 
Maža vidaus rinka. 5 
Nepakankamas verslo ir mokslo bendradarbiavimas. 5 
Didelis nedarbas kaimuose, sezoninis užimtumas žemės ūkyje. 5 
Neišplėtota kooperacija, neaktyvūs kooperatyvai, kaime ir žemės ūkyje stokojama paslaugų. 5 
Žemas mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų diegimo lygis bei versle dirbančių 
tyrėjų skaičius. 

5 

Žemi Šiaulių apskrities, kaip ir visos Lietuvos,  įmonių inovatyvumo rodikliai 4 
Žemas darbo našumas. 4 
Didelė darbo jėgos migracija.  4 
Mažai išplėtotas kaimo turizmas. 4 
Daug  nesutvarkytų kultūros objektų.   4 
Neišvystytas pažintinis turizmas ir ekologinis švietimas. 4 
Išliekanti IT naudojimo atskirtis geografiniu, išsilavinimo, amžiaus, pajamų aspektu  4 
Menkas kaimo žmonių pasirengimas darbui konkurencinės rinkos sąlygomis. 4 
Daug nekonkurencingų, mažo gamybinio pajėgumo ūkių. 4 
Mažas jaunų ūkininkų skaičius, prasta demografinė padėtis. 4 
Maža ūkių specializacija ir veiklos kooperacija, neišplėtota veislininkystė. 4 
Nepakankamai panaudojamas žemės ir kapitalo potencialas, žemas darbo našumas. 4 
Nedidelis sertifikuotų ūkių skaičius ir vidutinis ūkių dydis 4 
Senėjančios kaimo bendruomenės, neugdomi jų lyderiai, kaimo žmonių pasyvumas. 4 
Vyrauja tradiciniai žemą pridėtinę vertę kuriantys darbui, žaliavoms imlūs ūkio sektoriai 
gamyboje, menka dalis tenka aukštosioms technologijoms. 

3 

Sąlyginai maži miškų plotai, kai kur apleistas kraštovaizdis. 3 
Nepakankama parama pradedantiems verslą, galimybės mažoms ir vidutinėms įmonėms 
pasinaudoti išoriniais finansavimo šaltiniais.  

3 

Nepakankamas ūkininkų pasirengimas vesti buhalterinę apskaitą 3 
Ribotas aplinkosauginis miškų ūkių savininkų sąmoningumas. 3 
Nepakankamas viešųjų paslaugų verslo įmonėms ir asmenims teikimo intensyvumas ir kokybė. 2 
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2.28 lentelės tęsinys 
 

GALIMYBĖS Įvertinimas 
Elektroninio turinio ir infrastruktūros plėtojimas šalyje, tenkinant verslo įmonių ir vartotojų 
poreikius. 

5 

Įgyvendinti įvairūs verslo projektai, panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas. 5 
Duomenų bazių kūrimas ir atnaujinimas, panaudojant EE fondų lėšas. 5 
Galimybė anksčiau pasitraukti iš prekinės žemės ūkio gamybos skatins vidutinio dydžio ūkio 
augimą 

5 

Kaimo plėtros programos, ES parama atveria geresnes žemės ūkio modernizavimo ir kaimo 
gyvenimo kokybės gerinimo perspektyvas. 

5 

Didėja galimybės pasinaudoti ekonomine, technine, informacine ir konsultacine parama žemės 
ūkiui bei kaimo plėtrai. 

5 

Iniciatyvūs verslininkai įdarbins daugiau kaimo vietovių gyventojų, didės jų užimtumas ir pajamos 5 
Lengvatinės paskolos skatins žemdirbius ir perdirbimo įmones aktyviai naudotis ES parama 5 
Supaprastintos paramos kaimo plėtrai teikimo procedūros inicijuos aktyvesnį naudojimąsi parama 5 
Ūkio sektorių produktyvumo didinimas vystant pažangių ir vidutiniškai pažangių technologijų 
sektorių, stiprinant aukštą pridėtinę vertę generuojančius tradicinius ūkio sektorius užtikrintų 
apskrities ūkio konkurencingumo didėjimą. 

4 

Didėjančios prekių ir paslaugų eksporto galimybės dėl verslo produktyvumo didinimo ir 
atsivėrusių naujų rinkų.  

4 

Išplėtota inovacijoms palanki infrastruktūra. 4 
Didėjanti natūralių maisto produktų paklausa vietinėje ir Europos rinkose. 4 
Atkurta piliečių nuosavybė į žemę, mišką ir vandens telkinius sudaro sąlygas formuotis žemės 
rinkai, žemių konsolidacijai ir konkurencingiems ūkiams. 

4 

Atsiveria modernių, ypač energiją taupančių technologijų, informacinių technologijų ir mokslo 
išradimų taikymo žemės ūkyje galimybės. 

4 

Augantys turizmo ir poilsio kaime poreikiai didins kaimo vietovių patrauklumą ir sudarys 
prielaidas naujoms paslaugoms rastis. 

4 

Aktyvėjanti kaimo bendruomenių veikla mažins socialines problemas, gerins demografinę 
situaciją. 

4 

Parama ekologiškai ūkininkaujantiems, netradicinei žemės ūkio ir alternatyviai veiklai skatins 
ūkinės veiklos įvairinimo procesus, didės kaimo gyventojų užimtumas ne žemės ūkio veiklose. 

4 

Turizmo projektų įgyvendinimas didintų turistų srautus ir kartu padėtų plėtoti paslaugų sektorių. 4 
GRĖSMĖS Įvertinimas 

Gaminių iš Azijos invazija į Lietuvos ir aplinkines rinkas.  5 
Didėja konkurencija maisto rinkoje, tai apsunkina žemės ūkio produkcijos realizavimą. 5 
Privačių investicijų stoka  gali riboti ES finansinės paramos įsisavinimą. 5 
Jaunų, perspektyvių kaimo gyventojų migracija į miestus. 5 
Didėja ES institucijų ir vartotojų reikalavimai maisto produktų kokybei, saugumui, kainai ir 
nuolatiniam tiekimui. 

4 

Didės žemės ūkio priklausomybė nuo kitų sektorių veiklos, didės konkurencija dėl rinkų, 
investicijų ir kvalifikuotos darbo jėgos. 

4 

Nepakankami administraciniai gebėjimai ir sudėtingos paramos įsisavinimo procedūros stabdys ES 
finansinės paramos įsisavinimo procesą. 

4 

Negatyvių gyvenimo apraiškų pavojus kaime (alkoholizmas, chuliganizmas, narkomanija). 4 
Nepakankamos įmonių galimybės įsisavinti naujausias IT, gyventojų atskirties, naudojant IRT, 
didėjimas. 

3 

Kaimo gyventojų skaičius mažėja sparčiau nei bendras apskrities gyventojų skaičius 3 
NVS ir Vakarų rinkų ciklinių svyravimų pavojai Lietuvos ekonomikai. 3 
Augančios energijos išteklių kainos, žemas verslo produktyvumas ir inovatyvumas  gali sąlygoti 
Šiaulių apskrities konkurencingumo mažėjimą. 

3 
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3 SEKTORIUS. VIEŠOSIOS PASLAUGOS 
 

Santrauka 
Viešoji paslauga – tai valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų juridinių asmenų veikla teikiant 

asmenims socialines, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas paslaugas. LR savivaldos 
įstatyme nurodomos savivaldybių funkcijos, už kurias jos yra atsakingos savo administruojamoje teritorijoje: 
turizmo ir gyventojų poilsio organizavimas, vietinės reikšmės gamtos ir kultūros paveldo objektų priežiūra, 
urbanistine plėtra. Sektoriuje analizuojami pokyčiai apskrities miestų urbanistinėje veikloje, tiriama viešųjų 
sveikatos apsaugos ir socialinių paslaugų plėtra.   

Regione nuo 2008 m. antrosios pusės sparčiai kinta socialinė-ekonominė situacija, didėja nedarbas, 
mažėja užimtumas, blogėja verslo sąlygos. Lietuvos ES struktūrinės paramos panaudojimo įgyvendinimo 
strateginėje ataskaitoje už 2009 m. teigiama, kad, esant ekonomikos nuosmukiui, dėl nepakankamo 
panaudoto dalies regionų vidinio plėtros potencialo, ekonomiškai silpnesni regionai tampa labiau 
pažeidžiami. Tai patvirtina ir 2008 m. duomenys, kai ėmus smukti mūsų šalies ekonomikai, didėjo socialiniai 
regionų skirtumai ir mažėjo teritorinė sanglauda. Siekiant neutralizuoti neigiamus padarinius regionams, 
ypač socialinėje sferoje, šalyje daugiau investicijų turėtų būti skiriama probleminėms teritorijoms.  

Probleminės teritorijos, mažinant socialinius ir ekonominius skirtumus tarp regionų ir jų viduje, 
sulaukia išskirtinio dėmesio. LR Vyriausybės nutarimais, probleminėms teritorijoms priskirtos Šiaulių 
apskrities savivaldybės – Akmenės, Joniškio, Kelmės. Probleminių teritorijų plėtrai 2007–2013 m. skiriama 
papildoma ES struktūrinių fondų parama daugiabučiams namams atnaujinti didinant jų energijos vartojimo 
efektyvumą (163,5 mln. Lt.), socialinio būsto plėtrai (40,9 mln. Lt.) ir kompleksiniams gyvenamosios 
aplinkos gerinimo projektams (miestų traukos centrų ir kultūros infrastruktūros kompleksinei plėtotei, 
reikšmingos viešosios poilsio, laisvalaikio, sporto ir kultūros infrastruktūros atnaujinimui; vidaus transporto 
infrastruktūros plėtotei, 107,1 mln. Lt). 

Probleminėse teritorijose daugiausia dėmesio skiriama gyvenamajai aplinkos gerinti: keliams tiesti, 
gatvėms remontuoti, šaligatviams kloti, aikštėms tvarkyti, vandens telkiniams valyti, gyvenamiesiems 
namams renovuoti, mokykloms, ligoninėms, bibliotekoms, kultūros centrams rekonstruoti, kaimo vietovėse 
apleistoms teritorijoms tvarkyti ir kt. Joniškio savivaldybė papildė planą priemonėmis, kurios skirtos 
socialiniam būstui plėsti, jo pritaikymui neįgaliesiems, urbanistinės plėtros projektams, gyvenamosios 
aplinkos gerinimui, sveikatos įstaigų infrastruktūrai gerinti, socialinių paslaugų plėtrai, seniūnijos institucijų 
sąlygoms gerinti, švietimo įstaigoms modernizuoti, kultūros paveldo objektams tvarkyti. Kelmės rajono 
savivaldybės plėtros programoje numatytos analogiškos priemonės. Papildytos ir Akmenės rajono 
priemonės. Pakruojo savivaldybė numatė daugiau rengti planų teritorinei plėtrai ir turizmo objektams. Daug 
pakeitimų pateikė ir Radviliškio savivaldybė, įtraukdama priemones turizmo, kultūros paveldo objektams 
sutvarkyti, švietimo įstaigoms modernizuoti, kultūros centrams tvarkyti ir būsto programoms vykdyti. 
Šiaulių miestas tęsia urbanistinės teritorijos plėtros planų rengimą. Analizuojamos sritys:  

• Urbanistinė infrastruktūra ir būstas. 
• Vandens išteklių apsauga vietovėse. 
• Sveikatos apsauga. 
• Socialinė apsauga. 
• Elektros energijos naudojimo efektyvumo didinimas.  

 
 

3.1. Šiaulių regiono urbanistinė infrastruktūra 
 
 

3.1.1. Apskrities miestų teritorinė plėtra 
 
Teritorinė socialinė sanglauda matuojama vertinant pagrindinių jos komponentų – gyventojų pajamų ir 

nedarbo (arba užimtumo) lygio – teritorinius netolygumus. Teritorinė socialinė sanglauda vertinama pagal 
samdomo darbo pajamas (SDP) vienam namų ūkio nariui per metus ir vidutinį nedarbo lygį. Šių rodiklių lygį 
ir dinamiką lemia daugelis vietinių ekonominių, socialinių ir geografinių veiksnių, tokių kaip gamtinis 
regiono karkasas, vieta, gamtiniai ištekliai, infrastruktūra ir kt.  
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3.1 pav. Samdomojo darbo pajamų lygis apskrityse, Lt (2008 m.) 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2009. 

 
2007 m. 8 apskričių SDP buvo mažesnės už šalies vidurkį, tik Vilniaus ir Klaipėdos apskritys viršijo 

vidurkį (atitinkamai – 140 ir 113 proc. bendro šalies vidurkio). 4 apskrityse (Marijampolės, Panevėžio, 
Tauragės ir Utenos) SDP nesiekė 75 proc. bendro šalies vidurkio. Pagal SDP rodiklį 2008 m. sanglauda 
šalyje didėjo, nes 75 proc. šalies vidurkio nesiekė tik dvi apskritys – Tauragės (56,4 proc.) ir Telšių (74,2 
proc.), o bendras skirtumas nuo šalies vidurkio sumažėjo iki 21,9 proc. (žr. 3.2 pav.). 

Šiaulių apskrities SDP 2008 m. padidėjo iki 90,6 proc. bendro šalies vidurkio. Skirtumai tarp apskričių 
mažėjo, nes mūsų šalies ekonomikos plėtros tempai ir aktyvinama regionų ekonominė veikla sudarė 
prielaidas spartesniam regionų vystymui. Didelės įtakos turėjo ir regionus pasiekusios ES paramos lėšos. 
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3.2 pav. SDP kitimas apskrityse, Lt 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2010. 

 
Bendruomeninės infrastruktūros plėtra siejama su istoriniais, architektūriniais, mitologiniais / 

religiniais kultūros paveldo objektais arba gamtinėmis rekreacinėmis teritorijomis. Svarbu skatinti vietinių 
traukos centrų kūrimą, kurie apima poilsio, laisvalaikio ir sporto infrastruktūros atnaujinimą arba kūrimą, 
kurti poilsio ir laisvalaikio zonas bei modernią sporto infrastruktūrą, nes, vykstant politiniams ir 
ekonominiams pokyčiams, gimsta nauji gyventojų poreikiai, atsiranda nauji reikalavimai urbanistinei plėtrai, 
verslo, poilsio, sporto ir kultūrinei veiklai.   

Šiaulių apskritį jau pasiekė ES struktūrinių fondų paramos lėšos projektams, kurie buvo patvirtinti 
Šiaulių regiono 2007–2013 m. plėtros plane bendruomeninei infrastruktūrai plėtoti. Lėšos skirtos Kelmės 
miesto centrinės dalies pastatų rekonstrukcijai ir kompleksiniam teritorijos sutvarkymui, Joniškio Žemaitės 
gatvės atkarpos aikštės šalia M. Mažvydo akligatvio sutvarkymui, Žagarės ozo pėsčiųjų pažintiniam 
mokomajam ir poilsio takui įrengti. Visų regiono rajonų savivaldybėms skirtos lėšos teritorijų planavimo 
dokumentams rengti. 
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Pastebimai keitėsi miestų ir miestelių vaizdas, sutvarkytos centrinės aikštės, meniškai sukomponuoti 
želdiniai, atkurti kultūros paveldo objektai. Kyla problemų planuojant Šiaulių miesto teritorinę plėtrą, nes čia 
susipina miesto ir Šiaulių rajono interesai, kuriems įtaką daro ekonominiai, teritoriniai ir socialiniai miesto 
veiksniai. Vyksta miesto gyventojų ekspansija į priemiestinius rajonus, kita vertus  miestas tampa donoru, 
teikiant viešąsias paslaugas rajono gyventojams.  
 
 

3.1.2. Aprūpinimas būstu ir gyvenamojo fondo kokybė 
 

Aprūpinimas būstu 
Šiaulių regione gyvenamojo fondo dalis kaime 2008 m. pabaigoje buvo 5 proc. didesnis nei 

vidutiniškai Lietuvoje. Dauguma apskrities gyventojų gyvena daugiabučiuose namuose, bet jų dalis 
sumažėjo: jei 2005 m. daugiabučiuose gyveno 63,9 proc. regiono gyventojų, tai 2009 m. ši dalis sumažėjo iki 
55,8 proc. (Lietuvoje atitinkamai – 66 proc. ir 62,6 proc.). Daugiausia daugiabučiuose namuose gyvena 
Šiaulių miesto gyventojai, taip pat  – Akmenės ir Joniškio rajonų gyventojų. Pagal šį rodiklį išsiskiria 
Kelmės ir Pakruojo rajonai, kuriuose daugiau žmonių yra vienbučiuose namuose, nes didesnė šių rajonų 
gyventojų dalis gyvena kaimo vietovėse. Itin didelė gyvenamojo būsto dalis kaime yra Pakruojo (74 proc.), 
Šiaulių (72,9 proc.) ir Kelmės (62,6 proc.) rajonuose. 

 
3.1 lentelė 

Aprūpinimas būstu, 2008 m. pab. 
 

Gyvenamasis 
fondas, proc. Netolygumo 

rodikliai 
mieste kaime 

Butų 
skaičius 

1 000 
gyventojų 

Butų skaičius 
daugiabučiuose 
namuose, proc. 

 

Aprūpinimas 
būstu m2 1 
gyventojui) 

Avarinio 
gyvenamojo ploto 

dalis, proc. 
(2008 m. pab.) 

Lietuvos vidurkis 63,9 36,1 390 62,6 24,9 2,9 
Šiaulių regiono 
vidurkis 

58,9 41,1 380 55,8 24,1 3,8 

Akmenės rajonas  61,2 38,8 423 62,4 25,7 3,4 
Joniškio rajonas  43,8 56,2 389 43,46 26,1 3,4 
Kelmės rajonas   37,4 62,6 375 25,8 25,2 13,4 
Pakruojo rajonas  26,0 74,0 394 29,2 27,2 0,6 
Radviliškio 
rajonas  

42,1 57,9 412 40,6 25,5 2,8 

Šiaulių rajonas 27,1 72,9 324 36,7 24,0 - 
Šiaulių miestas 100 - 378 84,8 21,8 5,4 

 

Šaltinis: Lietuvos apskritys. Statistikos departamentas Lietuvos Respublikos Vyriausybės. V., 2009 
 
Didėjant gyventojų pajamoms ir keičiantis ekonominėms sąlygoms, gyvenamųjų namų statyba 2006–

2008 m. spartėjo ir kartu gerėjo aprūpinimo būstu rodikliai. Tačiau, remiantis 2009 m. Statistikos 
departamento duomenimis, dėl ekonominės krizės poveikio statybos mastai sumažėjo.. 2009 m. pastatytų 
butų skaičius beveik visose apskrityse, lyginant su 2008 m., sumažėjo (Lietuvoje – 20,5 proc., Šiaulių 
apskrityje – 13,6 proc.). 

Šiaulių regione 2006–2008 m. gerėjo aprūpinimo gyvenamuoju plotu rodikliai. 2008 m. būsto plotas 1 
gyventojui padidėjo nuo 23,4 iki 24,1 m2. Šis rodiklis didėjo visų rajonų savivaldybėse, tačiau tenka 
konstatuoti, kad Šiaulių apskrities gyventojų aprūpinimo būstu lygis ir jo plotas 1 gyventojai yra mažesnis už 
bendrą šalies vidurkį, nors visi apskrities rajonai (išskyrus Šiaulių rajoną ir Šiaulių miesto teritorijas) pagal 
butų skaičių 1 000 gyventojų atitinka vidutinį šalies rodiklio lygį, tačiau mažesni rodikliai dvejose 
savivaldybėse lemia ir bendrą regiono atsilikimą nuo bendro šalies vidurkio. Būtina atkreipti dėmesį, kad 
avarinis gyvenamasis plotas regione sudaro 3,8 proc. viso gyvenamojo fondo ir jame gyvena 447 žmonės. 
Itin didelė avarinio gyvenamojo fondo dalis yra Kelmės rajone ir Šiaulių miesto teritorijoje.  

2006–2008 m. Šiaulių regione individualių namų statybos apimtys padidėjo 30,5 proc. (2006 m. 
pastatyti 175 gyvenamieji namai, 2008 m. – 229. Tačiau jau 2009 m. gyvenamųjų namų statybos apimtys 
sumažėjo, tais metais namų pastatyta 24 proc. mažiau. Šiaulių apskrityje naujų butų statybų sektoriaus 
plėtros tendencijos buvo analogiškos šalyje vykstantiems šio sektoriaus pokyčiams (žr. 3.3 pav.). 
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3.3 pav. Butų statybos dinamika Lietuvoje ir Šiaulių apskrityje, vnt. 
 
Daugiausia naujų butų buvo statoma Šiaulių mieste ir priemiestiniame Šiaulių rajone bei sparčia 

ekonomine plėtra ir gera geografine padėtimi pasižyminčiame Radviliškio rajone. Keičiasi gyvenamoji 
aplinka ir gražiu gamtovaizdžiu pasižyminčiame Kelmės rajone. Tai rodo didėjančią Šiaulių miesto 
gyventojų skvarbą į priemiestinius rajonus, kai nauji namai statomi vietovėse, kur yra gera aplinka, 
sutvarkyta infrastruktūra ir kurie nedaug nutolę nuo metropolinio miesto. Tačiau Akmenės, Joniškio ir 
Pakruojo rajonuose naujų butų šiuo laikotarpiu buvo statoma mažai.  
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3.4 pav. Pastatytų butų skaičius 2006–2008 m. 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2010. 

 
Gyvenamojo fondo kokybė 
Šiaulių regione daugiausia 1961–1990 m. statytų namų daugelis jų yra fiziškai susidėvėję, jų 

termoizoliacinės savybės neatitinka šiuolaikinių reikalavimų, neefektyvios pastatų šildymo sistemos, kurios 
naudoja daug šiluminės energijos. 

Senstant gyvenamųjų namų fondui ir brangstant energijos ištekliams, būtina aktyviau spręsti 
gyvenamųjų namų atnaujinimo klausimą. LR Vyriausybė 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 1119 
patvirtino Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ir Valstybės paramos daugiabučiams 
namams atnaujinti teikimo taisykles. Rajonų savivaldybių vykdomų projektų skaičius pagal šią priemonę 
nedidelis. Bendros lėšos projektams regione iki 2010 m. sudarė daugiau nei 17 mln. Lt. Visi finansuojami 
projektai vykdomi probleminėse teritorijose, iš kurių daugiausia lėšų skirta Akmenės rajono savivaldybei 
(beveik 10 mln. Lt).  
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3.2 lentelė 
Pastatų statybos mastai 

 

Iki 1940 m. 1941–1960 m. 1961–1990 m. Nuo 1991 m. Įregistruoti 
pastatai pagal 
statybos metus 

Butų 
skaičius 

Proc. 
Butų 

skaičius 
Proc. 

Butų 
skaičius 

Proc. 
Butų 

skaičius 
Proc. 

Lietuvoje 321 909 16,0 321 400 16,0 1 205 539 60,1 157 881 7,9 
Šiaulių 
apskrities 

34 395 12,6 42 056 15,4 176 815 64,7 19 727 7,3 

Akmenės 
rajonas  

1 631 7,0 3 503 15,1 15 820 68,2 2 220 9,7 

Joniškio rajonas  5 094 13,1 4 728 12,2 26 626 68,6 2 389 6,1 
Kelmės rajonas  5 407 12,2 8 435 19,1 26 948 60,9 3 491 7,8 
Pakruojo 
rajonas  

5 586 14,2 4 335 11,1 27 730 70,7 1 590 4,0 

Radviliškio r. 7 542 15,2 7 166 14,4 32 087 64,6 2 865 5,8 
Šiaulių rajonas  2 730 10,2 6 343 23,7 14 690 54,8 3 043 11,3 
Šiaulių miestas 6 405 10,2 7 546 14,8 32 914 64,5 4 129 8,1 

 

Šaltinis: Registrų centras. 
 
 

3.1.3. Socialinis būstas 
 
Savivaldybių duomenimis, 2008 m. pabaigoje socialinio būsto fondas sudarė apie 2,2 proc. bendrojo 

šalies gyvenamojo fondo. Nors socialiniu būstu kasmet aprūpinama vis daugiau asmenų (šeimų), šio būsto 
poreikis nemažėja. Didėjantį socialinio būsto poreikį sąlygoja nepakankamos asmenų (šeimų) pajamos 
nuosavam būstui įsigyti, naujų, darbo rinkoje neįsitvirtinusių šeimų kūrimasis.  

Lietuvos būsto strategijoje numatyta iki 2020 m. socialinio būsto fondo lyginamąją dalį padidinti 
beveik dvigubai (iki 4,5 proc.), 2010 m. – iki 3,2 proc. Europos Komisijai pateiktoje Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programoje 2007–2013 m. nurodoma, kad Socialinio būsto lyginamoji dalis Lietuvoje vidutiniškai 5 
kartus mažesnė nei kitose ES šalyse (Lietuvoje – 2,2 proc., ES šalių vidurkis – 15 proc.). 

Regione poreikis socialiniam būstui gauti kasmet didėja ir 2009 m. sudarė 8,8 proc. bendro šalies 
poreikio. Pagrindiniai gavėjai yra jaunos šeimos (28,7 proc.), neįgalūs asmenys (18,7 proc.) ir be tėvų globos 
likę našlaičiai (7,9 proc.). Didžiausias socialinio būsto porekis yra Šiaulių mieste ir rajone (49,61 proc. viso 
apskrities poreikio). Sparčiai didėja poreikis socialiniam būstui Radviliškio rajone (padidėjo iki 286 
prašymų). Santykinai mažiausias socialinio būsto poreikis yra Pakruojo rajone (2008 m. – 131 prašymas).  

 
3.3 lentelė 

Asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą ir įrašytų į savivaldybių sąrašus, skaičius  
 

Šiaulių apskrities rajonai 2009 m. pr. 
Akmenės rajonas  155 
Joniškio rajonas  243 
Kelmės rajonas  155 
Pakruojo rajonas  131 
Radviliškio rajonas  286 
Šiaulių miestas  752 
Šiaulių rajonas 203 

 

Šaltinis: Socialinio būsto fondo plėtros 2008–2010 m. programos 1 priedas. 
 
2010 m. socialinio būsto poreikis Šiaulių mieste padidėjo iki 1 044 (t. y. 1,5 karto), o per metus 

suteiktas socialinis būstas 27 šeimoms, taigi poreikis patenkintas 3 proc. Finansavimas šiai priemonei pagal 
patvirtintą 2007–2013 m. Šiaulių regiono plėtros planą skirtas tik probleminių teritorijų savivaldybėms, tuo 
tarpu kitose savivaldybėse socialiai pažeidžiamų grupių asmenims nenumatoma didinti socialinio būsto 
fondo, ypač gali kilti problemų Šiaulių mieste ir Radviliškio rajone, kur realus poreikis socialiniam būstui 
didėja. Tikėtina, kad pagal šį rodiklį dar labiau didės Lietuvos ir kartu Šiaulių regiono atotrūkis nuo ES šalių. 
Reikėtų vadovautis Vyriausybės patvirtinta Daugiabučių namų modernizavimo ir socialinio būsto plėtros 
programa ir vykdyti Gyvenamųjų namų atnaujinimo programą, nes dėl didėjančių energijos kainų, daugeliui 
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namų ūkių būsto išlaikymas tampa  problema. Akmenės rajono daugiabučių namų renovavimui skirta ES 
lėšų – 9 771,9 tūkst. Lt, butų savininkų lėšos sudarė 15 proc., t. y. 1 120 tūkst. Lt.  

 
3.4 lentelė 

Svarbiausi netolygumai būsto srityje 
 

 
ES vidurkis 

Lietuvos 
vidurkis 

Šiaulių 
regionas 

Įvertinimas 

Aprūpinimas gyvenamuoju plotu, m2 1 gyventojui 30–40 24,9 24,1 vidutinis 
Gyvena daugiabučiuose namuose 50 62,6 55,8 didelis 
Socialinio būsto dalis šalies būsto fonde, proc. 15 3,0 ~1 mažas 

 
Mokyklų ir sporto bazių būklė 
Šiaulių mieste ir rajonuose švietimo įstaigos renovuojamos, modernizuojamos, gerinamos energetinės 

jų charakteristikos. Ypač nemažai lėšų mokykloms atnaujinti skirta Akmenės rajone, kur įsteigtas ir N. 
Akmenės suaugusiųjų mokymo centras. Mokyklos renovuojamos Šiaulių mieste, Joniškio ir kt. rajonuose. 
Mokslo paskirties ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų remontui skirta 5013,3 tūkst. Lt. 

2009 m. Šiaulių miesto Didždvario ir „Romuvos“ gimnazijoms skirtas finansavimas po 270 tūkst. Lt. 
Taip pat pasirašytos paramos sutartys projektams „Šiaulių miesto Gegužių vidurinės mokyklos pastato 
renovavimas“ (investicijų suma – 3,35 mln. Lt), „Šiaulių miesto Lieporių vidurinės mokyklos pastato 
renovavimas“ (investicijų suma – 3,88 mln. Lt), „Šiaulių miesto Zoknių pagrindinės mokyklos pastato 
renovavimas“ (planuojama investicijų suma – 3,111 mln. Lt). Šių projektų įgyvendinimas sustiprins Šiaulių 
miesto bendrojo lavinimo mokyklų materialinę ir techninę bazę, pagerins švietimo paslaugų kokybę. LR 
Vyriausybė padidino finansavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigoms renovuoti ir modernizuoti. Pagal šią 
priemonę skirtas finansavimas visoms Šiaulių apskrities savivaldybėms.  

 
 

3.1.4. Nusikalstamumas 
 

2009 m. Šiaulių apskrityje užregistruota 6 018 nusikalstamų veikų, iš jų – 5467 nusikaltimai ir 551 
baudžiamasis nusižengimas. Lyginant su 2008 m. (5 413), nusikalstamų veikų skaičius Šiaulių apskrityje 
padidėjo 11 proc. 2009 m. Šiaulių apskrityje užregistruoti 275 sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai, arba 
62,7 proc. daugiau nei 2008 m. (169). Ištirtas 231 nusikaltimas, arba 84,0 proc. (2008 m. – 80,5 proc.). 
Daugiausia sunkių ir labai sunkių nusikaltimų užregistruota Šiaulių mieste (129) ir Radviliškio rajone (58). 
Mažiausia jų užregistruota Kelmės (8), Akmenės ir Joniškio rajonuose (18). Sunkių ir labai sunkių 
nusikaltimų ištyrimo lygis didžiausias Pakruojo ir Kelmės rajonuose, mažiausias – Akmenės (66,7 proc.) ir 
Joniškio rajonuose (66,7 proc.). 

Šiaulių apskrities policijos įstaigų prevencijos padalinių pareigūnai 2009 m. parengė 17 prevencinių 
programų, buvo tęsiamas darbas su policijos rėmėjais, kurių yra 527. Šiaulių apskrityje 2009 m. iš viso 
įregistruota 400 įskaitinių eismo įvykių (2008 m– 494), kuriuose 33 eismo dalyviai žuvo (2008 m. – 51), 465 
buvo sužaloti (2008 m. – 594). Eismo įvykių sumažėjo 19 proc., žuvusiųjų – 35,3 proc., sužalotųjų – 
21,7 proc. Pagrindinės įskaitinių eismo įvykių kilimo priežastys buvo šios: saugaus važiavimo greičio 
nepasirinkimas (57 proc.), saugaus atstumo nesilaikymas (65 proc.). Eismo įvykių, juose sužeistų eismo 
dalyvių sumažėjo veikiausia dėl bendros institucijų veiklos (Susisiekimo ministerijos ir kitų institucijų 
socialinės reklamos televizijose, paskaitų skaitymo mokyklose saugaus eismo klausimais ir t. t.), įstatymų 
sugriežtinimo, tikslinių policinių priemonių vykdymo (Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato 
2009 m. veiklos ataskaita, 2010). 



Šiaulių regiono 2007–2013 metų  plėtros planas.  I dalis. Strategija 
 

 90 

0

500

1000

1500

2000

2500

Šiau
lių

 ap
sk

riti
s

Akm
en
ės

 r.

Jo
niš

kio
 r.

Kelm
ės

 r.

Pak
ru

ojo
 r.

Rad
vil

išk
io 

r.

Šiau
lių

 m
.

Šiau
lių

 r.

N
u

si
ka

lt
im
ų

 s
ka

ič
iu

s 
10

00
00

 g
yv

en
to

jų

2006

2007

2008

2009

 
 

3.5 pav. 100 000 gyventojų tenkančių užregistruotų nusikaltimų  
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2010. 

 
Šiaulių regiono registruotų nusikalstamų veikų ir nusikaltimų skaičius per pastaruosius metus mažėjo, 

tačiau 2009 m. beveik visuose rajonuose vėl padidėjo. 2009 m. pagrindiniai nusikalstamumo rodikliai Šiaulių 
regione, lyginant su vidutiniais Lietuvos dydžiais, buvo mažesni. Daugiausia registruojama nusikaltimų 
Šiaulių mieste, nors nuo jo nedaug atsilieka Radviliškio ir Pakruojo rajonai. Šiaulių regionas pirmauja pagal 
smurtą patyrusių vaikų skaičių 2008 m. tai sudarė 0,25 proc. visų nusikaltimų (Lietuvoje – 0,14 proc.). 

 
 

3.1.5. Gamtos paminklų ir vandens išteklių apsauga teritorijose 
 
Saugomos teritorijos 
Šiaulių regione kuriamas Europos ekologinis tinklas Natura 2000. Šiaulių apskrities biologinės 

įvairovės apsaugai svarbių teritorijų sistema sudaryta pagal Europos Tarybos ekspertų parengtas ekologinių 
tinklų plėtros rekomendacijas, naudojantis šalyje atliktų biologinės įvairovės apsaugos darbų medžiaga. 
Natura 2000 tinklas jungia trapiausias ir vertingiausias natūralias ES reikšmės buveines ir rūšis, kurios yra 
svarbios visos Europos biologinei įvairovei. Jis kuriamas jau saugomų teritorijų pagrindu. Šį tinklą sudaro 
paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) ir buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST). 
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3.6 pav. Šiaulių apskrities rajonuose Natura 2000 saugomų teritorijų skaičius 
Šaltinis: Saugomų teritorijų valstybės kadastras, 2010. 

 
Šiuo metu regione jau yra įsteigtos 8 paukščių apsaugai svarbios teritorijos, kurių plotas – 45,5 tūkst. 

ha. Didžiausia PAST teritorijos pagal plotą Šiaulių regione – Gubernijos ir Gedžiūnų miškai. Buveinių 
apsaugai svarbių teritorijų Šiaulių regione yra 25, kurių plotas siekia 22072 ha. Daugiausia jų įsteigta Šiaulių 
rajono savivaldybėje – 4 (plotas – 2853 ha). Didžiausios BAST: Rėkyvos pelkė ir Dzidų miškas (plotas – 
4722 ha, Šiaulių rajono savivaldybė) ir Mažeikių miškų urėdijos kaimynystėje esantis Kamanų valstybinis 
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rezervatas, kuriam suteiktas Europos Bendrijos svarbos saugomos teritorijos statusas (plotas – 3749 ha). 
Kamanų pelkė taip pat yra ir paukščių apsaugai svarbi teritorija. 

Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijos Šiaulių regione užima 60705 ha, o tai sudaro 7,1 
proc.  teritorijos. Natura 2000 teritorijų pasiskirstymas pagal savivaldybes pavaizduotas 3. pav. Daugiausia 
Natura 2000 teritorijų įsteigta Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje – 13, kurių plotas yra 30403 ha, o tai 
sudaro 16,1 proc. teritorijos (10 buveinių apsaugai svarbios teritorijos: Bulėnų pelkė, Dubysos upės slėnis 
ties Bazilionais, Gudmoniškės pelkė, Lygė, Pageluvio ežerynas, Paraudžių miškas, Rėkyvos pelkė, 
Varputėnų miškas, Ventos upė, Ventos upės slėnis aukščiau Papilės; 3 paukščių apsaugai svarbios teritorijos: 
Gubernijos miškas, Tyrulių pelkė, Ventos upės slėnis). Tam įtakos turėjo didžiausias rajono miškingumas 
(32 proc.), lyginant su kitomis savivaldybėmis, ekologiniu požiūriu tai ypač vertinga teritorija, kuri pasižymi 
didele, gerai ištyrinėta, biologine įvairove. Kelmės rajono savivaldybės plotas nedaug mažesnis (1705 km² – 
6 proc.) už Šiaulių, joje įsteigta daugiausia Natura 2000 teritorijų, bet jų bendras plotas rajono ribose sudaro 
tik 1,8 proc. – mažiausiai iš visų rajonų. Kelmės rajonas taip pat pasižymi nemažu miškingumu (26 proc.) ir 
ežerų gausa, tačiau čia nėra išskirta paukščių apsaugai svarbių teritorijų. Kuršėnų miškų urėdijos teritorijoje 
taip pat mažai ištirtos saugomos paukščių rūšys. Daugelis Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijų 
Šiaulių regione įsteigta miško žemėje. Jos užima apie 29 proc. Šiaulių regiono miškų.  

Šiaulių regione yra beveik visos saugomų (konservacinių) gamtinių teritorijų rūšys – rezervatai, 
draustiniai, regioniniai parkai, saugomi gamtiniai kraštovaizdžio objektai. Draustiniuose ir rezervatuose 
reikia saugoti biologinę kraštovaizdžio įvairovę, užtikrinti vietinės augalijos ir gyvūnijos rūšių išsaugojimą.  
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3.7 pav. Natura 2000 teritorijų užimama dalis, proc. 
 

Gražiausi kraštovaizdžiai yra Kelmės, Akmenės, Šiaulių rajonuose. Šios vietovės labai tinkamos 
poilsiui ir rekreacijai. Tačiau  dauguma gražių vietovių ir objektų yra nesutvarkyta, neįrengtos pakrantės, 
maudymosi vietos, nėra mašinų stovėjimo aikštelės, taip pat trūksta informacijos, nuorodų. Netvarkant ir 
nereguliuojant srautų naikinama vertinga aplinka, mažėja pažintinė objektų vertė. Labiausiai lankomų 
objektų teritorijoms būtini specialieji tvarkymo planai, kuriuos ruošiant reikėtų atsižvelgti į kraštovaizdžio 
vertybių apsaugą. Būtina tinkamai organizuoti buveinių apsaugą, tvarkymą ir stebėseną.  

Aplinkos būklę saugomose teritorijose labiausia sąlygoja šie procesai: žemės grąžinimas buvusiems 
savininkams, statybų invazija, intensyvus medienos naudojimas ir miškų kirtimai, administracinės tvarkos ir 
atsakomybės silpnėjimas ir informacijos stoka. Visa tai kelia realią grėsmę saugomų teritorijų vertybėms, 
skatina kraštovaizdžio nykimą ir biodegradaciją. Bendrą aplinkos būklę saugomose teritorijose, atsižvelgiant 
į šiuo metu susiformavusią gamtosaugai nepalankią konjunktūrą, galima vertinti kaip patenkinamą, nors kai 
kuriose teritorijose tai vertintina gana neigiamai.  

Daugiausia pažeidimų yra susiję su draustinių, nacionalinių bei regioninių parkų apsaugos ir 
naudojimo režimo pažeidimais, teršimu, šiukšlinimu buitinėmis ir kitomis atliekomis. Gana dažnai 
pažeidimai susiję su vandens telkinių pakrantės apsaugos ir naudojimo režimais, užfiksuota nemažai miškų 
savavališko kirtimo atvejų. Saugomose teritorijose dėl žemo žmonių ekologinės savimonės lygio ir naujųjų 
žemės savininkų egoistiško požiūrio į gamtonaudą ir aplinkos apsaugą daugėja kraštotvarkos konfliktų. 
Kraštovaizdžio apsauga yra minima kaip vienas pagrindinių prioritetų aplinkos apsaugos strategijoje. Joje 
numatyta ypatingą dėmesį skirti prevencinėms priemonėms bei ekologiškai jautrių ir natūraliausių 
(vaizdingiausių) teritorijų apsaugai, siekiant nuo tolesnės degradacijos apsaugoti natūralų kraštovaizdį. 
Saugomų teritorijų sistema bus papildyta naujomis teritorijomis, derinant gamtos, kultūros paveldo ir 
ekologinės apsaugos interesus, padidinant saugomų teritorijų plotą iki 15–18 proc. Šiaulių regione reikėtų 
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parengti saugomų teritorijų zonavimo ir ribų planus, saugoti gamtinius rekreacinius išteklius ir užtikrinti 
ekologinį kraštovaizdžio stabilumą. Būtina įteisinti kraštovaizdį kaip svarbią žmonių gyvenamosios aplinkos 
sudedamąją dalį, išlaikyti gamtos paveldo įvairovės raišką.  

Apleistos arba nepakankamai sutvarkytos Šiaulių miesto, miestelių teritorijoje esančios poilsio zonos – 
vandens telkiniai ir jų teritorijos (ypač maudyklos, parkai, dviračių, pėsčiųjų takai). Daugelis maudyklų ir 
poilsio zonų nepritaikytos žmonių poilsiui, išvešėjo vandens augmenija, pūva ir gamina kenksmingas 
medžiagas augalų liekanos. Maudyklų ir poilsio zonų teritorijose trūksta apšvietimo, neįrengti tualetai, 
privažiavimo keliai, automobilių stovėjimo aikštelės ir pan. Paplūdimiai ir maudyklos turi atitikti Europos 
Tarybos direktyvos 76/160/EEB „Dėl maudyklų vandens kokybės“ ir Lietuvos higienos normos HN 92:1999 
„Paplūdimiai ir maudyklos“ reikalavimus.  

Regione finansavimas „Vandens telkinių būklei gerinti“ skirtas 8 projektams, iš kurių didžiausią 
parengė Šiaulių miesto savivaldybė. Talkšos ežero šiaurinei daliai valyti ir prieigoms sutvarkyti iš ES fondų 
skirta daugiau nei 6 mln. Lt. Joniškio rajono savivaldybė pagal minėtą priemonę įgyvendins du projektus: 
pagerins Švėtės upės dalies Žagarėje ir Purvės upės dalies Joniškyje ekologinę būklę. Švėtei Žagarės 
miestelyje valyti ir jos pakrantėms tvarkyti iš ES fondų skirta daugiau nei 1 mln.Lt, Purvei Joniškio mieste 
tvarkyti iš ES fondų ketinama gauti beveik 0,5 mln. Lt. Šiaulių rajono savivaldybei iš ES fondų skirta beveik 
2,5 mln. Lt. Už šias lėšas numatyta sutvarkyti Ventos upės pakrantes Kuršėnuose. Kelmės rajono 
savivaldybės parengtame projekte numatyta išvalyti tvenkinį bei Kražantės upės dalį ir sutvarkyti pakrantes. 
Iš ES fondų projektui bus skirta 1,8 mln. Lt. Pakruojo rajono savivaldybės parengtame projekte numatyta 
išvalyti ir sutvarkyti Kruojos upės dalį nuo užtvankos iki Pakruojo dvaro sodybos tilto. Projekto vertė – 
daugiau nei 1,5 mln. Lt, Akmenės rajono savivaldybės parengtame projekte numatyta išvalyti Dabikinės 
upės ,7 km ruožą ir sutvarkyti 5,5 ha teritoriją, kuri bus pritaikyta poilsiui, pažintinio ir bendrojo turizmo 
infrastruktūrai plėtoti. Projektui įgyvendinti prireiks daugiau nei 1,5 mln. Lt, iš kurių 1,3 mln. – iš ES fondų. 
Radviliškio rajono savivaldybė iš ES fondų gaus 2,3 mln. Lt Arimaičių ežero daliai išvalyti ir pakrantei 
sutvarkyti. 

 
 

3.2. Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas 
 
 

3.2.1. Sveikatos apsauga 
 

Regiono sveikatos paslaugų įstaigų infrastruktūra ir pagrindiniai rodikliai 
Visuomenės sveikatos būklė tiesiogiai lemia gyvenimo kokybę, žmonių darbingumą, darbingo ir 

bendrojo amžiaus trukmę. Pagrindiniai rodikliai, apibūdinantys bendruomenės sveikatos lygį, yra vidutinė 
gyvenimo trukmė, mirtingumas, kūdikių mirtingumas, sergamumas įvairiomis ligomis, sveikatos įstaigų 
tinklo optimizavimas, sveikatos paslaugų prieinamumas ir kt. veiksniai. 
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3.8 pav. Lovų ir gydytojų skaičius 10 000 gyventojų apskrityse, 2008 m. 
Šaltinis: Lietuvos apskritys. Statistikos departamentas Lietuvos Respublikos Vyriausybės. V., 2009. 
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Šiaulių regionas pagal daugelį sveikatos rodiklių atsilieka nuo kitų regionų. Šiaulių apskrities rodikliai 
pagal gydytojų ir lovų ligoninėse skaičių, tenkančių 10 000 gyventojų, lyginant su Lietuvos vidutiniais 
dydžiais, yra žemiausi (žr. 3.8 pav.). Gydytojų skaičiaus 10 000 gyventojų rodiklis Šiaulių regione per 
pastaruosius 3 m. beveik nepakito. Šio rodiklio vidutinis dydis Lietuvoje 2008 m. buvo 40,0, Šiaulių 
apskrityje – 23,2. Daugelyje ES šalių šis rodiklis irgi buvo didesnis. Šiaulių regionas pagal sveikatos 
apsaugos įstaigų tinklą atitinka vidutinį mūsų šalies lygį, bet apskrities rajonuose stebima didelė 
diferenciacija.  

Šalyje vykdoma sveikatos apsaugos sistemos reforma kelia daug problemų gyventojams, ypač 
gyvenantiems atokiau nuo didmiesčių. Pagrindinės problemos – tai nepakankamas sveikatos priežiūros 
paslaugų prieinamumas ir neretai žema paslaugų kokybė, kurią lemia lėtai atnaujinama medicinos įstaigų 
materialinė bazė, ligoninės neaprūpinamos nauja medicinos įranga ir reikalingomis medžiagomis bei vaistais.  

Didžiausias lovų skaičius 10 000 gyventojų yra Kelmės rajone, o daugiausia lėšų sveikatos apsaugai 
2008 m. iš savivaldybių biudžetų skyrė Radviliškio ir Joniškio rajonų savivaldybės, o tai beveik atitinka 
vidutinį dydį mūsų šalyje. Šiaulių ir Akmenės rajonų savivaldybės sveikatos apsaugai skiria 5–9 kartus 
mažiau lėšų. Tai turiįtakos ir sveikatos priežiūros sistemos veiklai, ir gyventojų sveikatos būklei. Šiaulių 
regionas atsilieka ir pagal lovų skaičių 10 000 gyventojų Lietuvos vidurkis buvo 81,7 lovos, o Šiaulių 
regione jis siekė 73,6.  
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3.9 pav. Lovų skaičius apskrities rajonų ligoninėse 10 000 gyventojų, 2008 
Šaltinis: Lietuvos apskritys. Statistikos departamentas Lietuvos Respublikos Vyriausybės. V., 2009. 

 
Viena pagrindinių vykdomos sveikatos priežiūros sistemos reformos dalių yra sveikatos priežiūros 

sistemos restruktūrizavimas. Per reformos laikotarpį Šiaulių regione ligoninių sumažėjo iki 16. Kelmėje dėl 
mažo gimstamumo 2007 m. uždarytas Akušerijos-ginekologijos skyrius. 

 
3.5 lentelė 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, 2008 m. 
 

 
SAM 

sistemoje, 
ligoninės 

SAM sistemoje, 
ambulatorinės 

sveikatos priežiūros 
įstaigos 

SAM 
sistemoje, 
medicinos 
punktai 

Privačios asmens 
sveikatos priežiūros 
įstaigos, iš viso: 

Privačios 
odontologinės 

priežiūros 
įstaigos 

Šiaulių regionas 16 55 116 101 57 
Akmenės rajonas  2 6 8 2 1 
Joniškio rajonas  1 7 20 6 4 
Kelmės rajonas  3 8 22 7 4 
Pakruojo rajonas  1 6 21 2 1 
Radviliškio rajonas  2 11 27 8 8 
Šiaulių miestas 5 9 - 73 36 
Šiaulių rajonas 2 8 18 3 3 
 

Šaltinis: Statistikos departamentas, 2010. 
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Ambulatorinių įstaigų skaičius liko stabilus, medicinos punktų sumažėjo iki 116. Reformos rezultatai 
netenkina gyventojų, nes, mažinant vietų skaičių stacionariose sveikatos priežiūros įstaigose, neplečiamas 
pirminių sveikatos priežiūros įstaigų tinklas, lygiagrečiai nevykdoma socialinių paslaugų plėtra. Todėl šių 
paslaugų prieinamumas, ypač atokesnių vietovių gyventojams, sparčiai mažėja ir turi neigiamų pasekmių 
žmonių sveikatai.  

 
Regiono gyventojų sveikatos būklė 
Bendros gimstamumo ir mirtingumo rodiklių kitimo tendencijos Šiaulių regione mažai skiriasi nuo 

Lietuvos vidurkio: vidutinis gimstamumo lygis mažesnis, o mirtingumo rodiklis iki 2008 m. buvo aukštesnis. 
Mirtingumo lygis nuo 2007 m. Šiaulių regione sumažėjo, o gimstamumas 1 000 gyventojų didėjo. 
Didžiausias mirtingumas ir mažiausias gimstamumas regione 2009 m., remiantis Statistikos departamento 
duomenimis, buvo Pakruojo (1 000 gyventojų tenka natūralios kaitos– (-5,7), Kelmės (-5,1) ir Radviliškio  
(-4,9) rajonuose.  
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3.10 pav. Gimstamumo 1 000 gyventojų rodiklių dinamika Šiaulių regione 
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3.11 pav. Mirtingumo 1 000 gyventojų rodiklių dinamika Šiaulių regione 
Šaltinis: Statistikos departamentas Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2010. 
 

Gimstamumas visuose Šiaulių apskrities rajonuose didėjo, išskyrus Joniškio ir Radviliškio rajonus, 
kuriuose pastebimas nežymus mažėjimas (apie 5 proc.) Didžiausias gimstamumo rodiklis 2009 m. buvo 
Šiaulių mieste (10, proc.), mažiausias – Joniškio rajone (9,2 proc.). 

2009 m. apskrityje matyti mirtingumo sumažėjimas mirtingumo rodiklis 1 000 gyventojui sumažėjo 
beveik 10 proc. Mirtingumas mažėjo visuose apskrities rajonuose.Didžiausi mirtingumo rodikliai 2009 m. 
buvo Pakruojo ir Kelmės rajonuose (15,2 proc.), mažiausi – Šiaulių mieste (10,5 proc.). Mirties priežasčių 
struktūra Lietuvoje panaši į daugelio išsivysčiusių šalių. Šiaulių regione, lyginant su Lietuvos vidurkiu, 
santykinai daugiau žmonių miršta nuo kraujotakos sistemos, kvėpavimo sistemos ligų ir piktybinių navikų.  
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3.6 lentelė 
Mirtingumas pagal priežastis 2008 m. (mirusiųjų skaičius 100 000 gyventojų) 

 

Vietovės pavadinimas 
Mirtingumas, iš 

viso: 
Piktybiniai 

navikai 
Kraujotakos 
sistemos ligos 

Kvėpavimo 
sistemos ligos 

Mirtingumo 
išorinės 

priežastys 

Lietuva 1305,3 246,2 703,5 50,1 142,5 
Šiaulių regionas 1331,9 252,9 714,7 57,2 133,9 
 

Šaltinis: Lietuvos apskritys. Statistikos departamentas. V., 2009. 

 
Mūsų šalyje yra susiklosčiusi nepalanki mirtingumo nuo išorinių mirties priežasčių situacija. 

Mirtingumasdėl šių priežasčių mūsų šalyje ir Šiaulių apskrityje mažėjo, tačiau vis tiek lieka viena 
daugiausiai mirčių nuo išorinių priežasčių (100 000 gyv.), užregistruojančių šalių. Daugiausia vyrų mirčių 
nuo išorinių mirties priežasčių sudaro savižudybės, kurių skaičius 2008 m. vėl padidėjo. 
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Mirtingumas dėl šorinių priežasčių
 

 

3.12 pav. Mirtingumas Šiaulių regione 
Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras, 2008. 

 
Ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse gyventojų mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų mažėja, kai 

tuo tarpu Lietuvoje pastaraisiais metais didėjo nors 2008 m. matyti, kad standartizuotas mirtingumas nuo šios 
ligų grupės sumažėjo (Sveikatos informacijos centras, 2009). 
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3.13 pav. Sergamumas rajonuose 1 000 gyventojų 
Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras, 2008. 

 
Regione, kaip ir visoje mūsų šalyje, didėja sergamumas piktybiniais navikais, tačiau 2008 m., lyginant 

su 2007 m., šis rodiklis stabilizavosi. Aukštesnis nei vidutinis regione mirtingumas nuo piktybinių navikų yra 
Radviliškio ir Kelmės rajonuose, taip pat Šiaulių mieste. Joniškio, Pakruojo ir Kelmės rajonuose pastebimas 
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ypač aukštas mirtingumas dėl kraujotakos sistemos ligų, dėl kurių miršta apie 60 proc. gyventojų daugiau nei 
Šiaulių mieste. Lietuvoje standartizuotas mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų daugiau nei du kartus 
didesnis nei ES šalyse senbuvėse 

Savižudybės yra akivaizdus psichinę sveikatą charakterizuojantis rodiklis. Lietuva pagal šį rodiklį 
Europoje pirmauja jau daugelį metų. Šiaulių regionas pagal šį rodiklį viršija bendrą šalies vidurkį, o kai 
kuriuose rajonuose jis yra itin aukštas. Specialistai pabrėžia savižudybių sąsają su nesaikingu alkoholio 
vartojimu Lietuvoje. 2 iš 100 žmonių kenčia nuo priklausomybės alkoholiui ir / ar narkotikams, kurių 
vartojimas nuolat auga gerti ir narkotines medžiagas pradeda naudoti vis jaunesni asmenys, todėl negalima 
prognozuoti savižudybių skaičiaus mažėjimo. Vertinant savižudybių dinamiką, galima pastebėti, kad 
savižudybių skaičius 2006– 2007 m. šiek tiek sumažėjo, tačiau 2008 m. vėl pakilo (100 000 gyventojų tenka 
30,7 savižudybių). Lietuva kasmet dėl šios priežasties netenka daugiau kaip 1 000 žmonių (Sveikatos 
informacijos centras, 2009). ES 2007–2013 m. Socialinės sanglaudos skatinimo veiksmų programoje 
numatytas specialus finansavimas pagal priemonę „Psichikos centrų steigimas“. 
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3.14 pav. Ligonių apsilankymų poliklinikose ir ambulatorijose skaičius, tenkantis 1 gyventojui 
Šaltinis: Lietuvos apskritys. Statistikos departamentas Lietuvos Respublikos Vyriausybės V, 2009. 

 
Aukštiems apskrities mirtingumo rodikliams įtakos turi nepalanki gyvenamoji aplinka, sudėtingos 

socialinės ir ekonominės sąlygos rajonuose bei netinkamai adaptuota sveikatos priežiūros sistema. 2008 m. 
daugiau lėšų sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrai plėtoti skyrė visų apskrities rajonų savivaldybės. Itin 
daug lėšų skirta Šiaulių apskrities ligoninės projektams finansuoti. 

Mažėja pagalba stacionaruose. Todėl, sumažėjus stacionarinėms sveikatos priežiūros paslaugoms, 
reikėtų sparčiau didinti ambulatorines paslaugas, ypač Akmenės, Radviliškio rajonuose, kur stacionarių 
įstaigų rodikliai gerokai mažesni už bendrą Lietuvos vidurkį.  

Teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, Šiaulių apskrities ligoninei tenka išskirtinė vieta. Jos 
modernizavimo ir atnaujinimo darbai vyko dviem etapais. Pirmojo etapo (2003–2005 m.) pagrindiniai 
darbai: energijos taupymo programa, onkochirurgijos perprofiliavimas, ambulatorinių paslaugų ir invazinės 
kardiologijos plėtra, Chirurgijos korpuso operacinio bloko rekonstravimas, dermatovenerologijos ir terapijos 
pertvarkymas, materialinės bazės stiprinimas. Antrasis etapas (2006–2010 m.) susijęs su daugeliu naujų 
darbų: moters ir vaiko klinikos atidarymas, onkologijos, radioterapijos, ambulatorinės ir stacionarinės 
reabilitacijos vystymas, patalpų rekonstrukcija, materialinės bazės stiprinimas. Moters ir vaiko klinikos 
sąmatinė vertė – 87 mln. Lt. 2008 m. baigtas Radioterapijos modernizavimo projektas. Onkologijos klinikoje 
sumontuota viena moderniausių šalyje radioterapijos įranga – linijinis greitintuvas, kompiuterinė spindulinio 
gydymo planavimo sistema, dozimetrijos prietaisai, ryšių  ir apsaugos priemonės. Šiaulių apskrities  ligoninė  
vykdo  šešis ES finansuojamus projektus, patvirtintus 2007-2013 m. regiono plėtros plane. Bendra vykdomų 
projekų vertė  31942,1 tūkst.Lt. 

Dėl šių technologijų ir specialistų pasirengimo Šiaulių apskrities ligoninė tampa vienu svarbiausiu 
gydymo ir onkologijos centru Lietuvoje.  
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3.7 lentelė 
Netolygumo rodikliai sveikatos apsaugos srityje 

Netolygumo rodikliai 
Mirtingumas 

1 000 
gyventojų 

Gimstamumas 
1 000 

gyventojų 

Lovų 
skaičius 
1 0000 

gyventojų 

Išlaidos 
sveikatos 

apsaugai 1 000 
gyventojų 

Ligoninių 
skaičius100 000 

gyventojų 

ES vidurkis 9,7 10,9 – – – 
Lietuvos vidurkis 13,1 10,5 81,7 21706 4,5 
Šiaulių apskritis 
vidurkis  

13,3 9,8 73,6 17642 4,6 

Įvertinimas Didelis Mažas Mažas Mažas Didelis 
Akmenės rajonas  14,2 9,3 53,2 11447 7,3 
Joniškio rajonas  14,5 9,7 54,1 52386 3,4 
Kelmės rajonas  15,8 9 70,9 21787 8,0 
Pakruojo rajonas  15,7 9,3 51,8 19513 3,7 
Radviliškio rajonas  14,8 9,6 43 37317 4,1 
Šiaulių miestas  10,9 10,3 118,7 6903 4,0 
Šiaulių rajonas 13,7 10,1 26,2 4323 4,0 

 

Šaltinis: Lietuvos statistikos metraštis, 2009. 
 

ES parama sveikatos apsaugos sistemai 
2007 m. 21 Šiaulių apskrities valstybinė (savivaldybių) ir 5 (iš 13) privačios asmens sveikatos 

priežiūros įstaigos gavo paramą. Sveikatos priežiūros įstaigų tyrimo galutinėje ataskaitoje nurodoma, kad 
84,4 proc. apklausoje dalyvavusių asmens sveikatos priežiūros įstaigų remontavo BPG kabinetus, 
ambulatorijas ir PSPC patalpasmedicinos įrangos įsigijo 95,6 proc., biuro baldų – 88,9 proc. įstaigų. Prie 
paramą gavusių asmens sveikatos priežiūros įstaigų yra prisirašę 92 proc. Šiaulių apskrities gyventojų. 
Ataskaitoje teigiama, kad pirminės sveikatos grandyje trūksta šeimos gydytojų, vienam gydytojui tenka per 
didelis pacientų skaičius, todėl nukenčia paslaugų kokybė. Be to, sunku užsiregistruoti pas gydytoją, tenka 
ilgai laukti eilėse. Sveikatos apsaugos ministerija sveikatos apsaugos problemoms spręsti patvirtino 
priemones, kurių įgyvendinimas turėtų gerinti sveikatos paslaugų kokybę. Numatytos priemonės, pagal 
kurias skiriamas finansavimas projektams, kurių įgyvendinimas padėtų mažinti sergamumą nuo širdies ir 
kraujagyslių ligų, teikti greitąją medicinos pagalbą, taip pat pagalbą traumų atveju ir kt. Šiaulių regiono 
Joniškio, Kelmės rajonų, Šiaulių miesto ligoninės yra pateikusios projektus, kuriems skirtas finansavimas. Iš 
viso sveikatos apsaugos projektams pagal regionų planavimo projektus skirta apie 38 mln. Lt., dar tiek pat 
pagal valstybės projektus. 

Tam tikros korekcijos sveikatos apsaugos sistemoje vyks dėl apskričių reformos, nes numatyta keisti 
sveikatos priežiūros įstaigų pavaldumą. Vyriausybė pritarė nuostatai, kad pagrindinės sveikatos priežiūros 
įstaigos būtų priskirtos nacionaliniam lygmeniui – taip siekiama sustiprinti šias įstaigas, pagerinti jų 
aprūpinimą ir teikiamų paslaugų kokybę. Sveikatos apsaugos ministerijos pavaldumui bus perduotos 5 
didžiųjų miestų bendro profilio apskričių ligoninės, turinčios daugiau nei 800 lovų, taip pat po 1 didžiausią 
specializuotą kiekvieno profilio ligoninę.  
 
 

3.2.2. Socialinė apsauga 
 

Visuomenės gerovės kilimas, ekonominis augimas turi vykti nepažeidžiant aplinkos stabilumo ir 
užtikrinant socialinę pažangą. Per pastaruosius metus socialinių paslaugų tinklas plečiamas, bet šių paslaugų 
kokybė yra žema.  

 
Socialinė situacija regione 
Socialinės apsaugos sistema privalo kurti saugumą socialiai pažeidžiamoms žmonių grupėms. Turi būti 

sudaryta tinkama socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūra ir teikiamos būtinos socialinės paslaugos. Tokių 
paslaugų poreikis apskrityje, prasidėjus ekonomikos nuosmukiui, didėja. Tai rodo kai kuriuose rajonuose 
(Pakruojo, Akmenė, Joniškio) didėjantis socialinės rizikos šeimų skaičius ir vaikų skaičius jose, taip pat 
neįgaliųjų skaičius, kuriems teikiamos socialinės paslaugos. 2008 m. regione neįgalių pensininkų skaičius 
per metus padidėjo 1,2 proc. 1 000 darbingo amžiaus gyventojų apskrityje tenka 110 neįgalių pensininkų. 
Daugiausia neįgalių pensininkų yra Pakruojo ir Radviliškio rajonuose. 
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3.15 pav. 1 000 darbingo amžiaus gyventojų tenkančių neįgaliųpensininkų skaičius, 2008 m. 
Šaltinis: Lietuvos apskritys. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2010. 

 
Blogėjantį regiono žmonių gyvenimą ir didėjantį poreikį socialinei paramai galima įvertinti naudojant 

skirtingus indikatorius vienas jų – būsto šildymo išlaidų ir išlaidų vandeniui kompensacijų dydis, kuris rodo, 
kad kompensacijos regione mokamos vis daugiau  žmonių. Bendra tendencija regione – didėjanti 
kompensacijų suma visuose rajonuose. Itin spartus jos didėjimas matyti Akmenės rajone ir Šiaulių mieste. 
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3.16 pav. Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų vandeniui kompensacijos, tūkst. Lt 
Šaltinis: Lietuvos apskritys. Statistikos departamentas Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2010. 

 
Skaičiavimai rodo, kad regione pagal šių išmokų dydį yra didžiulė diferenciacija. Šiaulių apskrityje šių 

išmokų dydis daugiau kaip 1,5 karto viršija bendrą Lietuvos vidurkį, tačiau kur kas didesnė diferenciacija yra 
apskrities viduje, kur išmokų kitimo amplitudė kinta nuo 89,1 Lt vidutiniškai 1 rajono gyventojui Akmenės 
rajone iki 8,7 Lt Šiaulių rajone. Pagal šių išmokų dydį galima vertinti depresinių vietovių socialinių 
problemų didėjimo mastą.  
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3.17 pav. Būsto šildymo ir išlaidų vandeniui kompensacijos, tenkančios 1 gyventojui, Lt (2009)  
Šaltinis: Lietuvos apskritys. Statistikos departamentas prie  Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2010. 

 
Socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūra 
Socialinių paslaugų tinklą sudaro socialines paslaugas teikiančios stacionarios ir nestacionarios 

įstaigos. 2008 m. Šiaulių regione veikė 9 globos įstaigos seniems žmonėms, 3 globos įstaigos suaugusiems 
neįgaliesiems, 17 vaikų globos įstaigų. Daugelis šių įstaigų neatitinka tokioms įstaigoms keliamų 
reikalavimų, todėl būtinos investicijos į šių įstaigų tinklą, į aplinkos gerinimą. Socialinių paslaugų įstaigos 
apskrities teritorijoje išsidėsčiusios netolygiai, todėl, siekiant tolygios plėtros, reikėtų plėsti globos įstaigų 
skaičių apskrities rajonuose. Socialinių paslaugų poreikis tiesiogiai susijęs su vykstančiais socialiniais 
procesais visuomenėje. Šiaulių regione 2008 m. buvo registruota apie 1 090 socialinės rizikos šeimų 
skaičius, kuriose nuo 2006 m. vaikų skaičius sumažėjo 15 proc. (nuo 3176 iki 2700), jų didėjo tik Pakruojo 
rajone.   

 
3.8 lentelė 

Socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūra, 2008 m. 
 

Vaikų globos įstaigos 
Globos įstaigos seniems 

žmonėms 
Globos įstaigos 
neįgaliesiems 

 

Įstaigų 
skaičius 

Vietų 
skaičius 

Įstaigų 
skaičius 

Vietų 
skaičius 

Įstaigų 
skaičius 

Vietų 
skaičius 

Šiaulių regionas 17 901 9 466 3 907 
Akmenės rajonas  2 258 1 107 - - 
Joniškio rajonas  2 35 2 55 1 310 
Kelmės rajonas  1 50 1 128 - - 
Pakruojo rajonas  3 52 2 51 1 300 
Radviliškio rajonas  1 63 2 93 - - 
Šiaulių miestas  4 308 1 32 - - 
Šiaulių rajonas 4 135 - - 1 297 

 

Šaltinis: Lietuvos apskritys. Statistikos departamentas Lietuvos Respublikos Vyriausybės. V., 2010. 
 
Globos įstaigų skaičius neatitinka realių poreikių. Kai kurios globos įstaigos yra perpildytos, 

globotinių skaičius viršija vietų skaičių, o realūs socialinių paslaugų poreikiai yra didesni. Vaikų ir vietų 
skaičius vaikų globos namuose nuo 2006 m. išliko stabilus ir beveik nepakito. Socialinių paslaugų tinklo 
aprėptis, paslaugų įvairovė ir kokybė yra nepakankama. Galima teigti, kad dėl blogėjančių demografinių ir 
socialinių rodiklių (socialinės rizikos šeimų, neįgaliųjų skaičiaus didėjimo ir kt.) ateityje socialinių paslaugų 
poreikis didės.  

Lietuvoje atlikta apklausa parodė, kad socialines paslaugas nestacionariose įstaigose apytiksliai gauna 
tik kas 10 gyventojas, kuriam pripažintas specialusis nuolatinės slaugos ir priežiūros poreikis. Mažose 
savivaldybėse tik keli procentai asmenų  gauna būtinas nestacionarias paslaugas. Socialinių paslaugų 
namuose gavėjų skaičius yra  nežymus. Ypač mažai paslaugų teikiama Šiaulių mieste ir Akmenės rajone. 
Regione nepakankamai dėmesio skiriama vaikams, augantiems socialinės rizikos šeimose, ir pačioms 
šeimoms.  
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3.9 lentelė 
Netolygumo rodikliai socialinių paslaugų srityje, 2008 m. 

 

 Vaikų skaičius socialinės 
rizikos šeimose 1 000  

gyventojų  

Socialinių paslaugų 
namuose gavėjai 

Socialinių paslaugų 
namuose gavėjai 1 000 

gyventojų 
Šiaulių regionas 7,8 1 655 4,8 
Akmenės rajonas 9,2 118 4,3 
Joniškio rajonas 15,6 202 6,8 
Kelmės rajonas 8,3 166 4,4 
Pakruojo rajonas 18,5 137 5,1 
Radviliškio rajonas 10,6 332 6,9 
Šiaulių miestas 1,5 587 4,6 
Šiaulių rajonas 9,2 113 2,3 
 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2010. 
 
Kiekvienai savivaldybei trūksta 1–2 nestacionarių socialinių paslaugų ir mišrių socialinių paslaugų 

įstaigų, savarankiško gyvenimo namų ir paslaugų teikėjų. Todėl būtina socialines paslaugas teikiančių 
nestacionarių įstaigų infrastruktūros plėtra, išlieka aktualus ir dabar veikiančių stacionarių įstaigų 
atnaujinimas.  

 
 

3.3. Elektros energijos naudojimo efektyvumo didinimas 
 
Platesnis atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas ir didesnis energijos gamybos efektyvumas 

prisidės prie regiono konkurencingumo didinimo. Senstant visuomeninės paskirties namams ir brangstant 
energijos ištekliams, svarbu racionaliai vartoti energiją. Reikėtų kompleksiškai atnaujinti pastatus, kartu – 
inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą.  

Priemonė „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ prisideda prie prioriteto 
„Aplinka ir darnus vystymasis“ uždavinio „Energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo bei atsinaujinančių 
energijos išteklių vartojimo didinimas“ įgyvendinimo. Priemonės tikslas – mažinti pastatuose suvartojamos 
energijos sąnaudas. Remiama veikla yra viešosios paskirties pastatų išorinių atitvarų remontas ir (arba) 
rekonstravimas, pastatų energetikos sistemų modernizavimas ir (arba) rekonstravimas gerinant energetines 
charakteristikas. 

 
 

3.4. Pagrindiniai vykdyti projektai 2007–2009 m. 
 
Analizuojant 2007–2009 m. regione vykdytus projektus, matyti, kad rajono savivaldybių prioritetai 

buvo skirtingi. Kelmės, Radviliškio, Šiaulių rajonų savivaldybės reikšmingus projektus vykdė atkurdamos 
kultūros paveldo objektus ir rekreacinėms zonoms tvarkyti. Joniškio rajono savivaldybė daugiau dėmesio 
skyrė viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūrai tvarkyti. Šiaulių miestas vykdė stambius 
projektus, susijusius su sporto, kultūros ir švietimo įstaigų infrastruktūra ir miestiečių rekreacinių zonų 
tvarkymu. Projektai buvo finansuojami iš ES struktūrinių fondų, Norvegijos finansinio mechanizmo, LR 
biudžeto ir kitomis lėšomis.   

Regione 2007–2013 m. viešųjų paslaugų sektoriuje buvo vykdomi reikšmingi projektai, kurių 
įgyvendinimas pagerino gyvenamąją aplinką, pritaikė kai kuriuos kultūros paveldo objektus turizmui, sukūrė 
geresnes sąlygas sveikatos priežiūros įstaigose arba užtikrino socialinių paslaugų įstaigų plėtrą. Pagrindiniai 
regione įgyvendinti projektai nurodyti 3.10 lentelėje. Būtina atkreipti dėmesį, kad Šiaulių apskrities ligoninė 
parengė daug projektų, kurie padėjo modernizuoti ir sutvarkyti pastatus, įsigyti reikiamos įrangos ir išplėsti 
medicinos įstaigų infrastruktūrą.  

Šiaulių regione aktyviausiai buvo vykdomi projektai, kurie gerina viešojo sektoriaus pastatų šilumines 
charakteristikas ir padeda taupyti šilumą. Iki 2010 m. skirtas finansavimas regiono projektams finansuoti 
pagal šią priemonę sudarė per 40 mln. Lt. 2010 m. šių darbų didžiausi mastai numatyti Šiaulių mieste, 
Šiaulių ir Radviliškio rajonuose.  
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3.10 lentelė 
Pagrindiniai Šiaulių regione vykdyti viešųjų paslaugų sektoriaus projektai 

 

Programos 
pavadinimas 

Programai 
kelti 

uždaviniai 

Programos 
poveikis* 

Įgyvendi-
nimo 

pradžia 

Įgyvendi 
nimo pabaiga 

Skirta 
lėšų, Lt 

Lėšų 
šaltinis 

Plėtoti sporto bazę, kurti palankesnes sąlygas gyventojų sportinei veiklai ir aktyviam gyvenimo būdui skatinti 
Aukštabalio 
multifunkcinis 
kompleksas „Šiaulių 
arena“.  

Įrengti 5 000 
vietų sporto 
areną 

Įkurtas 
svarbus 
sporto ir 
kultūros 
renginių 
organizavimo 
centras. 

2005 m. 
liepos 
mėn. 

2007 m. 
gruodis 

65 000 000 BPD, SB 

Gamtos išteklių išsaugojimas, efektyvus jų pritaikymas gyventojų ir ūkio reikmėms bei turizmo poreikiams 
Šiaulių miesto Talkšos 
ežero pietinės dalies 
valymas II etapas. 

Išvalyti ir 
sutvarkyti 
pietinę 
Talkšos ežero 
pakrantę. 

Įkurta 
rekreacinė 
zona 
šiauliečiams. 

2006 m. 
spalio 
mėn.  

2008 m. 
rugpjūčio mėn.  

40 008 853 BPD, SB 

Didinti viešųjų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir gerinti kokybę 
VšĮ „Joniškio pirminės 
sveikatos priežiūros 
centras“ modernizacija 
ir paslaugų kokybės 
gerinimas. 

Modernizuoti 
įstaigą ir 
gerinti 
paslaugų 
kokybę.  

Sukurta 
geresnė 
gydymo 
aplinka. 

2006 m. 2008 m. 4 190 714 BPD, SB 

Bendrosios praktikos 
gydytojų paslaugų 
infrastruktūros plėtra ir 
modernizavimas 
Radviliškio rajone. 

Modernizuoti 
įstaigą ir 
pagerinti 
paslaugų 
kokybę. 

Sukurta 
geresnė 
gydymo 
aplinka. 

2006 m.  2008 m. 1 895 918 BPD, SB 

Plėsti socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą, didinti paslaugų prieinamumą ir jų įvairovę, gerinti kokybę 
Vijurkų vaikų globos 
namų rekonstrukcija ir 
darbuotojų mokymai. 

Rekonstruoti 
vaikų namus. 

Geresnės 
gyvenimo 
sąlygos, 
energijos 
ekonomija. 

 
2008 m. 

rugpjūčio 
mėn. 

2010 m. spalio 

mėn. 
 

 
1 439 855 

Norvegijos 
finansinio 
mechanizmo 
lėšos, SB, 
VB 

Nestacionarių 
socialinių paslaugų 
kokybės gerinimas 
Šiaulių mieste 
modernizuojant Šiaulių 
miesto nakvynės 
namus. 

Modernizuoti 
nakvynės 
namus. 

Sukurta 
moderni 
laikino 
apgyvendini-
mo įstaiga 
gyvenimo.  

2005 m. 
birželio 
mėn.  

2008 m.gegužės 
mėn. 

1 300 000 BPD, SB 

Investuoti į švietimo ir kultūros įstaigų infrastruktūrą, paslaugų plėtrą ir kokybės gerinimą 
Joniškio „Aušros“ 
gimnazijos pastato 
rekonstrukcija. 

Renovuotas 
pastatas 

Geresnės 
aplinka, 
energijos 
ekonomija 

2005 m. 2008 m. 4 213 000 BPD, SB 

Kužių vidurinės 
mokyklos pastato 
energetinių sistemų 
tobulinimas.  

Renovuotas 
pastatas. 

Geresnės 
aplinka, 
energijos 
ekonomija. 

2005 m. 
rugsėjo 
mėn.  

2007 m. vasario 
mėn. 

2 526 905 BPD, SB 

Šiaulių miesto 
viešosios bibliotekos 
pastato renovavimas 

Renovuotas 
pastatas 

Geresnės 
aplinka, 
energijos 
ekonomija 

2007 m.  2008 m. 2 927 745 BPD, SB 
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3.5. Viešųjų paslaugų sektoriaus SSGG analizė 
 

3.11 lentelė 
Šiaulių regiono apskrities viešųjų paslaugų sektoriaus SSGG analizės matrica 

 

STIPRYBĖS Įvertinimas 
Šiaulių apskrities ligoninė –modernia įranga aprūpinta gydymo įstaiga, teikianti aukštos kokybės 
sveikatos priežiūros paslaugas. 
Miestuose ir gyvenvietėse sutvarkytos aikštės bei skverai sukuria kokybiškesnes viešąsias erdves ir 
prielaidas geresnėms poilsio ir laisvalaikio sąlygoms. 

 
5 
 

4 
Pasikeitė regiono gyventojų gyvenamasis fondas, nes 2007–2008 m. sparčiai vyko naujų privačių 
gyvenamųjų namų statyba. 

3 

Apskrities rajonuose (Pakruojo, Joniškio ir kt.) ir  Šiaulių mieste atnaujintos sveikatos priežiūros 
įstaigos, aprūpintos nauja medicinine technika.    

3 

Regione (Kelmė, Joniškis, Pakruojis, Radviliškis) prie savivaldos institucijų įkurti Visuomenės 
sveikatos biurai, kurie atsakingi už visuomenės sveikatos stebėseną ir stiprinimą, vaikų ir jaunimo 
sveikatos priežiūrą. 

3 

Sumažėjo atotrūkis nuo Lietuvos vidurkio pagal gyventojų aprūpinimą gyvenamuoju būstu.  3 

Pasikeitė regiono gyventojų gyvenamasis fondas, nes 2007-2008 m. sparčiai vyko naujų privačių 
gyvenamųjų namų statyba. 
Kiekybiškai išplėtota stacionarių socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūra. 
Regione renovuoti viešosios paskirties pastatai, kas sumažina energetines sąnaudas juos eksploatuojant 
ir tuo pačiu pagerina darbo sąlygas. 

3 
 

2 
2 

SILPNYBĖS Įvertinimas 
Dideli socialiniai, ekonominiai ir teritoriniai netolygumai tarp kaimo ir miesto bei atokių vietovių. 
Demografinės problemos, diferenciacija tarp lyčių didina socialinių problemų mastą regione (didelis 
socialiai remtinų asmenų skaičius). 
Socialiniai rodikliai rodo, kad kai kuriuose rajonuose (Akmenė) yra didžiulė divergencija ir socialinė 
atskirtis. 
Sveikatos priežiūros įstaigų skaičiaus mažinimas atitolina paslaugas nuo gyventojų, mažas gydytojų 
skaičius mažina jų pasiekiamumą. 

5 
 

5 
 

5 
 

4 
Didelis mirtingumas nuo kraujagyslių ligų ir navikinių susirgimų. 
Šiaulių apskrities gyventojų aprūpinimas būstu lygis ir jo plotas vienam gyventojui yra mažesnis už 
šalies vidurkį. 

             4 

Menkai išvystyta kaimo viešoji infrastruktūra (ypač būsto), ribojanti atokių vietovių patrauklumą. 3 
Kasmet regione didėja poreikis socialiniam būstui.  3 
Didelė regiono gyventojų priklausomybė nuo žemės ūkio ekonominės veiklos. 3 
Mažas Visuomenės sveikatos biurų specialistų profesinis pasirengimas visuomenės sveikatos srityje. 3 

Mažai teikiama nestacionarių socialinių paslaugų. 3 

Bloga socialinių paslaugų įstaigų pastatų kokybė.  2 

GALIMYBĖS Įvertinimas 
ES paramos lėšų pritraukimas ekonominių, socialinių ir aplinkos sąlygoms gerinti atokiose vietovėse. 5 

Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas, diegiant naujas technologijas ir didinant paslaugų  
pasiekiamumą bei paslaugų kokybę. 

4 

Kelmės, Akmenės ir Joniškio rajonų įtraukimas į probleminių teritorijų sąrašą didina finansavimą jų 
problemoms spręsti ir padeda mažinti socialinę atskirtį. 

4 

Valstybės patvirtinta daugiabučių namų renovavimo programa gali suaktyvinti darbo rinką, gerinti 
gyvenamąją aplinką, taupyti elektros energiją.  

3 
 

GRĖSMĖS Įvertinimas 
Blogėjanti demografinė padėtis lėtins regiono ekonomikos plėtrą. 5 
Senstančioje visuomenėje didėjantis sveikatos priežiūros ir socialinės paramos paslaugų poreikis. 5 
Didėjant emigracijai, didės kvalifikuotų specialistų trūkumas. 4 
Didėjantis lėšų poreikis viešosioms paslaugoms ir mažėjantis jų finansavimas. 4 
Mažėjantis sveikatos priežiūros paslaugų pasiekiamumas daro neigiamą įtaką gyvenimo trukmei ir 
kokybei. 
Didėjanti visuomenės socialinė, ekonominė, kultūrinė bei informacinė atskirtis. 

4 
 

4 
Didėjanti socialinė atskirtis ir didelis vaikų skaičius padidintos rizikos šeimose didins įtampą 
visuomenėje ir nusikalstamumą.  

4 

Didėjantis neigiamas poveikis aplinkai dėl intensyvesnės ūkinės veiklos. 3 
Teikiamų viešųjų paslaugų ir energetinių išteklių kainų didėjimas. 4 
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4 SEKTORIUS. EKONOMINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA 
IR APLINKOS APSAUGA 

 
Santrauka 
Šiaulių regionas turi mišrią, gerai išvystytą kompleksinę transporto sistemą, kurią pagal ICAO 

kategoriją sudaro sertifikuotas tarptautinis oro uostas, galintis aptarnauti visų tipų keleivinius ir krovininius 
lėktuvus, įskaitant transkontinentinius, stambų geležinkelio mazgą Radviliškyje, magistralinius tarptautinius 
automobilių transporto koridorius. „Via Hanziatica“ (I A koridorius) kelias, Lietuvai įstojus į ES, tapo 
Europos transporto tinklo dalimi.  

Oro uostas dėl didelės konkurencijos oro transporto paslaugų rinkoje yra mažai naudojamas, prasta 
geležinkelio techninė būklė. Nors Šiaulių mieste ir rajonuose gerinami respublikinės reikšmės keliai, tiesiami 
aplinkkeliai, tačiau regioniniai ir vietiniai keliai yra blogos kokybės. Šiaulių regione, lyginant su kitais 
rajonais, daugiausia yra žvyrkelių, todėl būtina gerinti kelių dangą, daugiau tiesti aplinkkelių ir naujų kelių. 
Reikėtų užtikrinti apskrities gyvenamųjų vietovių tinklo sąveiką su numatytais Europos ir šalies urbanistinės 
plėtros centrais bei tobulinti kelių infrastruktūrą gyvenvietėse.  

Kelių infrastruktūra turi gyvybinę reikšmę šalies ekonomikos bei socialinei raidai ir lemia transporto 
veiklos efektyvumą. Integravus Šiaulių regiono kelius į ES šalių transporto sistemas ir užtikrinus laisvą 
prekių bei žmonių judėjimą, būtina modernizuoti kelius ir plėtoti jų tinklus. Pagal ES politikos nuostatas ir 
strateginius transporto infrastruktūros plėtros planus, kuriuose keliami didesni reikalavimai eismo saugai ir 
aplinkosaugai, ypač svarbu modernizuoti transporto sistemas.  

Svarbiausias Lietuvos prioritetas transporto srityje – integruoti kelių magistrales į TINA tinklus, o per 
juos – į transeuropinius tinklus, kartu plėtojant regioninės reikšmės transporto infrastruktūrą bei kelių jungtis 
su pagrindinėmis magistralėmis. Akcentuojamas ir multimodalinių transportavimo procesų plėtros 
būtinumas. LR Vyriausybės programoje numatyta gerinti visų transporto rūšių tarpusavio sąveiką. Didėjant 
tranzito apimtims, sparčiau didėja multimodalinių transporto koridorių, jungiančių vežimus kelių transportu, 
geležinkeliu, oru ir jūra, reikšmė. Spartėja logistikos centrų kūrimas ir jų integravimas į Baltijos jūros 
regiono ir Europos transporto logistikos centrų tinklą. Greitis ir ekologiniai reikalavimai priverčia spartinti 
šiuos procesus. Analizuojamos sritys: 

• Transportas. 
• Energetinis ūkis. 
• Aplinkos kokybė. 
• Vandens apsauga ir vandentvarkos priemonės. 
• Atliekų tvarkymas. 
• Oro kokybė. 
• Aplinkos kokybės institucinis valdymas. 
• Visuomenės švietimas ir informavimas, ekologinės savimonės ugdymas. 
• Energijos naudojimo efektyvumo didinimas. 

 
 

4.1. Transporto tinklas 
 
 

4.1.1. Kelių transporto infrastruktūra 
 
Kelių infrastruktūra turi gyvybinę reikšmę apskrities ekonomikos ir socialinei raidai, lemia transporto 

veiklos efektyvumą. Valstybinės reikšmės keliai skirstomi į magistralinius, krašto ir rajoninius. Valstybinės 
reikšmės kelių tinklo ilgis – 21,3 tūkst. km, iš jų 12,8 tūkst. km yra asfaltuota, 8,36 tūkst. km (39,2 %) – 
žvyrkeliai. Lietuvos valstybinės reikšmės kelių tinklo tankumas 2007 m. pradžioje 1 000 km2 sudarė 326,57 
km, 1 000 gyventojų – 6,30 km. Pagal šiuos rodiklius Lietuva atitinka kitas Europos šalis. Kelių tinklo su 
patobulinta danga (asfaltbetonio ir cementbetonio) tankumas 1 000 gyventojų siekia 3,83 km, o 1 000 km2 – 
198,42 km. Pagal šį rodiklį Lietuva atsilieka ne tik nuo senbuvių, bet ir daugelio naujų ES šalių. 

VĮ „Šiaulių regiono keliai“ prižiūri 2 782,32 km Šiaulių apskrities kelių, iš kurių 219,18 km yra 
magistraliniai, 603,33 km – krašto keliai, 1 959,81 km – rajoniniai keliai. Skirstant pagal dangų tipus, 
1 461,67 km kelių yra su juodąja ar asfaltbetonine danga, o 1 320,65 km – žvyrkeliai. Įmonės prižiūrimuose 
keliuose yra 202 tiltai, kurių bendras ilgis siekia 4958,49 m, o plotas apima 57 112 m2, yra 101 
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autopaviljonas, 1452 autobusų sustojimo aikštelės, 187,82 km pėsčiųjų ir dviračių takų, 24 poilsio ir 
automobilių stovėjimo aikštelės. Šiaulių regiono keliuose yra įrengta 84 741,5 m apsauginių atitvarų, 36 463 
signaliniai stulpeliai, 20 699 kelio ženklai, kurių bendras plotas užima 10 271,7 m2. 2006–2008 m. Vakarų 
Lietuvos (Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Tauragės, Telšių) regionuose išasfaltuoti 37 ruožai, kurių ilgis – 
126,21 km. 

 

 
 

4.1 pav. Lietuvos valstybinės reikšmės keliai 
Šaltinis: <http://www.lra.lt/lt.php/lietuvos_keliai/keliu_tinklas/536>. 
 

Šiuo metu Šiaulių apskritį kerta magistralinis kelias, pagal Kretos sutartį priskirtas Europos transporto 
I A koridoriui A12/ E77 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas. Tai „Via Hanseatica“ kelias, kuris istoriškai 
senesnis už „Via Baltica“ trasą. Regiono transporto ryšiai su Latvijos sostine yra ne mažesni nei su Vilniumi. 
Nuo seno Šiaulių apskrities ryšiai su gretimais Latvijos rajonais yra glaudūs ir aktyvūs, ši tarptautinė trasa 
jungia ir su apskrities rajonų centrais – Joniškiu ir Kelme. 

„Via Baltica“ kelyje prie Panevėžio kelio ruožo 2004 m. pastatytos 3 skirtingo lygio sankryžos, viena 
jų – prie Panevėžio–Šiaulių kelio. Tai magistralinis kelias A9/ E272 Panevėžys–Šiauliai, kuris jungia 2 
apskričių centrus. „Via Baltica“ statoma dviejų juostų su skirtingo lygio sankryžomis ir aplinkkeliais. Jos 
danga parengta atsižvelgiant į sparčiai didėjantį automobilių skaičių. Kitas šaliai reikšmingas magistralinis 
kelias A11/ E272 Šiauliai–Palanga veda tiesiai į pagrindinį Lietuvos kurortą. Pagal asfaltuotų valstybinės 
reikšmės kelių ilgį Šiaulių regiono keliai užima 3 vietą. Lyginant su kitomis apskritimis, šis rodiklis yra 
geras, nes rodo, kad Šiaulių regionas tvarko kelius ir gerina kelių dangą. 
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4.1 lentelė 
Asfaltuotų kelių ilgis 2009 m., km  

 

Valstybinės reikšmės keliai 
Valstybės įmonė 

Magistraliniai Krašto Rajoniniai Iš viso: 

„Alytaus regiono keliai“ 95,02 389,97 633,200 1118,19 
„Kauno regiono keliai“ 187,07 620,05 969,990 1777,11 
„Klaipėdos regiono keliai“ 76,85 449,36 649,824 1176,03 
„Marijampolės regiono keliai“ 120,68 364,37 567,786 1052,84 
„Panevėžio regiono keliai“ 134,83 509,61 796,151 1440,59 
„Šiaulių regiono keliai“ 219,18 603,33 726,440 1548,95 
„Tauragės regiono keliai“ 66,09 376,47 351,115 793,68 
„Telšių regiono keliai“ 67,23 344,49 454,145 865,86 
„Utenos regiono keliai“ 119,68 572,21 796,480 1488,37 
„Vilniaus regiono keliai“ 172,14 716,59 1018,370 1907,10 
„Automagistralė“ 417,1 – – 417,10 
Iš viso 1675,87 4946,47 6963,50 13585,84 
 

Šaltinis: Kelių dangos [žiūrėta 2010-02 -22]. Prieiga per internetą: <http://www.lra.lt/lt.php/lietuvos_keliai/keliu_dangos/31>. 
 

Šiaulių apskrities kelių tinklas, kaip ir Lietuvos, atsilieka nuo ES kelių tinklo apvažiavimų, eismo 
juostų skaičiumi, eismo saugumo ir aplinkosaugos priemonių taikymo intensyvumu bei didėjančių eismo 
poreikių. Pagrindinės problemos šiuo metu kyla Šiaulių mieste ir prieigose prie miestų, kur tranzitiniai 
srautai kerta miestų centrų ir gyvenamąsias teritorijas. Aplinkkeliai neaktualūs Pakruojo, Kelmės ir 
N. Akmenės miestams, tačiau jis labai reikalingas Radviliškiui. Taigi reikia toliau tęsti aplinkkelių tiesimą 
Šiauliuose ir Joniškyje. Svarbu tinkamai sutvarkyti gatves, įrengti šaligatvius pėstiesiems, gerinti jų dangą, 
taip pat turėtų gerėti regioninės / vietinės reikšmės kelių kokybę. Kelmės, Šiaulių ir Radviliškio rajonai yra 
patrauklūs turistams, todėl svarbi sutvarkyti kelius ir paruošti patogius privažiavimus. 

Šiaulių regione sparčiai didėja kelių transporto priemonių skaičius. 2008 m. pabaigoje Šiaulių regione 
buvo registruota 147 111 lengvųjų automobilių ir, lyginant su 2007 m., jų skaičius padidėjo 4 proc. Jei 
2003 m. Šiaulių regione 1 000 gyventojų teko 300 individualių lengvųjų automobilių, tai 2008 m. jų buvo jau 
401. 

 
4.2 lentelė 

Kelių transporto priemonių skaičius  
 

Motociklai Lengvieji automobiliai 
Krovininiai 
automobiliai 

Autobusai 
 

2007 m. 2008 m. 2007 m. 2008 m. 2007 m. 2008 m. 2007 m. 2008 m. 

Iš viso Lietuvoje: 28 826 34 029 1 587 903 1 671 065 126 507 128 733 13 997 13 824 
Šiaulių regionas 2 728 3 109 141 445 147 111 13 392 13 406 1 638 1 572 
Akmenės rajonas 273 293 9925 10 511 768 789 103 97 
Joniškio rajonas  293 331 11 044 11 793 1 123 1 105 93 92 
Kelmės rajonas 426 457 14 179 15 312 1 324 1 337 116 119 
Pakruojo rajonas 304 324 10 071 10 786 1 244 1 253 106 107 
Radviliškio rajonas 515 545 20 131 20 939 1 917 1 894 183 168 
Šiaulių miestas 588 768 55 568 56 207 5 027 5 078 864 824 
Šiaulių rajonas 329 391 20 527 21563 1 989 1 950 173 165 
 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2010. 
 
Didėjant keleivinių transporto priemonių skaičiui, ypač didėja eismo intensyvumas. Transporto įmonių 

pervežamų krovinių apyvarta Lietuvoje didėja, tai didina kelių apkrovimą ir eismo intensyvumą (atskiruose 
magistralinių kelių ruožuose jis viršija 25 tūkst. transporto priemonių per parą). Kadangi per Šiaulių apskritį 
eina magistraliniai tarptautinės ir šalies reikšmės keliai, todėl padidėję krovinių pervežimai didina kelių 
dangos nusidėvėjimą, daugelyje magistralinių ir krašto kelių dangos neatlaiko padidėjusių apkrovų. Kelių 
tinklo techninė būklė šiandien neatitinka didėjančių eismo poreikių. Pastaraisiais metais ypač padaugėjo 
krovininių automobilių.  
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2008 m. autobusais ir maršrutiniais taksi Šiaulių regione vežta 2 6911,9 tūkst. keleivių, arba 10,5 proc. 
mažiau nei 2006 m. Keleivių vežimas 2008 m., lyginant su 2006 m., didėjo Joniškio, Kelmės, Pakruojo, 
Radviliškio ir Šiaulių rajonuose, o Šiaulių mieste, priešingai, sumažėjo. Eismo intensyvumas Lietuvos 
magistraliniuose ir krašto keliuose pateiktas 4.2 paveiksle. 

 
4.3 lentelė 

Vežtų keleivių skaičius, 2007–2008 m. 
 

Vežtų keleivių skaičius, tūkst. 
Keleivių vežimo apyvarta, 

mln. keleivių km 
 

2007 m. 2008 m. 2007 m. 2008 m. 
Šiaulių regionas 27 608,2 2 6911,9 314,1 295,1 
Akmenės rajonas 608,3 521,1 13,2 11,3 
Joniškio rajonas 738,3 840,7 11,3 12,0 
Kelmės rajonas 1 002,6 1 226,3 10,6 12,6 
Pakruojo rajonas 495,2 494,5 12,2 8,8 
Radviliškio rajonas 892,7 983,2 14,0 15,1 
Šiaulių miestas 22 781,2 21 793,7 236,9 218,8 
Šiaulių rajonas 1090,1 1 052,6 15,9 16,5 

 
2007–2016 m. Šiaulių miesto strateginiame plėtros plane šalia kitų tikslų numatyta užtikrinti 

subalansuotą miesto susisiekimo sistemos (3.2 tikslas) ir inžinerinės infrastruktūros vystymą. 3.2 tikslui 
įgyvendinti 2007–2016 m. reikėtų 194,9 tūkst. Lt (iš jų Savivaldybės lėšos – 66,54 tūkst. Lt; kitos lėšos – 
128,37 tūkst. Lt). Daugiau lėšų skirta inžinerinės infrastruktūros sistemos vystymui (planuojama skirti 
515,26 tūkst. Lt), 4,5 proc. būtų padengta iš Savivaldybės lėšų, o 95,5 proc. – iš kitų lėšų.  

 

 
Eismo intensyvumas magistraliniuose keliuose 

 

4.2 pav. Eismo intensyvumas krašto ir magistraliniuose keliuose,  
tūkst. automobilių per parą 

 

 

 

 Eismo intensyvumas krašto keliuose 
 

 

tūkst. automobilių per parą 
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4.1.2. Geležinkelis 
 
Šiaulių regioną kerta tarptautinis 1 B geležinkelio koridorius, kuris yra svarbus tiek šaliai, tiek 

regionui, tačiau geležinkelio infrastruktūra savo techniniais parametrais atsilieka nuo ES standartų. Šiaulių 
apskrities geležinkelio tinklo linijų ilgis – 279 km, iš jų stočių keliai sudaro 213 km, privažiuojami keliai – 
71 km. Šiaulių regione, siekiant geriau integruoti transporto sistemą į ES kelių sistemą, ypač vežimus IXB 
koridoriumi, būtinas kelių infrastruktūros modernizavimas. Reikėtų modernizuoti geležinkelio 
infrastruktūros įrenginius, įrengti dviejų lygių kelius, diegti kompiuterinę iešmų valdymo sistemą. 
Pagrindiniai uždaviniai, kurie turėtų būti sprendžiami Šiaulių geležinkelio ruože: 

• geležinkelių tiltų pertvarkymas;  
• pėsčiųjų tilto Šiaulių geležinkelio stotyje rekonstravimas;  
• peronų rekonstravimas pagal ES standartus;  
• žemės sankasos pagrindinių aikštelių platinimas;  
• optinių kabelių tiesimas ryšio sistemai pagerinti;  
• pažangių radijo ryšio priemonių taikymas;  
• elektrinės signalizacijos įrenginių modernizavimas pagal ES standartus;  
• stočių apšvietimo tinklų pertvarkymas;  
• gamybinių procesų kompiuterizavimas. 

 
 

4.1.3. Oro transportas 
 
Šiaulių regione veikiantis oro uostas sertifikuotas pagal ICAO kategoriją ir gali priimti bei aptarnauti 

visų tipų keleivinius ir krovininius lėktuvus, įskaitant ir transkontinentinius. Oro uosto techninės galimybės 
yra didelės. Tai unikalus objektas Baltijos regione, kurio lėktuvo kilimo–nusileidimo takas vienintelis Rytų 
Europoje neturi lėktuvų svorio apribojimų. Tako ilgis – 3 500 m, plotis – 80 m. Šiaulių oro uosto konversijos 
projektas būtų naudingas Šiaulių regiono ir Lietuvos ekonomikos plėtrai.  

Kroviniai – daugiausia tekstilės – gabenami iš Pietryčių Azijos. Nuo 2000 m. šiuo vienu didžiausių 
Rytų Europoje oro uostu naudojosi ne tik LR karinės oro pajėgos, Rusijos oro pajėgos. Įstojus į ES kiekvienu 
nustatytu laikotarpiu Lietuvos oro erdvę saugoja iš tam tikrų šalių – Turkijos, Belgijos ir kt. – atvykusios 
pajėgos. 

Didėjant krovinių pervežimams oro transportu iš Tolimųjų Rytų ir Pietryčių Azijos į Vakarų Europą, 
Rytų aviakompanijos naudojasi Šiaulių oro uostu kaip krovinių centru. Be to, Vakarų Europos oro uostuose 
yra didelės sunkiųjų lėktuvų aptarnavimo sąnaudos. Maskvos oro uostuose, padidėjus kroviniams iš Pietryčių 
Azijos, apdorojimo procedūros užsitęsia iki 30 parų. Vežant juos per Šiaulių oro uostą, iš jo – iki 
Kaliningrado muitinės, šie kroviniai Baltijos ir Rusijos prekių gavėjus pasiekia per trumpesnį laikotarpį.  

 
 

4.2. Energetinis ūkis 
 
Energetikos būklė Šiaulių regione yra patenkinama, nes energetinio potencialo galia pakankama, tačiau 

didelis fizinis ir moralinis įrangos bei energetinių tinklų nusidėvėjimas. 
Elektros ir dujų tiekimo / paskirstymo tinklai, įranga neatitinka šiuolaikinių tarptautinių standartų. 

Regione taikomas centralizuotas šilumos tiekimo būdas. Modernizuojant energetikos ūkį, svarbu tinkamai 
rengti specialistus, užtikrinti jų nepertraukiamą mokymą, kvalifikacijos kėlimą. Didžiausia problema – mažai 
išplėtotas dujų tinklas regione. Rajonų centrai (Kelmė) ir mažesnės gyvenvietės negali naudoti gamtinių 
dujų, todėl ten šilumos energijai gaminti naudojamas brangus ir neekologiškas kuras. 

Regiono plėtra tiesiogiai susijusi su energetinio sektoriaus veiklos efektyvumu, energijos 
pasiekiamumu, jos kokybe ir kaina. Energetikos sektoriaus modernizavimas, tinklų plėtra ir sąnaudų 
mažinimas – tai vienas būdų regiono konkurencingumui didinti. Investicijos iš ES struktūrinių fondų silpniau 
išsivysčiusiuose regionuose yra skiriamos energijos sistemoms sujungti, dujų tinklų plėtrai ir šilumos bei 
elektros tinklams atnaujinti. Energetikos srityje Lietuva turi prisilaikyti visų prisiimtų tarptautinių 
aplinkosaugos konvencijų. Prioritetinis uždavinys energetikos srityje – įgyvendinti tarptautinius 
įsipareigojimus mažinant atmosferos taršą. Pastebimas ir energetikos specialistų rengimo sistemos 
atsilikimas nuo sparčiai kintančių energetikos sektoriaus poreikių, jų kvalifikacijos kėlimo būtinybė ir 
mokslinių tiriamųjų darbų plėtra.  
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Nacionalinėje energetikos strategijoje numatyta skatinti investicijas į atsinaujinančius energijos 
šaltinius, vietinius išteklius, taip mažinant priklausomybę nuo importuojamos energijos ir kuriant  naujas 
darbo vietas.  

 

Elektros energijos tiekimas 
Elektros energijos tinklų priežiūra Šiaulių regione vykdo akcinės bendrovės „VST“, prižiūrintis 

599 km 35 kV oro linijų ir 6 089,3 km 10 kV linijų. Vartotojams elektros energija skirstoma 35, 10, 6 ir 
0,4 kV elektros tinklais, kurių bendras ilgis regione yra apie 14 116,1 km, arba vidutiniškai 1,6 km/km2. 
Rečiausias elektros skirstymo linijų tinklas yra Pakruojo rajone (1,4 km/km2). Vidutiniškai apie 84 proc. 
linijų sudaro oro, 16 proc. – kabelinės linijos. Ilgiausias oro linijų tinklas yra Radviliškio ir Kelmės 
rajonuose, Šiaulių mieste įrengta 56 proc. kabelinių linijų. Rečiausias elektros skirstymo linijų tinklas yra 
Pakruojo rajone (1,4 km/km2). Per tiriamąjį laikotarpį kabelinių linijų dalis padidėjo 5 proc. 

Kaimo vietovėse ir individualiųjų namų kvartaluose daugiausia yra 10–0,4 kV oro linijos su 
gelžbetoninėmis atramomis, kurių eksploatacijos amžius – 20–25 m. Dauguma jų reikia keisti. 2009 m. 
Šiaulių regionas suvartojo 609,83 GWh elektros energijos, 49,9 proc. šio kiekio suvartojama Šiaulių mieste 
ir rajone. 

 

4.4 lentelė 
Elektros energijos suvartojimas pagal vartotojų tipus, GWh (2009 m.) 

 

Vartotojų tipai Šiauliai Kuršėnai Radviliškis Joniškis Pakruojis Akmenė Kelmė 
Pramonės įmonės 71,982 1,854 15,122 7,426 11,096 8,336 4,378 
Žemės ūkio įmonės 4,341 11,098 7,273 12,045 7,462 3,209 2,452 
Biudžetinės organizacijos 15,892 1,95 6,229 3,34 2,963 2,807 3,804 
Gyventojai netiesiogiai 13,029 1,469 1,083 0,599 0,165 0,83 0,083 

Komercinės įmonės 110,66 11,657 19,182 9,355 8,117 7,652 10,204 
Gyventojai tiesiogiai 88,234 18,363 28,138 18,874 16,148 18,59 22,326 
Iš viso: 304,138 46,391 77,03 51,639 45,951 41,424 43,247 

 

Šaltinis: AB „Vakarų skirstomieji tinklai“ pateikti duomenys, 2010. 
 
Regione būtinas elektros tinklų ir perdavimo linijų modernizavimas, nes, vykdant Lietuvos ūkio 

plėtros iki 2015 m. ilgalaikės strategijos programą, numatyta per artimiausius 5 m. įgyvendinti ES aplinkos 
direktyvas energetikos ūkyje ir integruoti Lietuvos energetiką į ES energetines sistemas. Regione prioritetine 
tvarka reikėtų remti projektus, kuriuos įgyvendinus, būtų keičiama energijos šaltinių struktūra, gerinama 
energijos kokybė ir mažinamas neigiamas poveikis aplinkai.  

 

Šilumos energija 
Šiaulių regione šilumos tiekimu rūpinasi rajonų savivaldybėms pavaldžios įmonės. Apskrities rajonų 

savivaldybės pasirinko skirtingus šilumos ūkio administravimo modelius. Šiaulių mieste, Radviliškio ir 
Pakruojo rajonuose jos liko savivaldybės pavaldumo įmonėmis, tuo tarpu daugiau nei 50 proc. Joniškio 
savivaldybės šilumos įmonės akcijų privatizavo UAB „Suomijos energija“. Kelmės savivaldybė sudarė 
15 m. nuomos sutartį su UAB „Litesko“ (prancūzų firmos filialu), UAB „Akmenės energija“ nuo 2000 m. 
25 m. išsinuomojo Akmenės rajono šilumos ūkį. 

4.5 lentelė 
AB „Šiaulių energija“ gamybos rodikliai 

 

Rodiklis Dimensija 2006 m. 2007 m. 2008 m. 
Jėgainių skaičius   14 15 16 
Šilumos šaltinių galia  MW 594,48 499,6 – 
Vartotojų instaliuota galia  MW 289 320 – 
Pateikta į tinklus  GWh 565,26 543,73 511,81 
Parduota  GWh 456,4 437,9 415,91 
Maksimalus apkrovimas  MW 221,4 185,6 – 
Sutartinio kuro sąnaudos, tne**  kg/MWh 92,55 92,42 – 
1 MWh savikaina  Lt/MWh 120,4 152,9 234,1 
Vidutinis tarifas  Lt/MWh 123,8 139,4 – 
Investicijos  t. Lt. 7 316 7 881 – 
Vidutinis darbuotojų skaičius   341 327 303 
 

Šaltinis: AB „Šiaulių energija“ pateikti duomenys, 2010. 
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Pagrindinė problema – mažas šilumos ūkio efektyvumas, nes dėl sumažėjusio vartotojų skaičiaus yra 
mažas energetinės sistemos apkrovimas, tai ypač aktualu mažose gyvenvietėse, kurioms reikalingos ilgos 
trasos, o vartotojų skaičius yra mažas. Šilumos energijos pasiekiamumas regione yra pakankamas, nes 
pageidaujantiems sudaromos sąlygos prisijungti prie šilumos tinklų, bet būtina mažinti sąnaudas energijos 
gamybai.  

 

 
 

4.3 pav. AB „Šiaulių energija“ šilumos, pateiktos į tinklus, dinamika, GWh (2008 m.) 
Šaltinis: AB „Šiaulių energija“ pateikti duomenys, 2010. 

 
Didelės energijos gamybos ir perdavimo sąnaudos didina jos kainą ir stabdo vartojimą. Katilinėse 

mazutas ir kietas kuras pamažu keičiamas dujomis. Būtina daugiau naudoti alternatyvius energetinius 
išteklius, nes ekologiškas kuras mažina oro taršą, didina įrenginių darbo patikimumą ir ilgaamžiškumą.  

AB „Šiaulių energija“ aptarnauja Šiaulių ir Kuršėnų miestą, Kairių, Kužių, Ginkūnų, Šakynos, Šilėnų 
ir Daugėlių gyvenvietes. Bendrovė turi 8 katilines Šiaulių mieste ir 6 Šiaulių rajone. AB „Šiaulių energija“ 
aptarnaujamų vartotojų įrengta galia 2007 m. siekė 320 MW, lyginant su 2002 m., padidėjo 10,4 proc., 
maksimalus apkrovimas net ir šalčiausiais metų mėnesiais siekia 58 proc. turimos galios.  

2002–2008 m. į tinklus pateikta šilumos 15 proc. mažiau, nes dalis vartotojų atsijungė šilumą, žlugo 
kai kurios stambios pramonės įmonės arba įsirengė autonomines katilines. Tačiau nepaisant šio mažėjimo, 
prognozuojama, kad modernizuojant katilines ir renovuojant tiekimo tinklus, šilumos gamybos efektyvumas 
bus didinamas. 
 

 
 

4.4 pav. Šilumos vartotojų struktūra 2008 m., proc. 
Šaltinis: AB „Šiaulių energija“ pateikti duomenys, 2010. 

 
2008 m. gyventojai šilumos energijos suvartojo 75,7 proc. Būtent į šį segmentą bendrovė vis labiau 

orientuojasi. Bendras vartotojų skaičius pastaraisiais metais beveik nekito. Įmonė numato, kad naujos verslo 
įmonės ir individualūs namai naudos autonominį šildymą, vadinasi, didesnio vartotojų skaičiaus 
neprognozuoja.  

Daugelyje Šiaulių rajono mokyklose ir vaikų darželiuose įrengtos automatizuotos dujinės katilinės, 
kieto kuro katilinės. Kai kuriose mokyklose (pvz., Drąsučių) patalpos šildomos krosnimis. Bazilionų 
pagrindinėje mokykloje ir Kuršėnų techninės kūrybos namuose šilumos energija tiekiama iš dujinių katilinių. 
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Gilvyčių pagrindinėje mokykloje nuo 2006 m. šiluma tiekiama iš naujos kieto kuro katilinės. Varputėnų 
pagrindinė mokykla šildoma elektra. 

Šiaulių regione 97 proc. gyvenamojo fondo sudaro privati nuosavybė. Daug gyventojų gyvena prieš 
kelis dešimtmečius statytuose daugiabučiuose blokiniuose namuose, kurių techninė būklė bloga: nesandarios 
sienos ir stogai, susidėvėjusios šildymo sistemos, būtina keisti langus. Šiauliuose tokių šilumai laidžių namų 
yra daug. Savivaldybės yra numačiusios tokių namų renovavimo galimybes, pritraukiant skolintą kapitalą 
arba panaudojant ES paramos lėšas. Bendrovė dalį pajamų praranda dėl didelių nuostolių, susidarančių 
perduodant šilumą trasose, nes seniausioji šildymo sistemos dalis buvo sumontuota dar 1963 m., dalis 
vamzdynų (20 proc.) buvo nutiesta 1967 m. Dėl trasų nesandarumo kasmet tenka papildyti šildymo sistemas 
vidutiniškai per 300 tūkst. t vandens, dėl to prarandama 19 tūkst. MWh šilumos, kurios vertė siekia 
2,4 mln. Lt. Netinkama šiluminė izoliacija didina šilumos nuostolius tinkluose, nors 2002–2007 m. jie 
sumažinti 1,25 proc. Tačiau esant susidėvėjusioms trasoms, vis dar prarandama apie 20 proc. šilumos 
energijos.  

Siekiant mažinti šilumos nuostolius AB „Šiaulių energija“ inicijavo projektą „Šilumos tiekimo 
magistralių nuo šilumos kamerų Nr.2107 ir Nr. 2208 iki šilumos kameros Nr. 2111 bei tarp šilumos kamerų 
Nr. 2111 ir Nr. 2116 rekonstrukcija“. Projekto tikslas − didinti centralizuotos šilumos tiekimo sistemos 
patikimumą, saugumą ir efektyvumą Šiaulių mieste modernizuojant susidėvėjusias šilumos tiekimo trasas. 
Projekto metu numatoma rekonstruoti 1315 m DN 600 magistralinių šilumos tiekimo tinklų. Projektas turėtų 
užtikrinti žymų šilumos perdavimo nuostolių mažėjimą tinkluose, o tai sudarys sąlygas išlaikyti nuolatinį 
šilumos tiekimo paslaugos tarifą, teikti kokybiškesnes paslaugas. Šilumos trasų rekonstrukcija leis sumažinti 
šilumos nuostolius rekonstruojamose šilumos trasose iki 1 614 MWh, o tai sudarys apie 62,5 proc. 
keičiamose trasose prarandamo šilumos kiekio. Projektui įgyvendinti skirta 3 687 375 Lt ES lėšų. Sėkmingas 
šio projekto įdiegimas prisidės prie aplinkos kokybės gerinimo ir gamtinių išteklių taupymo. 

AB „Šiaulių energija“ inicijavo projektą „Šiaulių miesto šilumos tiekimo magistralių nuo „Pietinės“ 
katilinės kolektorinės iki šilumos kamerų Nr. 2107 ir Nr. 2208 rekonstrukcija“. Projekto tikslas – didinti 
centralizuotos šilumos tiekimo sistemos patikimumą, saugumą ir efektyvumą Šiaulių mieste, modernizuojant 
susidėvėjusias šilumos tiekimo trasas. Projekto metu numatoma rekonstruoti 1631 m DN600 magistralinių 
šilumos tiekimo tinklų. Šilumos trasų rekonstrukcija leis sumažinti šilumos nuostolius šilumos trasose iki 
1817,43 MWh. Tai sudarys apie 60,9 proc. keičiamose trasose prarandamo šilumos kiekio. Bendra projekto 
vertė – 9 786 000 Lt.  

UAB „Fortum Joniškio energija“ parengė projektą „Joniškio miesto centralizuoto šilumos tiekimo 
tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas“. Numatoma bendra projekto vertė siekia 
2 881 832 Lt, iš ES skirtas 1 440 916 Lt finansavimas. Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos vamzdynų 
modernizavimo darbai apims skirstomųjų ir įvadinių tinklų keitimą (iš viso 2648 m). Šilumos tiekimo tinklų 
schema Joniškyje yra šakotinė, todėl dėl visos sistemos patikimumo būtina vamzdynus išlaikyti geros būklės, 
keisti susidėvėjusius tinklus.  
 
 

4.3. Įgyvendinti ir įgyvendinami projektai, skirti pagrindinei ekonominei  
infrastruktūrai ir transeuropinių transporto tinklų plėtrai 

 
Lietuvos valstybinių kelių rekonstravimas vykdomas pagal Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės 

paramos panaudojimo strategiją, 2002–2015 m. LR valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programą. 
ES struktūrinė parama Lietuvai 2007–2013 m., kuri naudojama įgyvendinant Ekonomikos augimo veiksmų 
programą, sudaro 10,7 mlrd. Lt (45,7 proc.) ES paramos. ES parama, kuri skiriama pagrindinei ekonominei 
infrastruktūrai ir transeuropinių transporto tinklų plėtrai, sudaro 5,77 mlrd. Lt (24,4 proc. ES paramos). 
Šiaulių regione baigtų įgyvendinti transporto infrastruktūros projektų vertė siekia 311,0 mln. Lt, iš kurių ES 
lėšos sudaro 169,2 mln. Lt. 
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4.6 lentelė  
Pagrindiniai ekonomikos sektoriuje įgyvendinti projektai, skirti pagrindinei  

ekonominei infrastruktūrai ir transeuropinių transporto tinklų plėtrai 
 

Finansavimo šaltiniai, mln. Lt Projekto 
pavadinimas, 

pasiūlymo 
teikėjas / 

pareiškėjas 

Projektui kelti uždaviniai Projekto poveikis Bendra 
projekto 

vertė 

iš jo, 
ES 

dalis 

Projektui 
išmokėta 

lėšų 

Žvyrkelių 
asfaltavimo 
programa (I 
etapas). 
Lietuvos 
automobilių 
kelių direkcija 
prie LR 
susisiekimo 
ministerijos. 

Asfaltuoti ruožus, jungiančius 
gyvenvietes. Integruoti krašto 
kelių tinklą į ES kelių 
transporto sistemą, užtikrinant 
tarpregionines jungtis su 
transeuropiniu ir vietinės 
reikšmės kelių tinklais, 
suformuojant regionų plėtrai 
būtiną infrastruktūrą, plečiant 
kelių tinklą ir didinant kelių 
pralaidumą ir mažinant 
žvyrkelių ilgį, juos 
asfaltuojant.  

Išasfaltuota 13 ruožų 44,30 
km ilgiu. Įgyvendinus 
projektą, žvyrkelių dalis 
sumažėja iki 39 proc. 
Geresnis susisiekimas, 
mažesnės kelių priežiūros ir 
transporto priemonių 
eksploatacinės išlaidos. 
Geresni kelių techniniai 
parametrai sumažins 
transporto priemonių 
neigiamą poveikį aplinkai. 

50,28  30,2 28,18  

Žvyrkelių 
asfaltavimo 
programa 
2006–2008 m. 
Lietuvos 
automobilių 
kelių 
direkcija. 

Tikslas – išasfaltuoti dalį 
ruožų, einančių per 
gyvenvietes, sujungiančių jas 
ar strategiškai sąlygojančių 
apskrities ar rajono socialinę-
ekonominę padėtį.  

2006–2008 m. Vakarų 
Lietuvos (Kauno, Klaipėdos, 
Šiaulių, Tauragės, Telšių) 
regionuose išasfaltuoti 37 
ruožai, kurių ilgis – 126,21 
km.  

108,36 92,1  84,26 

Jungčių su 
tarptautiniais 
koridoriais 
plėtra. 
Valstybinės 
reikšmės kelių 
rekonstrukcija 
(I etapas). 
Lietuvos 
automobilių 
kelių 
direkcija. 

Užtikrinti keliuose saugias 
automobilių eismo sąlygas, 
atitinkančias intensyvumo 
lygį ir tarptautinius standartus. 
Numatytų rekonstruoti kelių 
ruožų dangos plotis svyruoja 
nuo 4,0 iki 8,8 m. Ruožuose 
pažeista 10–50 proc. dangos, 
vidutinis nelygumas pagal 
tarptautinį nelygumo indeksą 
IRI kinta nuo 2,95 iki 
5,31 m/km. Būtina projektuoti 
dangą 11,5 kN ašies apkrovai.  

Integruotas krašto kelių 
tinklas į ES kelių transporto 
sistemą, užtikrinant 
tarpregionines jungtis su 
transeuropiniu ir vietinės 
reikšmės kelių tinklu, 
papildant kelių tinklą 
trūkstamomis grandimis ir 
didinant pralaidumą; tobulinti 
kelių techniniai parametrai iki 
šalies ir tarptautinio lygio, 
įgyvendintos eismo saugumo 
ir aplinkosaugos priemones. 

152,43  46,95  44,8 

 
Šiuo metu iš 2007–2013 m. Lietuvai skirtos ES struktūrinės paramos lėšų įgyvendinami 107 projektai, 

skirti pagrindinei ekonominei infrastruktūrai gerinti, ir 23 projektai, skirti transeuropinių transporto tinklų 
plėtrai. Bendra įgyvendinamų projektų vertė sudaro apie 3,27 mlrd. Lt (ES lėšos – 2,45 mlrd. Lt). Šiaulių 
apskrityje įgyvendinama 14 projektų, skirtų Ekonomikos augimo veiksmų 4prioritetui „Esminė ekonominė 
infrastruktūra“ ir 2 projektai, kurie skirti 5 prioritetui „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“. Šių projektų 
bendra vertė yra 543,8 mln. Lt, kurių ES lėšos sudaro 362,4 mln. Lt (žr. 4.7 lent.) . Po 4 infrastruktūros 
projektus įgyvendina Joniškio, Radviliškio rajonai, 3 projektus − Šiaulių miesto savivaldybė, tačiau nei 
vienas transporto infrastruktūros projektas neįgyvendinamas Kelmės rajone. Pagal lėšas didžiausias 
įgyvendinamas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie LR susisiekimo ministerijos projektas Radviliškio 
rajone „Transeuropinio tinklo kelių E85 (Vilnius–Lyda) ir E272“, kurio vertė viršija 80 mln. Lt. Ekonomikos 
sektoriuje įgyvendinami projektai, kurie skirti pagrindinei ekonominei infrastruktūrai ir transeuropinių 
transporto tinklų plėtrai, pateikti 4.7 lentelėje. 
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4.7 lentelė  
Ekonomikos sektoriuje įgyvendintų / įgyvendinamų projektų4, skirtų pagrindinei  

ekonominei infrastruktūrai ir transeuropinių transporto tinklų plėtrai, skaičius ir vertė 
 

4 prioritetas. Esminė ekonominė 
infrastruktūra 

5 prioritetas. Transeuropinių transporto 
tinklų plėtra 

  

Įgyvendinamų 
projektų 
skaičius 

Bendra 
įgyvendinamų 

projektų 
vertė, tūkst. 

Lt 

Projektams 
skirtas ES 

finansavimas, 
tūkst. Lt  

Įgyvend-
inamų 

projektų 
skaičius 

Bendra 
įgyvendinamų 

projektų 
vertė, tūkst. 

Lt 

Projektams 
skirtas ES 

finansavimas, 
tūkst. Lt 

Lietuvos 
Respublika 

107 1 721 636,7 1 226 445,5 23 1 549 712,2 1 227 792,4 

Šiaulių regionas 13 413 892,8 240 593,6 2 120 050,6 119 734,7 
Akmenės rajonas 1 4 073,8 3 890,5 – – – 
Joniškio rajonas 3 6 593,6 4673,2 1 39 995,4 39 995,4 
Kelmės rajonas – – – – – – 
Pakruojo rajonas 1 25 094,4 25 094,4 – – – 
Radviliškio 
rajonas 

3 161 085,1 124 638,3 1 80 055,1 79 739,2 

Šiaulių miestas 3 61 469,9 32 245,3 – – – 
Šiaulių rajonas 2 155 575,7 5 0051,6 – – – 
Šiaulių regiono 
dalis, proc. 

12,1 24,0 19,6 8,7 7,7 9,8 

 
 

4.8 lentelė  
Ekonomikos sektoriuje įgyvendinami projektai, skirti pagrindinei ekonominei infrastruktūrai, ir 

transeuropinių transporto tinklų plėtra 
 

Kvietimo Nr. 

Bendra 
projekto 

vertė, 
tūkst. Lt 

Projektui 
skirtas 

finansavimas, 
Lt 

Projekto 
vykdytojas 

Projekto pavadinimas 
Projekto 

įgyvendinimo 
savivaldybė 

VP2-4.1-ŪM-01-
V-01-002 

38 362,9 15 345,1 AB „Lietuvos 
energija“ 

330/110/10 kV Šiaulių TP 110 
kV skirstyklos rekonstrukcija. 

Šiaulių 
miestas 

VP2-4.2-ŪM-02-
K-01-018 

601,3 300,6 UAB 
„Joniškio butų 
ūkis“  

Joniškio miesto Žemaičių 
kvartalo centralizuoto šilumos 
tiekimo tinklai.  

Joniškis 

VP2-4.2-ŪM-02-
K-01-021 

2 881,8 1 440,9 UAB „Fortum 
Joniškio 
energija“ 

Joniškio miesto centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklų 
modernizavimas.   

Joniškis 

VP2-4.2-ŪM-02-
K-01-032 

7 374,7 3 687,3 AB „Šiaulių 
energija“ 

Šilumos tiekimo magistralių 
tiesimas nuo šilumos kamerų 
Nr. 2107 ir Nr. 2208. 

Šiaulių 
miestas 

VP2-4.4-SM-02-
R-61-003 

4 073,8 3 890,5 Akmenės 
rajono 
savivaldybės 
administracija  

Naujosios Akmenės miesto 
J. Dalinkevičiaus gatvės 
rekonstrukcija.  

Akmene 

VP2-4.4-SM-02-
R-61-001 

3 110,4 2 931,6 Joniškio 
rajono 
savivaldybės 
administracija  

Joniškio m. Mokyklos, 
Laisvosios ir K. Vaitekūno, 
Šiaulių gatvių tvarkymas.  

Joniškis 

 

                                                 
4 Pateikta informacija apie projektus, kurie įgyvendinti / įgyvendinami panaudojant 2007–2013 m. Lietuvai skirtą ES struktūrinę 
paramą. 
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4.8 lentelės tęsinys 
 

VP2-4.4-SM-01-
V-01-017 

25 094,4 25 094,4 Lietuvos 
automobilių 
kelių direkcija 
prie LR 
susisiekimo 
ministerijos  

Žvyrkelių asfaltavimo programa 
(II etapas). Vakarų Lietuvos 
(Šiaulių) regionas.  

Pakruojis 

VP2-4.4-SM-02-
R-61-004 

2 438,0 2 328,3 Radviliškio 
rajono 
savivaldybės 
administracija 

Radviliškio miesto Eglių ir 
Ąžuolų gatvių, Daukanto gatvės 
ir Marcinkevičiaus gatvių 
rekonstrukcija. 

Radviliškis 

VP2-4.4-SM-02-
R-61-002 

15 732,2 13 212,7 Šiaulių miesto 
savivaldybės 
administracija 

Šiaulių miesto gatvių, kelių 
jungčių tarp aplinkkelių ir 
miesto rajonų tiesimas.  

Šiauliai  

VP2-4.4-SM-02-
R-61-005 

3 145,4 3 092,6 Šiaulių rajono 
savivaldybės 
administracija 

Šiaulių rajono Kuršėnų miesto 
Kraštinės, Užmiesčio, 
M. K. Čiurlionio gatvių 
tvarkymas. 

Šiaulių rajonas 

VP2-5.1-SM-01-
V-01-006  

39 995,4 39 995,4 Lietuvos 
automobilių 
kelių direkcija 
prie LR 
susisiekimo 
ministerijos  

Transeuropinio tinklo kelio E77 
(Ryga–Šiauliai–Tauragė–
Kaliningradas) rekonstravimas.  

Joniškis  

VP2-5.1-SM-01-
V-01-008 

80055,1 79 739,2 Lietuvos 
automobilių 
kelių direkcija 
prie LR 
susisiekimo 
ministerijos 

Transeuropinio tinklo kelių E85 
(Vilnius–Lyda) ir E272 
rekonstravimas. 

Radviliškis 

 
 

4.4. Aplinkos kokybė 
 
 

4.4.1. Vandens apsauga ir vandentvarkos priemonės 
 

Vandens ištekliai 
Paviršinių vandenų struktūrą formuoja upės, ežerai, tvenkiniai. Natūralus ežeringumas Šiaulių regione 

yra mažas (0,3 proc.), kai šalies vidurkis siekia 1,35 proc. Didžiausią teritorijos plotą ežerai užima Šiaulių 
rajone.  
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4.5 pav. Vandens suvartojimo apskrityje dinamika, tūkst. m3 per metus 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Šiaulių apskritis, 2008. 
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Šiaulių regionas pagal apsirūpinimą požeminiu vandeniu tarp kitų apskričių Lietuvoje užima 4 vietą. 
Augant pramonei, regione gėlo vandens poreikiai didės, nors išžvalgytų požeminių vandens išteklių turėtų 
užtekti. Šiaulių miestas turi gamtinio turizmo potencialą, kurį sudaro vidaus vandens telkiniai (Talkšos ir 
Rėkyvos ežerai), rekreacinė Salduvės zona su piliakalniu, kuris naudojamas žiemos pramogoms.  

 
Vandens vartojimas 
Pagrindinis vandenų būklės valdymo uždavinys – iki 2015 m. pasiekti, kad visi vandens telkiniai būtų 

geros būklės, t. y. būtų pasiekti vandensaugos tikslai. Lietuvoje naudojami požeminio vandens ištekliai 
daugeliu atveju yra geros kokybės, todėl brangių vandens gerinimo technologijų taikymo poreikis nedidelis.  

 
4.9. lentelė 

Paimta ir sunaudota vandens Šiaulių apskritis savivaldybėse, tūkst. m3 per metus 
 

Paimta vandens Sunaudota vandens 
Iš viso: Iš jo požeminio Iš viso: Iš jo požeminio 

 

2007 m. 2008 m. 2007 m. 2008 m. 2007 m. 2008 m. 2007 m. 2008 m. 
Akmenės rajonas  1426,0 1311,0 819,0 792,0 1215,0 1133,0 608,0 614,0 
Joniškio rajonas  596,0 511,0 596,0 511,0 522,0 453,0 522,0 453,0 
Kelmės rajonas 3995,0 4038,0 405,0 448,0 3957,0 3986,0 367,0 396,0 
Pakruojo rajonas 209,0 244,0 209,0 244,0 180,0 215,0 180,0 215,0 
Radviliškio rajonas 1268,0 856,0 1254,0 844,0 1025,0 721,0 1017,0 710,0 
Šiaulių miestas 5714,0 5455,0 5690,0 5432,0 3996,0 3928,0 3972,0 3905,0 
Šiaulių rajonas 1417,0 1083,0 677,0 323,0 1286,0 1010,0 546,0 250,0 

 

Šaltinis: Gyvenamasis fondas ir pastatų statyba, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Šiaulių apskritis. 
2008. 

 
Pagrindinės kokybės problemos, kurias reikia spręsti artimiausiu metu, yra padidinta geležies, 

mangano ir fluoro koncentracija požeminiame vandenyje. Šiuo metu geležis šalinama iš 70 proc. viso 
centralizuotai tiekiamo vandens. Šiaulių regione mažėja tiek bendras, tiek požeminio vandens suvartojimas. 
Požeminis vanduo sudaro daugiau kaip pusę viso suvartojamo vandens kiekio. Vandens suvartojimas mažėjo 
kiekvienais metais. 2000–2008 m. bendras vandens suvartojimas sumažėjo 4938 tūkst. m3, arba 30 proc., 
požeminio vandens – 1714 tūkst. m3, arba 20,7 proc. Daugiau sunaudota vandens tik Pakruojo rajone. 
Gerokai sumažėjo vandens vartojimas Radviliškio ir Šiaulių rajonuose. Analogiškai kito ir požeminio 
vandens vartojimas.  

 
4.10 lentelė 

Vandens sunaudojimas pagal reikmes 2008 m., tūkst. m3 per metus 
 

 
Pramonės 
reikmėms 

Ūkio ir 
buities 

reikmėms 

Energetikos 
reikmėms 

Žemės ūkio 
reikmėms 

Žuvininkystės 
reikmėms 

Kitoms 
reikmėms 

Lietuva 45668,2 94182,9 4444907,4 1746,3 74856,5 4438,6 
Šiaulių apskritis 825,0 5885,0 126,0 198,0 4350,0 62,0 
Akmenės rajonas  530,0 548,0 – 55,0 – – 
Joniškio rajonas  93,0 203,0 – 143,0 – 14,0 
Kelmės rajonas 47,0 349,0 – – 3590,0 – 
Pakruojo rajonas  215,0     
Radviliškio 
rajonas 

43,0 676,0 2,0    

Šiaulių miestas 112,0 3644,0 124,0  – – 48,0 
Šiaulių rajonas  250,0   760,0  
 

Šaltinis: Lietuvos apskritys. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. V., 2009. 
 
2008 m. daugiausia vandens Šiaulių apskrityje buvo sunaudota ūkio ir buities reikmėms – daugiau nei 

pramonės reikmėms, o tai atitinka bendras mūsų šalies tendencijas. Vandens suvartojimo struktūrą rajonuose 
lemia juose vykdoma veikla. Akmenės rajone ir Šiaulių mieste daugiausia vandens vartoja pramonė, Kelmės 
ir Šiaulių rajonų savivaldybėse vandens daugiausia sunaudojama žuvininkystės reikmėms, Joniškio rajone – 
žemės ūkio reikmėms.  
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Vanduo apskrities gyventojams tiekiamas iš požeminių šaltinių. Požeminiai vandenys šalies teritorijoje 
pasiskirstę netolygiai, daugiausia jų esama didžiųjų upių slėniuose. Šiaulių regione išžvalgytų vandens 
išteklių rezervas yra mažas. Didelė problema yra geriamojo vandens kokybė, kuriai įtakos turi požeminio 
vandens išteklių kokybė, priemaišų kiekis, ypač geležies, todėl būtina turėti geležies šalinimo iš geriamojo 
vandens technologijas, kad pagerėtų vandens tiekimo tinklų būklė. Gruntiniai vandenys regione yra gana 
švarūs, tačiau jo kokybę blogina didelis geležies, karbonatų kiekis.  

2008 m. pradžioje centralizuotu vandens tiekimu Šiaulių apskrityje naudojosi 71 proc. (Lietuvoje – 
76,5 proc.) gyvenamojo fondo patalpų, kanalizacija – 70 proc. (Lietuvoje – 75 proc.) gyvenamojo fondo 
patalpų. Centralizuotos vandentiekio sistemos rajonuose lygis skirtingas. Centralizuoto vandentiekio vanduo 
Šiaulių regione yra kietas, geležingas. Dauguma vandens paskirstymo tinklų, ypač rajonuose, nutiesti prieš 
30–50 m., todėl fizinis vamzdynų nusidėvėjimas dar blogina vandens kokybę. Daugelyje vietovių reikalinga 
vandentiekio tinklų renovacija arba jų keitimas.  

Vandentiekio tinklų pajėgumai nepanaudojami, todėl yra didelė buvimo tinkluose trukmė, susidaro 
nuosėdos, kurios blogina geriamojo vandens kokybę. Pagal geležies ir mangano koncentraciją centralizuotai 
tiekiamas vanduo daugelyje vietovių neatitinka reikalavimų. Šiaulių miesto gyventojams tiekiamas sąlyginai 
geros kokybės vanduo. Tuo tarpu kitose apskrities vietovėse geriamojo vandens kokybė lieka svarbia 
problema.  

Apie 30–70 proc. apskrities kaimų ir mažų miestelių gyventojų vandenį naudoja iš šachtinių (kastinių) 
šulinių. Kai kuriuose rajonuose šachtinių šulinių vandenį naudoja iki 75 proc. gyventojų. Naudoti šulinių 
vandenį yra paprasta ir nebrangu, tačiau prasta vandens kokybė dažnai riboja naudojimąsi jais. Šachtiniam 
šulinių vandeniui būdingas didelis nitratų kiekis, kietumas, mikrobiologinis užterštumas. Priemiestiniuose 
rajonuose šulinių vandeniui būdingas užterštumas sunkiaisiais metalais. 2009 m. atlikti šachtinių šulinių 
vandens tyrimai parodė, kad daugiau nei 50 proc. Šiaulių apskrityje ištirtų šulinių vanduo užterštas nitratais. 

2008 m. Šiaulių apskrityje didžiausias nitratų kiekis vandenyje buvo rastas Pakruojo, Radviliškio ir 
Joniškio rajonų šachtiniuose šuliniuose. Pakruojo rajono šulinių vandenyje nitratų buvo rasta net 460 mg/l – 
tai daugiau nei 9 kartus viršija ribinę rodiklio vertę. 2007 m. Šiaulių apskrityje dėl nitratų kiekio nustatymo 
ištirti 1 689 šuliniai, iš kurių net 1 023 (60,6 proc.) nustatytas padidintas nitratų kiekis. Dėl mikrobinių 
rodiklių ištirti 1 205 šuliniai, iš kurių 348 (28,9 proc.) šuliniuose nustatyta padidinta mikrobinė tarša. 

Prognozuojama, kad požeminio vandens naudojimas ateityje didės, o kaimo vietovėse, kur 
nenumatoma vandentiekio tinklų plėtra, geriamojo vandens klausimas turėtų būti sprendžiamas įrengiant 
vietoje kastinių šulinių individualius artezinius gręžinius. Vandens kokybės gerinimo klausimai apskrityje 
sprendžiami įsisavinant ES struktūrinės paramos lėšas. 

 
Nuotekų valymas 
Šiaulių regione, netgi Šiaulių mieste, yra individualių namų kvartalų, gyvenviečių ir miestelių, 

neturinčių nuotekų tinklų ir jų valymo įrenginių.  
Daugelį Šiaulių apskrities nuotekų surinkimo tinklų reikia renovuoti: dėl vamzdžių įlūžimų, įtrūkimų, 

blogų sandūrų vamzdynai užsikemša, vyksta gruntinio vandens ir nuotekų filtracija ir eksfiltracija. Kaimo 
sodybose, gyvenvietėse, apskrities miestuose dauguma miesto gyvenamųjų namų kvartalų neturi 
vandentiekio, kanalizacijos tinklų. Netvarkingi tualetai, nesandarios jų išsėmimo duobės, nepakankami 
atstumai nuo šulinio iki tualetų – tai vieni pagrindinių paviršinio vandens taršos šaltinių. Ūkio, buities ir 
gamybos nuotekų, išleistų į paviršinius vandenis, kiekis kito nedaug. 

 
4.11 lentelė 

Nuotekų išleidimas, tūkst. m3 per metus 
 

Ūkio, buities ir gamybos nuotekos, išleistos į paviršinius vandenis  
2007 m. 2008 m. 

Šiaulių apskritis 20485 17763 
Akmenės rajonas  767 773 
Joniškio rajonas  1114 1002 
Kelmės rajonas 3683 3681 
Pakruojo rajonas 525 484 
Radviliškio rajonas 1471 1289 
Šiaulių miestas 9599 8200 
Šiaulių rajonas 3326 2334 
 

Šaltinis: Lietuvos apskritys, Statistikos departamentas prie  Lietuvos Respublikos Vyriausybės. V., 2009. 
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2008 m. Šiaulių apskrityje išleista 17763 tūkst. m3, t. y. 13 proc. mažiau nei 2007 m. Nežymus 
didėjimas fiksuojamas tik Akmenės rajone. 

 
4.12 lentelė 

Netolygumo rodikliai vandentvarkos sistemoje  
 

 Iki nustatytų reikalavimų išvalomų 
nuotekų dalis, proc. 

Nepakankamai išvalytų ir užterštų 
nuotekų dalis, proc. 

Netolygumo rodikliai 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 
Lietuvos vidurkis 70,5 98,7 98,9 29,1 1,3 1,1 
Šiaulių apskritis 75,1 84,8 40,5 24,1 15,2 59,5 
Akmenės rajonas  30,5 33,8 34,4 69,5 66,2 65,6 
Joniškio rajonas  15,5 14,2 15,5 84,5 85,8 84,5 
Kelmės rajonas 99,6 99,8 100 0,4 0,2 0 
Pakruojo rajonas 98,8 100 100 1,2 0 0 
Radviliškio rajonas 23,4 52,5 97,4 76,6 47,5 2,6 
Šiaulių miestas 62,6 71,5 57,8 37,4 28,5 42,2 
Šiaulių rajonas 100 100 0 0 0 100 
 

Šaltinis: Lietuvos apskritys, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. V., 2009. 
 
Mūsų šalies lygmeniu nuotekų, išvalomų iki nustatytų reikalavimų, dalis siekia apie 99 proc. Šiaulių 

apskrities rodikliai itin blogėjo 2008 m., nes 8 200 tūkst. m3 nuotekų, išleistų Šiaulių mieste, priskirta prie 
nepakankamai išvalytų. 2007 m. nevalytų ir nepakankamai išvalytų nuotekų dalis sudarė 15,2 proc., o 
2008 m. – 59,5 proc. Šioje srityje yra daug teigiamų poslinkių: pagerėjo nuotekų valyklų eksploatacija, 
pradėjo veikti nauja Radviliškio m. nuotekų valykla, rekonstruotos Linkaičių (Joniškio r.), Laikšių 
(Kelmės r.) gyvenviečių nuotekų valyklos. Dėl to 2008 m. Kelmės rajone visos išleidžiamos nuotekos buvo 
išvalomos iki nustatytų reikalavimų. Radviliškio rajone nevalytų ir nepakankamai išvalytų nuotekų dalis 
sudarė 2,6 proc., Pakruojo ir Kelmės rajonuose vandenvalos įrengimai pajėgūs išvalyti visas išleidžiamas 
nuotekas.  

Šiaulių regione lietaus vanduo nuo žaliųjų plotų ir kietųjų dangų apyšvaris. Įmonių vandenys 
nuvedami į valymo įrenginius arba paviršinio vandens telkinius. Lietaus nuotekų sistema nėra pakankamai 
išplėtota, būklė prasta, vamzdynai neremontuoti, tačiau 2005–2007 m. nepakankamai išvalytų lietaus 
nuotekų į atviruosius vandens telkinius išleista  apie 1 proc.  

Teisės aktai numato, kad viešai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų 
prieinamumas iki 2015 m. turėtų pasiekti 95 proc. šalies gyventojų. Šiaulių apskrityje įgyvendinama daug 
vandentvarkos projektų. Biologinio valymo įrenginiai buvo įrengti Kelmės, Pakruojo, Radviliškio rajonuose 
ir Šiaulių mieste. 2006 m. Helsinkio komisija nusprendė Šiaulių miesto nuotekų valymo įrenginius išbraukti 
iš didžiausių Baltijos jūros taršos šaltinių, vadinamųjų „karštųjų taškų“, sąrašo, nes buvo patobulintos ir 
modernizuotos teršalų valymo technologijos ir jos jau atitiko ES reikalavimus. 

2009 m. baigta rengti galimybių studija dėl alternatyvių vandens tiekimo sistemų atskiriems, 
nedideliems ir nutolusiems gyvenamiesiems rajonams prijungti prie Šiaulių miesto vandentiekio tinklų. 
Projektą parengė Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir UAB „Šiaulių vandenys“. Naudojant ES 
struktūrinę paramą 2007–2013 m. iš Sanglaudos skatinimo veiksmų programos finansuojami projektai: 

• UAB „Akmenės vandenys“ vykdo projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 
plėtra Akmenės rajone“. Projekto tikslas – didinti centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą bei efektyvų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
sistemų funkcionavimą Akmenės rajone. Įgyvendinus projektą, bus įrengti nauji nuotekų valymo 
įrenginiai Ventoje (1 vnt.) ir Akmenėje (1 vnt.), naujos nuotekų siurblinės Akmenėje (4 vnt.) ir 
Ventoje (4 vnt.), Akmenėje ir Ventoje nutiesti nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai. Projektui 
skirta 9 980,8 tūkst. Lt . 

• UAB „Joniškio vandenys“ įgyvendina projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtra Žagarėje“. Šiuo projektu siekiama užtikrinti Žagarės miesto gyventojams 
kokybiškas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bei Žagariškių k. tinklų 
aglomeraciją su Žagarės miesto tinklais. Realizavus projektą 2010–2011 m., planuojama įrengti 
vandentiekio, nuotekų tinklus ir valymo įrenginius, o tai sudarys galimybę prijungti iki 1 800 
gyventojų. Projektui skirta 19 968,0 tūkst. Lt.  

• UAB „Joniškio vandenys“ įgyvendina projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtra Joniškio rajone“. Projekto tikslas – įgyvendinti ES nuotekų direktyvos 
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91/271/EEC reikalavimus nuotekų išvalymui, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei 
požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplėsti centralizuotai vandentvarkos 
paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje vandentvarkos paslaugų 
kokybę. Projekte numatoma nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklus Joniškio mieste, prie viešojo 
vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemų prijungiant naujus vartotojus. Projektui skirta 13 
797,3 tūkst. Lt.  

• UAB „Kelmės vanduo“ vykdo projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 
renovavimas ir plėtra“. Projekto tikslas – viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir 
tvarkomų nuotekų paslaugos išplėtimas Kelmės miesto Tytuvėnų miestelyje. Įgyvendinus projektą, 
bus suteikta galimybė prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo sistemų ir nuotekų tinklų dar 
3 414 gyventojų. Projektui skirta18 159 tūkst. Lt. 

• UAB „Pakruojo vandentiekis“ vykdo projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros renovavimas ir plėtra Pakruojo rajone“. Centralizuotomis vandentiekio ir nuotekų 
surinkimo sistemomis rajone naudojasi apie 35 proc. gyventojų, todėl projekto tikslas – užtikrinti 
kokybiško vandens tiekimą, reikalavimus atitinkantį nuotekų bei dumblo tvarkymą ir sudaryti 
gyventojams centralizuotų paslaugų prieinamumo galimybę. Projektui skirta 28 736,6 tūkst. Lt. 

• UAB „Radviliškio vanduo“ įgyvendina projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtra Radviliškio rajone“, kurio tikslas – didinti centralizuoto geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir efektyvų vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo sistemų veikimą Radviliškio rajone. Numatoma naujų nuotekų siurblinių statyba 
Radviliškyje (1 vnt.) ir Baisogaloje (2 vnt.), naujų vandentiekio tinklų ir nuotekų tinklų statyba. 
Įgyvendinus projektą padidės viešai tiekiamo geriamojo vandens paslaugų prieinamumas: 
Baisogalos mieste – nuo 66 proc. iki 74 proc., Radviliškio mieste – nuo 88 iki 92 proc. Nuotekų 
tvarkymo paslaugų vartotojų skaičius Baisogalos mieste padidės nuo 60 proc. iki 72 proc., 
Radviliškio mieste – nuo 84 proc. iki 87 proc. Įgyvendinus projektą, bus sumažintas neigiamas 
poveikis aplinkai. Projektui skirta 3 443,8 tūkst. Lt. 

• UAB „Kuršėnų vandenys“ vykdo projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 
renovavimas ir plėtra Šiaulių rajone“. Projekto tikslas – modernizuoti ir išplėsti vandens tiekimo 
bei nuotekų tvarkymo infrastruktūrą Šiaulių rajone (Kairiuose, Vijoliuose, Kuršėnuose). 
Įgyvendinant projektą bus renovuoti, išplėtoti vandentiekio ir nuotekų tinklai, pastatytos siurblinės, 
sumažės paviršinių vandens telkinių tarša komunalinėmis atliekomis. Projektui skirta 679 tūkst. Lt.  

• UAB „Šiaulių vandenys“ įgyvendina projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šiaulių rajone, kurio tikslas – realizuojant Lielupės upių 
baseino investavimo programą, užtikrinti viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir 
tvarkomų nuotekų paslaugų plėtrą Šiaulių rajono Ginkūnų gyvenvietėje. Įgyvendinus projektą bus 
pertvarkytas nuotekų valymo įrenginių valymo procesas, užtikrinant azoto ir fosforo junginių 
šalinimo rodiklių atitiktį ES reikalavimams. Įgyvendinus projektą bus suteikta galimybė prisijungti 
prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų papildomai 403 Ginkūnų gyventojams, sumažės 
atvirųjų vandens telkinių tarša. Projektui skirta 14 670,2 tūkst. Lt. 

• UAB „Šiaulių vandenys“ įgyvendina projektą „Šiaulių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“. Šio 
projekto įgyvendinimas padės išspręsti bendrą Šiaulių regiono nuotekų dumblo tvarkymo 
problemą, nes Šiaulių regione, plečiant nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūrą, proporcingai 
didėja ir nuotekų valymo metu susidarančio dumblo kiekis. Įgyvendinus projektą Šiaulių mieste ir 
regione būtų išspręstos dumblo kiekio sumažinimo, dumblo kvapo panaikinimo, dumblo 
stabilizavimo problemos, sumažintos šiltnamio dujų emisijos. Projektui skirta 61 980,9 tūkst. Lt.  

• UAB „Šiaulių vandenys“ įgyvendina projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtra Šiauliuose“. Projekto tikslas – įgyvendinant Lielupės upių baseino programą, 
užtikrinti viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugų 
plėtrą Šiaulių mieste. Šiuo metu Šiauliuose viešai vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos 
prieinamos 85 proc. gyventojų. Įgyvendinus projektą, bus išspręstas vandentvarkos paslaugų 
teikimas Medelyno, Kalniuko, Pabalių ir kt. į projektą įtrauktuose gyv. rajonuose, pagerintos 
gyventojų gyvenimo sąlygos, padidintas miesto vardentvarkos ūkio efektyvumas, pagerinta 
ekologinė situacija. Įgyvendinus investicijas, bus suteikta galimybė prisijungti prie centralizuotų 
vandentiekio ir nuotekų tinklų papildomai 6 928 gyventojams. Projektui skirta 68 146,9 tūkst. Lt. 
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Vandens telkinių ir upių vandens kokybė 
Svarbiausi vandens teršėjai yra miestų ir pramonės įmonių nuotekos bei tarša dėl žemės ūkio veiklos. 

Nors pastaraisiais metais vandens telkinių būklė pamažu gerėja, bet didelės dalies vandens telkinių būklė 
išlieka bloga dėl praeityje buvusio teršimo ir nepakankamai taikomų priemonių šiuo metu.  

Upių stebėsenos programa vykdoma pagal ES reikalavimus, atliekama priežiūros intensyvi, priežiūros 
ekstensyvi ir veiklos stebėsena. Šiaulių regione 2008 m. pagal upių kokybės valstybinio stebėsenos planą 
buvo stebimos 30 upių vietos. Intensyvi stebėsena vykdyta 7 vietose (pagrindinės didesnės upės, ištekančios 
į Latvijos teritoriją), priežiūros ekstensyvus stebėsena 10 vietų (numatomos geros vandens kokybės upės, 
ateityje galinčios tapti etaloninėmis), veiklos stebėsena 13 vietų. 

2008 m. gera upių vandens kokybė yra 47 proc. stebėtų vietų (2007 m. – 31 proc.). Visos pasienio upės 
neatitinka kokybės reikalavimų. Dažniausiai viršytos bendro azoto (53 atvejai) ir fosforo (18 atvejai) teršalų 
kokybės normos (DLK). 2008 m. bloga upių kokybė buvo 53 proc. stebėtų vietų.  

Nuo 2008 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų 
vandens kokybė“. Ši higienos norma reglamentuoja maudyklų vandens kokybės reikalavimus, vandens 
kokybės rodiklių nustatymo metodus, vandens kokybės stebėseną, vertinimą ir klasifikavimą. Mėginiai 
imami nustatytose maudyklų vietose nuo gegužės 27 d. iki rugsėjo 15d., du kartus per mėnesį. Šiaulių 
apskrityje stebima daugelis vandens telkinių (ežerai: Gudelių, Geluvos, Rėkyvos, (Šiaulių r.), Gauštvinio, 
Bridvaišio, Giliaus, Pašiaušės (Kelmės r.), Žvelgaičių (Joniškio r.), Arimaičių, Šiaulių jūros (Šiaulių r.). 
Upės: Ventos (Akmenės r.), Šventės (Joniškio r.), Skalyno (Pakruojo r. ). Užtvankos: Kražantės (Kelmės r.), 
Žeimelio (Pakruojo r.), Dabikinės, Pragalvio (Akmenės r.). Tvenkiniai: Prūdelio (Šiaulių r.), Joniškio 
(Joniškio r.), Eibariškių (Radviliškio r.). Karjerai: Kuršėnų (Šiaulių r.), Petrašiūnų (Pakruojo r.)). Maudyklų 
vandens kokybė nustatoma tiriant vandens fizines, chemines ir mikrobiologines savybes, kurių privalomosios 
vertės nustatytos Maudyklų vandens direktyvoje.  

2009 m. maudyklų stebėjimo rezultatai rodo, kad Šiaulių apskrityje reguliariai stebimos 86 maudyklos, 
14 maudyklų – nereguliariai. Šiaulių apskrityje buvo apie 98 proc. stebėtų maudyklų vandens kokybė atitiko 
reikalavimus. Iš stebėtų maudyklų viršytos leidžiamos mikrobiologinės vertės buvo tik Karklėnų ežere. 
Šiaulių apskrities poilsio zonų vandens kokybė stebima 23 vietose, 10 vietų – reguliariai. Poilsio zonos, 
kuriose vandens kokybė atitiko reikalavimus, buvo apie 96 proc. 

2007 m. vandens mėginiai buvo paimti iš Voveriškių, Švedės, Naisių, Šilų, Pakumulšio, Raudėnų 
tvenkinių, Paežerių, Kairių ir Gudelių ežerų, Kuršėnų karjerų bei Ventos upės. Daugumos tirtų Šiaulių rajono 
vandens telkinių mikrobiologinių ir cheminių tyrimų rezultatai buvo geri. Raudėnų tvenkinyje leistiną normą 
viršijo fekaliniai streptokokai. Keturiose maudyklose – Šilų, Raudėnų, Pakumulšio tvenkiniuose ir Ventos 
upėje – nustatyta sumažėjusi deguonies sotis, tačiau tai neturi neigiamo poveikio žmogaus sveikatai. Buvo 
tirti Šiaulių miesto vandens telkiniai: Šiaulių jūra, Geluvos, Rėkyvos, Talkšos ežerai ir Prūdelis. Prūdelio  
mikrobiologinių tyrimų rezultatai buvo blogi (padaugėję fekalinių streptokokų). Neigiami tyrimo rezultatai 
dažnai susiję su trumpalaike tarša, t. y. mikrobiologiniu užterštumu, kuris turi aiškiai nustatomas priežastis, 
nedarantis įtakos maudyklos vandens kokybei ilgiau nei 72 val. po to, kai pirmą kartą buvo pakenkta 
vandens kokybei. Naudojant ES struktūrinę paramą iš Sanglaudos skatinimo veiksmų programos lėšų 
finansuojami 7 projektai. 

• Radviliškio rajone, siekiant mažinti požeminių ir paviršinių vandenų taršą iš teritorijų, užterštų 
aplinkai pavojingomis medžiagomis įgyvendinamas projektas „Praeities taršos Raudondvario 
katilinės mazuto ūkyje likvidavimas“. Projektui skirta  920,9 tūkst. Lt ES lėšų.  

• Atliekami Joniškio mieste esančios Purvės upės atkarpos ekologinės būklės gerinimo darbai, taip pat 
planuojama atlikti vandens telkinių pakrančių (apsauginių juostų ir zonų) gamtosauginį tvarkymą. 
Projekto vertė – 294,1 tūkst. Lt, projektas finansuojamas iš ES lėšų. Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programos lėšomis finansuojami ir Žagarės mieste esančios Švėtės upės atkarpos ekologinės būklės 
gerinimo darbai, planuojama atlikti vandens telkinio pakrančių (apsauginių juostų ir zonų) 
gamtosauginį tvarkymą. Projektui skirta 1 110,3 tūkst. Lt .  

• Finansavimas gautas Ventos upės pakrančių Kuršėnų mieste sutvarkymui. Projekto vykdymo eigoje 
bus sutvarkyta ir išvalyta dalis Ventos upės, pakrantės Kuršėnų mieste. Projektui skirta 2 838,6 tūkst. 
Lt  

• ES struktūrinė parama iš Sanglaudos skatinimo veiksmų programos gauta Kruojos upės dalies 
valymo ir tvarkymo darbams finansuoti (Pakruojo raj. savivaldybė). Projekto tikslas – pagerinti 
Kruojos upės ekologinę ir cheminę būklę, išvalant ir sutvarkant apie 2,3 km Kruojos upės dalį (nuo 
užtvankos iki Pakruojo dvaro sodybos gelžbetoninio tilto). Bendra projekto vertė – 1 568,1 tūkst. Lt.  

• ES struktūrinės paramos lėšomis atliekami Dabikinės upės ruožo išvalymo darbai (Akmenės raj. 
savivaldybė). Projekto tikslas – pagerinti Dabikinės upės ekologinę ir cheminę būklę, išvalant 7 km 
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Dabikinės upės ruožą ir sutvarkant iki 5,6 ha rekreacinę teritoriją, kuri bus pritaikyta plėtoti 
poilsinio, pažintinio, bendrojo turizmo infrastruktūrą. Bendra projekto vertė – 1 588,0 tūkst. Lt.  

• ES struktūrinė parama gauta projektui „Arimaičių ežero dalies išvalymas ir pakrantės sutvarkymas“. 
Realizavus projektą bus išvalyta dalis Radviliškio rajone esančio Arimaičių ežero (iki 15 ha), 
pagerinta paviršinių vandens telkinių Radviliškio rajone ekologinė būklė. Bendra projekto vertė yra 
2 779,0 tūkst.Lt. 

 
 4.13 lentelė 

2007–2013 m. ES struktūrinė parama vandens apsaugai ir vandenvalai 
 

Projektų vertė, tūkst. Lt ir finansavimo šaltiniai Savivaldybė Projektų 
skaičius Iš viso: ES fondų lėšos Pareiškėjo ir partnerio lėšos 

Akmenės rajonas  2 31 568,8 28 192,7 3 376,0 
Joniškio rajonas  4 34 959,1 31 404,8 3 554,2 
Kelmės rajonas 1 18 159,5 16 247,9 1 911,5 
Pakruojo rajonas 2 30 304,7 27 044,5 3 260,1 
Radviliškio rajonas 3 7 143,8 6 364,4 779,3 
Šiaulių miestas 2 130 127,9 11 6430,3 13 697,6 
Šiaulių rajonas 3 39 187,8 34 935,8 1 413,4 
Iš viso: 17 291 451,9 260 620,7 27 992,5 
 

Šaltinis: ES struktūrinė parama [interaktyvus] [žiūrėta 2010-04-12]. Prieiga per internetą: <http://www.esparama.lt/>. 

 
Miškingumas ir medienos ištekliai 
Šiaulių regione miškais užimta 27,3 proc. teritorijos, kai Lietuvoje yra 32,9 proc. Tai vienas mažiausių 

miškingumo rodiklių po Marijampolės ir Klaipėdos apskričių. Didžiausias miškingumas yra Šiaulių (34,7 
proc.) ir Akmenės (32,4 proc.) rajonuose, mažiausias – Joniškio (20,0 proc.) ir Pakruojo (19,9 proc.) 
rajonuose. Pagal medienos išteklius išsiskiria Šiaulių ir Kelmės rajonų teritorijos, kuriose sukaupta 
atitinkamai 25,8 proc. ir 23,1 proc. Šiaulių apskrities medienos išteklių. Bendrajame plane siūloma 
nederlingiausias žemes apželdinti mišku. Tokių žemių ypač daug Kelmės rajone, kur miškingumas galėtų 
siekti 35–38 proc., o regione jį padidinti iki 30 proc. Kraštovaizdžio problemoms skiriama nepakankamai 
dėmesio, regione vykdomi tik keli smulkūs projektai.  

 
Užterštų teritorijų tvarkymas ir valymas 
Numatoma finansuoti pažeistų teritorijų inventorizavimo darbus, nustatyti jų neigiamą poveikį 

požeminiams ir paviršiniams vandenims bei gyventojų sveikatai. Numatyta finansuoti išlaidas pažeistų 
teritorijų renatūralizavimui arba jų pritaikymui visuomenės poreikiams. Užterštų teritorijų valymui gautos / 
planuojamos gauti lėšos: 

• Šiaulių mieste įgyvendintas projektas „Šiaulių miesto talkšos ežero pietinės dalies valymas“. 
Projekto tikslas – išvalyti ir sutvarkyti pietinę Talkšos ežero pakrantę, išsaugant unikalias ežero 
gamtines vertybes, atkuriant kraštovaizdžio elementus, siekiant visuomenės teisių užtikrinimo į 
sveiką, švarią ir saugią aplinką, tausojančio požiūrio gamtos vertybėms skatinimo bei atitinkamų 
sąlygų sporto ir rekreacijos veikloms vystytis. Projektas įgyvendintas 2008 m., bendra projekto 
vertė – 4 008, 8 tūkst. Lt.  

• Radviliškio rajone įgyvendinamas projektas „Praeities taršos Raudondvario katilinės mazuto ūkyje 
likvidavimas“, kurio tikslas – sumažinti požeminių ir paviršinių vandenų taršą iš teritorijų, užterštų 
aplinkai pavojingomis medžiagomis. Raudondvario katilinė priskiriama prie objektų grupės, kai 
taršos šaltinis kelia potencialią grėsmę požeminio vandens vartotojams ar kitiems aplinkos 
elementams. Teritorija jau yra paveikta praeities taršos, tačiau prasta nenaudojamos infrastruktūros 
būklė kelia grėsmę aplinkai. Likvidavus katilinės mazuto ūkį, pagerės kraštovaizdis, sumažės 
taršos grėsmė požeminiams ir antžeminiams vandenims Raudondvario gyvenvietėje, pagerės 
aplinkinių vietovių gyventojų gyvenimo kokybė. 

• Kelmės mieste (rajone) gautas finansavimas projektui „Kražantės upės dalies ir tvenkinio 
išvalymas bei pakrančių sutvarkymas“. Projekto tikslas – išvalyti Kelmės miesto Kražantės 
tvenkinį ir Kražantės upės dalį bei pakrantes nuo praeities taršos, kartu užtikrinti visuomenės teisę 
į saugią ir švarią aplinką. Projektui skirta 1 568,7 tūkst. Lt finansavimas. 

• Gautas finansavimas projektui „Talkšos ežero šiaurinės dalies valymas ir prieigų sutvarkymas“. 
Bendra projekto vertė – 7 205,6 tūkst. Lt. Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2010–
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2012 m. Įgyvendinus projektą bus išvalyta Šiaulių miesto Talkšos ežero šiaurinė dalis ir pagerinta 
ekologinė ežero būklė.  

• Parengtas projektas „Buvusio Zoknių karinio oro uosto praeityje užterštų teritorijų sutvarkymas“. 
Jis įtrauktas į ES fondų ir LR valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų 2007–2010 m. Šiaulių 
regiono projektų sąrašą. Bendra projekto vertė – 3,44 mln. Lt.  

 
Naudingos iškasenos 
Šiaulių regione išžvalgytus ir paruoštus pramoniniam naudojimui naudingųjų iškasenų išteklius sudaro 

durpės (apie 60 proc. visų šalies išteklių), molis, smėlis, žvyras – apie 40 proc. šalies išteklių. Pagal molio 
išteklius Šiaulių regionas užima pirmąją vietą Lietuvoje. Yra dolomitų, klinčių išteklių. Daugiausia durpių 
išteklių regione yra Radviliškio, Šiaulių ir Joniškio rajonuose, Šiaulių mieste. Žvyro išteklių daugiausia yra 
Kelmės, Radviliškio rajonuose, smėlio – Kelmės ir Joniškio, klinčių – Akmenės, dolomito – Pakruojo 
rajonuose.  

Išžvalgytos klinčių atsargos prie N. Akmenės siekia 29 mlrd. t, apie 500 mln. t klinčių kokybė atitinka 
pasaulinius standartus. Augant cemento paklausai, tikėtina, kad Akmenės cemento gamybos įmonės 
pardavimo apimtys didės ir tai turės teigiamą poveikį regiono plėtrai.  
 
 

4.4.2. Atliekų tvarkymas 
 

Nuo 2007 m. pradžios Šiaulių regione – miestuose, miesteliuose ir kaimuose – įsigaliojo vieninga 
komunalinių atliekų tvarkymo sistema, kuriai esant visos gyventojų namuose bei ūkyje susikaupiančios 
atliekos rūšiuojamos ir išvežamos į naująjį Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyną Aukštrakiuose. 
Visose Šiaulių apskrities savivaldybių teritorijose vietinė rinkliava įvesta 2007 m., Akmenės rajone – 
2008 m. Visuotinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą įgyvendinimas ir atliekų tvarkymo paslaugos 
teikimas kiekvienam rinkliavos mokėtojui užtikrino, kad visos susidariusios komunalinės atliekos yra 
surenkamos ir sutvarkomos.  

Regioninei atliekų tvarkymo sistemai valdyti įkurtas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras 
(ŠRATC). Centro užduotis – iki 2013 m. sukurti regioninę komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, 
organizuoti jos veiklą ir įgyvendinti ES Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamą projektą „Šiaulių regiono 
atliekų tvarkymo sistemos plėtra“, kuris įgyvendinamas dviem etapais.  

Pirmasis Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros etapas baigtas 2008-12-31, atliktų darbų 
vertė – 35,4 mln. Lt. Pirmojo etapo metu pastatytas naujas regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas 
Aukštrakiuose (Šiaulių raj.), rekonstruotas privažiavimo kelias į jį. Šiaulių apskrityje įrengti 34 atliekų 
priėmimo punktai, 247 bendro naudojimo konteinerinės aikštelės, Kairiuose (Šiaulių raj.) – žaliųjų atliekų 
kompostavimo aikštelė, baigti Kairių sąvartyno uždarymo I etapo darbai. Šiaulių apskrityje uždaryta ir 
sutvarkyta 116 mažųjų sąvartynų (šiukšlynų). Antrojo etapo metu 2007–2013 m. planuojamų vykdyti 
projektų vertė – 65,6 mln. Lt. 

2008 m. į Aukštrakių ir Kairių sąvartynus priimta 136 393 t atliekų (36,1 proc. daugiau nei 2007 m.). 
Surenkamo komunalinių atliekų kiekio didėjimas siejamas su antrais rinkliavos už atliekų tvarkymą veikimo 
metais, kadangi tais metais rinkliava jau vyko visoje apskrityje. 2008 m. Šiaulių mieste bendras sutvarkytų 
komunalinių atliekų kiekis, lyginant su 2007 m., sumažėjo 7 proc., o sutvarkytų mišrių nerūšiuotų atliekų 
kiekis – 8 proc.  

2009 m. pirmąjį pusmetį Šiaulių mieste irgi buvo stebimas komunalinių atliekų surinkimo 
sumažėjimas (ypač iš juridinių asmenų), tačiau 2009 m. III ketvirtyje surinkimas pradėjo didėti. Šiaulių 
mieste, įvedus vietinę rinkliavą, didžiausia problema buvo atliekų turėtojų aprūpinimas atliekų surinkimo 
konteineriais. 2008 m. atliekų surinkimo priemonėmis aprūpinti 99 proc. Šiaulių miesto rinkliavos mokėtojų. 
Antrinėms žaliavoms surinkti Šiaulių mieste įrengtos 135 bendro naudojimo konteinerinės aikštelės, kuriose 
pastatyti 393 konteineriai (1,6 m3 talpos) ir 111 konteinerių (1,8 m3 talpos), kurie yra ŠRATC ir Šiaulių 
miesto savivaldybės nuosavybė. 2008 m. iš LR aplinkos ministerijos gauti 351 vnt. (1,8 m3) talpos 
konteineris antrinėms žaliavoms surinkti, kurie pastatyti 2009 m. 
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4.14 lentelė  
Antrinių žaliavų surinkimas Šiaulių mieste, t 

 

Atliekų rūšis 2007 m. 2008 m. 
Stiklas  553,46 569,82 
Kartonas  243,51 420,55 
Mišrus popierius  167,26 232,47 
Polietilenas  1,87 38,81 
PET pakuotė  44,96 44,36 
Iš viso: 1 011,06 1 306,01 
 

Šaltinis: ŠRATC veiklos rezultatų ataskaita, 2008. 
 
Antrinių žaliavų surinkimas Šiaulių mieste 2008 m., lyginant su 2007 m., padidėjo 30 proc. 2007 m. 

pagrindinė paslaugos teikimo problema rajonuose buvo blogas atliekų turėtojų aprūpinimas surinkimo 
priemonėmis, todėl atliekų turėtojai atsisakė mokėti rinkliavą. 2008 m. atliekų surinkimo priemonėmis 
aprūpinti apie 96 proc. Šiaulių regiono savivaldybių rinkliavos mokėtojų. Ši problema dar neišspręsta iki 
galo. Konteineriais neaprūpinta dalis vienkiemių gyventojų, dėl blogų privažiavimo sąlygų ne visiems 
vienkiemių gyventojams teikiama paslauga. 

 
4.15 lentelė 

Nerūšiuotų atliekų surinkimo konteineriai Šiaulių regione 
 

Komunalinių atliekų konteineriai, vnt. Savivaldybės 
0,77 m3 1,1m3 7,5–5 m3 0,12–0,24, m3 Iš viso: 

Akmenės rajonas  171 362  3 169 3 702 
Joniškio rajonas  53 217  6 766 7 036 
Kelmės rajonas 495 367  9 766 10 628 
Pakruojo rajonas  373  7 544 7 917 
Radviliškio rajonas 3 757  7 977 8 737 
Šiaulių miestas  1 660 166 9 366 11 192 
Šiaulių rajonas 56 552 7 9 984 10 599 
Iš viso: 778 4 288 173 54 572 59 811 
 

Šaltinis: ŠRATC veiklos rezultatų ataskaita, 2008. 
 

Šiaulių regione mišrioms nerūšiuotoms atliekoms surinkti išdalyta 59 811 vnt. konteinerių. Antrinėms 
žaliavoms surinkti rajonuose įrengtos 453 bendro naudojimo konteinerinės aikštelės, kuriose pastatyti 
1531 vnt. 1,1–1,8 m3 talpos konteineris. 
 

4.16. lentelė 
Bendro naudojimo konteinerinės aikštelės apskrities rajonuose, 2008 m. 

 

Savivaldybės Aikštelių skaičius, vnt. Konteinerių kiekis, vnt. 
Akmenės rajonas  82 247 
Joniškio rajonas  122 387 
Kelmės rajonas 7 21 
Pakruojo rajonas 22 66 
Radviliškio rajonas 60 219 
Šiaulių miestas 25 87 

 

Šaltinis: ŠRATC veiklos rezultatų ataskaita, 2008. 
 

2008 m. pabaigoje iš LR aplinkos ministerijos skirtas papildomas konteinerių kiekis antrinėms 
žaliavoms surinkti (žr. 4.17 lent.). 
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4.17 lentelė 
Papildomas antrinių žaliavų konteinerių kiekis 

 

Eil. 
nr. 

Savivaldybės pavadinimas Konteinerių kiekis, vnt. Konteinerių talpa, m³ 

1. Šiaulių rajonas 225 1,8  
2. Radviliškio rajonas 60 Plastikui ir popieriui 2,5 m³, stiklui –1,8m³  
3. Pakruojo rajonas 102 Plastikui ir popieriui 2,5 m³, stiklui –1,8m³  
4. Kelmės rajonas 228 1,8  

Iš viso: 615 
 

Šaltinis: ŠRATC veiklos rezultatų ataskaita, 2008. 
 

Tačiau vis dar lieka problemiški ūkininkų ir neprivažiuojamų vienkiemių atliekų tvarkymo klausimai. 
2008 m. Šiaulių regiono rajonuose sutvarkytų komunalinių atliekų kiekis, lyginant su sutartyse numatytu 
surinkti atliekų kiekiu, padidėjo 40 proc. (žr. 4.18 lent.). 

2008 m. išplėsta pavojingų atliekų surinkimo sistema, pradėjo veikti buitinių pavojingų atliekų 
priėmimo punktai (Kelmės RAPP, Joniškio RAPP, Akmenės RAPP ir Kairių didelio gabarito atliekų 
surinkimo aikštelėje), kuriuose gyventojai nemokamai gali pristatyti pavojingas buities atliekas. Šiaulių 
mieste ir rajonų savivaldybėse iš gyventojų apvažiavimo būdu surenkamos stambiagabaritės atliekos, 
elektrotechnikos atliekos, iš individualių namų gyventojų – ir biologiškai skaidžios atliekos bei antrinės 
žaliavos. Buityje susidarančios pavojingos atliekos surenkamos tam tikrose vietose pagal nustatytą grafiką. 
 

4.18 lentelė 
Komunalinių atliekų kiekio augimas regiono rajonuose, 2008 m. 

 

Rajonų savivaldybės 
Rodiklis 

Akmenės Joniškio Kelmės Pakruojo Radviliškio Šiaulių 
Iš viso 

Sutvarkytas atliekų kiekis 
bendrojo naudojimo 
infrastruktūros objektuose, t 

8 085 9 737 11 577 9 233 15 050 16 671 70 356 

Antrinės žaliavos, t 60,6 299,9 81,4 55,2 257,1 132,6 886,2 
Visas sutvarkytas atliekų 
kiekis, t 

8 146 10 036 11 659 9 289 15 307 16 804 71 242 

Numatytas atliekų kiekis 
sutartyse, t 

7 000 7 000 8 500 5 500 11 000 12 000 51 000 

Didėjimas, proc. 16 43 37 69 39 40 40 
 

Šaltinis: ŠRATC veiklos rezultatų ataskaita, 2008. 
 
2008 m. galiojantys rinkliavos dydžiai, kaip ir 2007 m., nepadengė patirtų komunalinių atliekų 

tvarkymo sąnaudų, buvo didelis rinkliavos mokėtojų nemokumas, išaugo atliekų surinkimo ir transportavimo 
sąnaudos bei sistemos ir rinkliavos administravimo išlaidos. Sąvartyne šalinama apie 92,5 proc. surinktų 
komunalinių atliekų, o perdirbama / kompostuojama 7,5 proc. Tokia sistema neužtikrina, kad Šiaulių 
apskrityje bus įgyvendintos atliekų tvarkymo užduotys, kurios numatytos Valstybiniame strateginiame 
atliekų tvarkymo plane, kad iki 2013 m. reikia perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 50 proc. 
komunalinių atliekų. 

Siekiant pagerinti regioninės atliekų tvarkymo sistemos veikimą, įgyvendinta nemažai projektų. 
Siekiant apsaugoti Ventos–Lielupės baseino gruntinius vandenis nuo teršalų, susidarančių iš atliekų, VšĮ 
„Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ (ŠRATC), bendradarbiaudamas su Jelgavos rajono savivaldybe, 
2006–2007 m. įgyvendino projektą „Ventos ir Lielupės upių baseinų rajonų valdymo planų kūrimas ir 
nacionalinių institucinių pajėgumų stiprinimas“. ŠRATC projekto lėšomis Šiaulių regiono spaudoje 
skelbiami straipsniai, kuriuose visuomenė informuojama apie saugų atliekų tvarkymą. Naujajame Šiaulių 
regiono nepavojingų atliekų sąvartyne projekto lėšomis buvo pastatyti filtrato valymo įrenginiai. Bendra 
projekto vertė siekė 814 410,88 EUR, iš kurių Lietuvai teko 780 508 EUR (Europos regionų plėtros fondo 
parama pagal INTRREG III programą – 585 381 EUR (75 proc.), Lietuvos įnašas – 195 127 EUR (25 proc.). 

2008 m. įgyvendintas projektas „Atliekų tvarkymo, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo sričių 
viešųjų paslaugų kokybės gerinimas Šiaulių regione“, bendra projekto vertė – 236 300 Lt. Projekto tikslas – 
pagerinti atliekų tvarkymo, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo sričių viešųjų paslaugų kokybę regione. 
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Sukurtas virtualus technologijų demonstravimo ir konsultavimo centras, kurį sudaro informacinis tinklapis 
www.atliekos.org ir skambučių centras, atliktas atliekų tvarkymo, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo 
technologijų tyrimas, parengta tyrimų rezultatų analizė, išleisti leidiniai ir paskelbti informaciniai 
pranešimai. 

Įgyvendintas paprojektis „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro darbuotojų gebėjimų stiprinimas“, 
kurio tikslas – gerinant ŠRATC darbuotojų kompetencijas ir įgūdžius strateginio valdymo, visuomenės 
informavimo, įstaigos įvaizdžio kūrimo, elektroninės valdžios, vieno langelio principo įgyvendinimo, 
informacinių sistemų ir technologijų panaudojimo, atliekų tvarkymo paslaugų teikimo ir komunalinių atliekų 
surinkimo paslaugų organizavimo, valstybės paramos įsisavinimo klausimais, padidinti ŠRATC veiklos 
efektyvumą ir teikiamų viešųjų paslaugų kokybę. Paprojekčio vertė – 236,17 tūkst.Lt, iš kurių Gebėjimų 
stiprinimo fondo parama (paprojektį finansavo Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija pagal EEE ir Norvegijos 
finansinius mechanizmus ir Lietuva) – 200 750,45 Lt (85 proc. vertės), ŠRATC įnašas – 35 426 Lt (15 proc. 
vertės). Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2009–2010 m.  

2008 m. su UAB „Naujoji šiluma“ buvo pasirašyta sutartis dėl Kairių sąvartyno išskiriamų dujų 
utilizavimo energijos gamybai. UAB „Naujoji šiluma“ įsipareigojo jėgainę savo lėšomis pastatyti iki 2010 m. 
pabaigos. LR aplinkos ministro 2008 m. įsakymu „Šiaulių regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir 
kompostavimo aikštelių įrengimas“ patvirtintas kaip valstybės projektas. Projekto tikslas – gyventojams 
suteikti visuotinas, prieinamas ir kokybiškas viešąsias komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, taip pat 
sukurti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio mažinimo sąvartynuose pajėgumus. Siekiama įrengti 
9 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles ir 4 kompostavimo aikšteles. Preliminari projekto vertė – 
20,8 mln. Lt. 

2009 m. LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai pateikta paraiška gauti ES 
struktūrinę paramą projektui „Šiaulių regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“. Aplinkos ministro 
įsakymu šis projektas patvirtintas kaip valstybės projektas. Pagal jį planuojama Šiaulių apskrityje uždaryti 14 
senų rajoninių sąvartynų ir sutvarkyti 44 atliekomis užterštas teritorijas. Projekto preliminari vertė – 
33 mln. Lt. 

Naudojant 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą, VšĮ ŠRATC įgyvendina projektą „Šiaulių regiono 
Kairių sąvartyno uždarymo II etapas“. Kairių sąvartyno uždarymo I etapo darbai baigti 2008 m. birželio 
mėn. Kairių sąvartyno uždarymo II etape numatoma baigti kaupo pilno uždengimo darbus ir pastatyti filtrato 
valymo įrenginius. Įgyvendinus projektą, sumažės gruntinio vandens ir dirvožemio tarša, neigiamas poveikis 
žmonių sveikatai. Uždarius sąvartyną bus įrengta moderni dujų surinkimo sistema. Sąvartyne susidarančios 
biodujos bus panaudotos elektros energijos gamybai (pastatyta 800 kw pajėgumo elektros jėgainė). Bendra 
projekto vertė siekia 12 750 tūkst. Lt. 

Pagrindinės atliekų tvarkymo paslaugos teikimo kokybės problemos: atliekų turėtojų aprūpinimas 
atliekų surinkimo konteineriais, privačių valdų aprūpinimas biodegraduojančių atliekų surinkimo 
priemonėmis ir periodinis biodegraduojančių atliekų surinkimas, antrinių žaliavų surinkimo užduočių 
vykdymas, išankstinis gyventojų informavimas apie pavojingų, didžiųjų, biodegraduojančių atliekų atskirą 
surinkimą apvažiavimo būdu ir šios paslaugos teikimo kokybės gerinimas bei gyventojų švietimas dėl atliekų 
rūšiavimo.  
 
 

4.4.3. Oro kokybė 
 

Miestų oro kokybė priklauso nuo teršalų emisijos iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių bei 
meteorologinių sąlygų. Lietuvoje vyrauja palankios teršalams sklisti sąlygos – nepastovūs, vėjuoti orai, dažni 
krituliai greitai išsklaido arba išplauna ir nusodina orą teršiančias medžiagas. Oro užterštumas miestuose, kur 
daug taršos šaltinių, padidėja ir net viršija ribines vertes. Pagrindinis atmosferos taršos šaltinis – transportas, 
pramonė ir energetika. 

Pramonės centruose, tokiuose kaip N. Akmenė, oro kokybė priklauso nuo vieno stambaus teršėjo 
emisijų. Nepalankios sklaidos sąlygos susidaro pučiant tam tikros krypties vėjui, nešančiam teršalus nuo 
įmonės miesto link.  

Didieji Šiaulių regiono energetikos objektai neturi išmetamųjų teršalų valymo įrenginių, o mažesniųjų 
energijos gamybos technologijos atnaujinamos lėtai, todėl šiluminė energija anksčiau statytuose namuose 
naudojama neefektyviai, į orą išmetama daug teršalų. Nors teršalų ir globalinį klimato atšilimą skatinančių 
junginių emisija į orą per pastarąjį dešimtmetį sumažėjo, tačiau energijos sąnaudos gamyboje ir oro tarša 
vienam BVP vienetui pagaminti kol kas yra didesnė nei ES šalyse.  



Šiaulių regiono 2007–2013 metų  plėtros planas.  I dalis. Strategija 
 

 124

4.19 lentelė 
Bendras išmetamų iš stacionarių taršos šaltinių teršalų kiekis, t 

 

 2006 m. 2007 m. 2008 m. 
Šiaulių apskritis 8 248,9  6 646,9 5 816,9 

Akmenės rajonas  5 973,9  4 676,8 4 376,8 
Joniškio rajonas  132,2  136,0 116,9 
Kelmės rajonas 160,0  184,0 161,6 
Pakruojo rajonas 118,7  97,3 101,2 
Radviliškio rajonas 316,4  260,7 238,4 
Šiaulių miestas 1 382,8  1 134,6 651,4 
Šiaulių rajonas 164,9  157,5 170,6 
 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2009. 
 
Miestuose eismo reguliavimo sistemos neužtikrina optimalaus automobilių srautų paskirstymo, todėl 

sparčiai didėjant automobilių srautui miestuose, ypač centrinėje jų dalyje, fiksuojama padidinta azoto 
dioksido ir kitų išmetamų teršalų koncentracija. Lėtai plečiama biotransporto (dviračių, riedučių) 
infrastruktūra, beveik nediegiamos šiuolaikinės multimodalinės transporto srautų reguliavimo (angl. park 
and cycle, park and go ir pan.) sistemos, o tai irgi didina miestų centrinių dalių oro užterštumą.  

Aplinkos oro teršalų ir meteorologinių parametrų matavimai atliekami nepertraukiamai, mažiausias 
periodas – 0,5 val. Matavimų duomenys kaupiami RAAD Valstybės analitinės kontrolės skyriuje ir Aplinkos 
apsaugos agentūros centrinio serverio (ORACLE) duomenų bazėje. 

Šiaulių apskrityje 2008 m. bendri išmetimai iš stacionarių taršos šaltinių, lyginant su 2006 m., 
sumažėjo 2432 t, (29 proc.), Šiaulių mieste – 731 tūkst. t (53 proc.), nes AB „Šiaulių energija“ nutraukė 
vandens šildymo katilų KVGM-100 Nr. 7, 8 eksploataciją, Akmenės rajone – 1597 t, (27 proc., dėl senų 
technologinių linijų išmontavimo AB „Akmenės cementas“). Apskrities miestuose nepakankamai išvystyta 
oro kokybės stebėsenos sistema, aplinkos oro kokybės matavimai vykdomi N. Akmenėje (miesto foninė 
tarša) ir Šiaulių mieste (transporto tarša).  

2007–2008 m. teršalų emisija į aplinką šalies mastu mažėjo, kartu – ir Šiaulių regione (12 proc.). 
Vertinant teršalų emisiją 1 gyventojui (kg), didžiausia tarša teko Telšių apskrities gyventojams, mažiausia – 
Utenos. Šiaulių apskritis pagal taršą, tenkančią 1 gyventojui, yra 4 vietoje (po Telšių, Kauno ir Klaipėdos 
apskričių).  

 
4.20 lentelė 

Teršalų emisija į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, t 
 

Apskritis Iš viso išmesta į 
aplinkos orą 2007 m., 

t 

Vidutiniškai 
gyventojui 2007 m., 

kg 

Iš viso išmesta į 
aplinką 2008 m., t 

Vidutiniškai 
gyventojui 
2008 m., kg 

Vilniaus 8 174,4 9,6  6 469,4 7,6 
Kauno 14 926,0 22,1 11 121,6  16,6 
Klaipėdos 7 861,2 20,7 8 087,2  21,4 
Šiaulių 6 646,9 19,0 5 816,8  16,8 
Panevėžio 2 932,0 10,3 2 727,8  9,6 
Alytaus 1 465,3 8,3 1 324,3  7,5 
Marijampolės 1 760,4 9,7 1 698,8 9,4 
Utenos 1 479,4 8,6 1 365,2  8,0 
Tauragės 1 611,1 12,6 1 227,6 9,7 
Telšių 25 717,3 148,3 31 340,4  181,7 
Iš viso: 72 574,3 21,5 71 179,6 21,2 
 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2009. 
 

Dujinių ir skystųjų teršalų išmetimas į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių 2007–2008 m. kito 
nevienodai. Sieros dioksido išmetimai didėjo 58 proc., daugiausia didėjo Akmenės rajone (89 proc.). Kituose 
rajonuose sieros dioksido išmetimai sumažėjo, ypač Šiaulių mieste (99 proc.) ir Kelmės rajone (46 proc.). 
Azoto oksidų emisija apskrityje mažėjo, nors nežymiai didėjo Joniškio (18 proc.) ir Šiaulių rajonuose (16 
proc.). Anglies monoksidų išmesta 90 t daugiau, didėjimas fiksuojamas visuose rajonuose, išskyrus Kelmės, 
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Radviliškio rajonus ir Šiaulių miestą. Fiksuojamas žymus lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekio mažėjimas 
(86 proc.), reikšmingai šių teršalų išmetimai mažėjo Joniškio rajone ir Šiaulių mieste.  

Sieros dioksido išmetimai Šiaulių apskrityje, kaip ir anglies monoksidų, apskrityje didėjo, nors mūsų 
šalyje fiksuojamas jų mažėjimas (9,1 proc.), tai pat mažėjo azoto oksidų emisija (14,4 proc.), lakiųjų  
organinių junginių (LOJ). 

Kietųjų teršalų (kg), tenkančių 1 km2, išmetimas iš stacionarių šaltinių apskrityje mažėjo. Reikšmingas 
sumažėjimas buvo Akmenės rajone ir Šiaulių mieste, kituose rajonuose pokyčiai nebuvo žymūs. Dujinių ir 
skystųjų teršalų emisijos (kg), tenkančios 1 gyventojui apskrityje, taip pat mažėjo, Šiaulių mieste – 50 proc., 
Akmenės rajone – 18 proc., tačiau pastarasis lieka labiausiai užterštu. Į aplinką iš stacionarių ir mobilių 
taršos šaltinių daugiausia išmesta SO2, NOX, tačiau šių teršalų ribinės vertės nebuvo viršytos. Užfiksuoti tik 
kietųjų dalelių (KD10) paros normatyvų viršijimai, kuriuos lėmė emisija iš taršos šaltinių, nepalankios 
sklaidai meteorologinės sąlygos.  
 

4.21 lentelė 
Teršalų išmetimas iš stacionarių taršos šaltinių 

 

Kietųjų teršalų emisija, 
vidutiniškai kg/1 km2 

Dujinių ir skystųjų teršalų emisija, 
vidutiniškai 1 gyventojui, kg Teritorijos 

2006 m. 2007 m. 2008 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 
Šiaulių apskritis 131 94 65 20 17 15 

Akmenės rajonas  1060 699 423 177 145 145 
Joniškio rajonas  21 25 23 4 4 3 
Kelmės rajonas 5 5 6 4 5 4 
Pakruojo rajonas 44 35 37 2 2 2 
Radviliškio rajonas 15 16 17 6 5 4 
Šiaulių miestas 913 751 439 10 8 5 
Šiaulių rajonas 20 22 25 3 2 5 
 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2009. 
 
Šiaulių mieste KD10 neviršijo leistino 35 p./m. Tarša iš mobilių taršos šaltinių regione 2008 m., 

lyginant su 2007 m., padidėjo 4,5 tūkst. t (82 proc.) dėl didesnio automobilių skaičiaus. Oro taršai jautriausi 
yra maži vaikai, vyresnio amžiaus žmonės, sergantieji lėtinėmis kvėpavimo ir kraujotakos sistemos ligomis. 
Šiaulių m. savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta 2006–2010 m. aplinkos oro užterštumo kietosiomis 
dalelėmis (KD10) nustatytoms ribinėms vertėms pasiekti ir užterštumo lygiui Šiaulių mieste mažinti 
programa: 2007 m. įgyvendintos 5 organizacinės ir 4 techninės priemonės, 2008 m. – 4 (iš 5) organizacinės 
ir 3 (iš 5) techninės priemonės. Naudojant ES struktūrinę paramą 2007–2013 m. (Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programa) apskrityje įgyvendinami šie projektai oro kokybei gerinti: 

• UAB „Akmenės energija“ įgyvendina projektą „Katilinės Naujoje Akmenėje, Žalgirio g. 2, 
pritaikymas biokuro naudojimui“. Įgyvendinus projektą bus sumažinta aplinkos tarša ir šilumos 
gamybos sąnaudos. Planuojama, kad įgyvendinus projektą per metus į aplinką bus išmetama iki 5 
500 t mažiau CO2, o tai prisidės prie aplinkos išsaugojimo ir globalinio atšilimo poveikio 
mažinimo. Projektui skirta 4,5 mln. Lt ES lėšų. 

• UAB „Radviliškio šiluma“ įgyvendina projektą „Radviliškio miesto biokuro katilinės su 
kondensaciniu ekonomaizeriu ir kogeneraciniu įrenginiu statyba“. Projekto tikslas – plėtoti 
energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių. Tikėtina, kad biokuro naudojimas sudarys 
prielaidas oro taršos mažinimui. Projektui skirta 4 754, 8 tūkst. Lt  ES lėšų. 

• UAB „Putokšnis“ įgyvendina projektą „Termofikacinės elektrinės statyba UAB „Putokšnis“. 
Realizavus projektą, be pirminės energijos (kuro) taupymo ir sąnaudų mažinimo, bus sumažintas į 
atmosferą patenkančių teršalų kiekis. Projektui skirta 8 294,4 tūkst. Lt ..  

• AB „Šiaulių energija“ vykdo projektą „Šiaulių termofikacinės elektrinės projektavimas ir statyba“. 
Įgyvendinus projektą Šiaulių pietinės katilinės teritorijoje bus pastatyta biomasę naudojanti 
termofikacinė jėgainė. Įgyvendinus projektą CO2 emisija sumažės apie 69 000 t/m., o dujų 
suvartojimas – 19 500 tne/m. Dėl pagaminamos elektros energijos apie 31500 t CO2 bus 
sutaupoma kitose, dujas deginančiose elektrinėse. Projektui skirta dalis – 18 mln. Lt. ES lėšų. 

Apskrityje vykdomi projektai, susiję su energijos naudojimo efektyvumo didinimu. Pastatų renovacijos 
projektai mažina šildymui reikalingos energijos poreikį ir oro taršą. 
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4.4.4. Aplinkos kokybės institucinis valdymas 
 

Stiprinant aplinkos kokybės priežiūrą ir didinant institucinio valdymo pajėgumus, skatinami projektai, 
kuriantys sąlygas aplinkos kokybės valdymo ir institucinių pajėgumų stiprinimui. 

Naudojant ES struktūrinę paramą, LR aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos 
departamentas vykdo projektą „Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento laboratorijos 
modernizavimas“. Projekto tikslas – modernizuoti aplinkos tyrimų laboratoriją, siekiant, kad ji atitiktų 
akredituotoms laboratorijoms keliamus reikalavimus pagal tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų 
kompetencijai keliamus bendruosius reikalavimus ir galėtų teikti kokybiškus, patikimus, lyginamuosius, 
operatyvius ir teisiškai pagrįstus tyrimų rezultatus. Projekte numatyta rekonstruoti laboratorijos patalpas ir 
įsigyti reikalingos įrangos. Projektas finansuojamas iš Sanglaudos skatinimo veiksmų programos. Projekto 
vertė 2 399,9 tūkst. Lt. 

 
 

4.4.5. Visuomenės švietimas ir informavimas, ekologinės savimonės ugdymas 
 

Visuomenės informavimas ir aplinkosauginis švietimas, kaip nurodyta Nacionalinėje darnaus vystymosi 
strategijoje, Lietuvos aplinkos apsaugos strategijoje ir kituose dokumentuose, yra viena priemonių, padedančių 
įgyvendinti aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi tikslus. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas 
(RAAD) organizuoja prevencines priemones ir ekologinį švietimą, informuoja visuomenę apie TIPK leidimų 
išdavimą, priimtus sprendimus dėl leistinos ūkinės veiklos, taip pat teikia informaciją mokesčių už aplinkos 
teršimą, gamtos išteklius, teritorijų planavimo, išaiškintų pažeidimų, aplinkosauginės būklės bei kraštovaizdžio 
ir biologinės įvairovės išsaugojimo klausimais. Daugiausia informacijos visuomenei pateikta gyvūnijos ir 
miškų apsaugos, atliekų tvarkymo, žolės deginimo, oro kokybės normatyvų viršijimo klausimais.  

Įgyvendinant konkrečius aplinkos apsaugos projektus, aplinkosauginis švietimas ir informavimas 
integruojamas kaip sudėtinė dalis, daugiausia dėmesio skiriant gyventojų grupėms, kurioms projektas 
aktualiausias. Organizuojami susitikimai su visuomene atliekų tvarkymo, upių baseinų valdymo, želdinių, 
medžioklės, mėgėjiškos žvejybos, žolės, ražienų deginimo žalos aplinkai ir žmogui, kitais aplinkos apsaugos 
klausimais; pasitarimai su urėdijų, regioninių parkų administracijomis, medžiotojų ir žvejų draugijos skyrių 
nariais gyvosios gamtos apsaugos klausimais, pramonės įmonių atstovais įvairiais aplinkosaugos teisės aktų 
reikalavimų klausimais. 

2007 m. Šiaulių mieste įgyvendintas projektas „Šiaulių miesto informacijos apie aplinką valdymo ir 
sklaidos sistemos sukūrimas“, kurio vertė 130 tūkst. Lt. Projekto tikslas – didinti visuomenės informuotumą ir 
aktyvumą, kuriant aplinkosaugos informacijos valdymo ir sklaidos sistemą Šiaulių mieste. 

VšĮ ŠRATC 2008 m. įgyvendino projektą „Visuomenės aplinkosauginio švietimo sistemos Šiaulių 
apskrityje sukūrimas bei įgyvendinimas“. Bendra projekto vertė – 218,4 tūkst. Lt. Pagrindinis projekto 
tikslas – pagerinti informacijos apie aplinkosaugą sklaidą Šiaulių apskrities gyventojams, taip užtikrinant 
visuomenės teisę į saugią ir švarią aplinką, išlaikant darnų gamtinių išteklių naudojimą, formuojant atsakingą 
visuomenės požiūrį į gamtą. 

VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ įgyvendino projektą „Aplinkosauginė televizija internete“, 
kurio tikslas – didinti informacijos apie aplinkosaugą prieinamumą Šiaulių regione ir skatinti regiono 
gyventojų ekologišką savimonę, palankų aplinkai gyvenimo būdą. Pagrindinis uždavinys siekiant tikslo – 
sukurtas aplinkosauginis interneto tinklalapis „Aplinkosauginė televizija internete“. Sukurta interneto 
svetainė www.ekosiauliai.lt. Projektui skirta 184 683 Lt. 

Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2007 m. patvirtino Nevyriausybinių organizacijų aplinkosaugos 
projektų rėmimo nuostatus. Aplinkosaugos projektų rėmimo tikslas – įtraukti į aplinkosaugos veiklą Šiaulių 
miesto ir apskrities nevyriausybines organizacijas, kurios perteiktų visuomenei aplinkosaugos žinias ir 
patirtį, ugdytų ir lavintų veiklos įgūdžius aplinkosaugos problemoms spręsti, formuotų gyventojų 
atsakomybę bei vidinį poreikį išsaugoti sveiką aplinką, keltų visuomenės aplinkosauginę kultūrą, skatintų 
visuomenės dalyvavimą ir bendradarbiavimą sprendžiant aplinkosaugos ir darnaus vystymosi uždavinius. 
 
 

4.4.6. Elektros energijos naudojimo efektyvumo didinimas 
 

Platesnis atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas ir didesnis energijos gamybos efektyvumas 
prisidės prie regiono konkurencingumo didinimo. ES struktūrinė parama 2007–2013 m. Šiaulių apskrities 
savivaldybėse energetikos srityje pasiskirstė taip: Akmenės rajono savivaldybei – 37,7 mln. Lt, Joniškio – 
27,9 mln. Lt, Kelmės – 21,0 mln. Lt, Pakruojo – 22,0 mln. Lt, Radviliškio – 32,3 mln. Lt, Šiaulių rajono – 
70,3 mln. Lt, Šiaulių miesto – 103,5 mln. Lt. Iš viso regionui teko 315,0 mln. Lt paramos lėšų. 
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4.22 lentelė 
4.5. Šiaulių regiono ekonominės infrastruktūros bei aplinkos kokybės  

SSGG analizės matrica 
 

STIPRYBĖS Įvertinimas 
� Patogi regiono geografinė ir geopolitinė padėtis sudaro galimybę integruotis į svarbiausias 

magistrales, o per jas – į transeuropinius tinklus.  
5 

� Stambus geležinkelio mazgas, pagal ICAO kategoriją sertifikuotas tarptautinis civilinis-
karinis Šiaulių oro uostas, patogi apskrities geopolitinė padėtis sukuria prielaidas 
tarptautiniam krovinių centrui steigti.  

5 

� Šiauliuose tiesiamas aplinkkelis ir gerinama kelių danga bei vykdoma rekonstrukcija. 4 
� Kelių statybos pramonėje naudojamos modernios technologijos ir nauja technika. 5 
� Išplėtotas energetikos sektorius, turintis poreikius viršijančią galią. Naujose katilinėse 

montuojami didesnio naudingo veikimo katilai mažina šilumos nuostolių dydį. 
4 

� Šiaulių regione, modernizuojant šilumos ūkį ir pereinant prie dujų kuro, daromas mažesnis 
neigiamas poveikis aplinkai.  

4 

� Pastatyti pagrindiniai skirstomieji dujotiekio tinklai, kurių pralaidumas yra didelis, prie jų be 
didelių investicijų galima prijungti naujus vartotojus. 

5 

� Mažėja teršalų emisijos iš stacionarių taršos šaltinių. 5 
� Intensyviai vykdomos aplinkosauginio švietimo veiklos. 4 
� Sukurta ir diegiama vieninga atliekų surinkimo sistema. 5 
� Plečiama vandentvarkos sistema. 5 
� Gera Šiaulių apskrities maudyklių kokybė. 4 

SILPNYBĖS Įvertinimas 
� Dalis kelių tinklo neužtikrina reikiamo pralaidumo ir eismo saugumo. 5 
� Žemas techninis visų rūšių transporto infrastruktūros, ypač regioninės reikšmės, lygis; prasta 

kelio danga, daug neasfaltuotų kelių; žvyrkeliai, lyginant su kitais regionais, sudaro daug 
didesnę dalį; didelis avaringumas regiono keliuose. 

5 

� Aplinkkelių trūkumas, gatvės nepritaikytos intensyviam transporto eismui. 4 
� Nepakankami saugaus eismo gerinimo ir neigiamo transporto poveikio aplinkai priemonių 

diegimo tempai. 
5 

� Fiziškai ir morališkai pasenę rajonų autobusų parkai netenkina keleivių minimalaus 
komforto poreikių ir stiprina šiltnamio efekto būseną. 

4 

� Dėl didelės konkurencijos Lietuvos oro paslaugų rinkoje minimaliai naudojamas Šiaulių oro 
uostas. Didelis fizinis geležinkelio nusidėvėjimas.  

4 

� Energetiniai ir vandens tiekimo tinklai neatitinka tarptautinių standartų reikalavimų. 
Energijos tiekimo linijų ir įrenginių nusidėvėjimas mažina energijos tiekimo patikimumą ir 
kokybę.  

4 

� Neefektyviai veikianti vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą sistema. 4 
� Nepakankamai panaudojami vietiniai ir atsinaujinantys energijos ištekliai. 4 
� Nepakankamai išvystyta antrinių žaliavų surinkimo sistema. 5 
� Nepakankamai išvystyta vandens tiekimo ir nuotekų valymo bei atliekų tvarkymo 

infrastruktūra. 
5 

� Nepakanka oro kokybės gerinimo priemonių, stebėjimo stočių, mažas aplinkos stebėsenos 
veiksmingumas. 

4 

� Santykinai didelė nepakankamai išvalytų ir užterštų nuotekų dalis.  
GALIMYBĖS Įvertinimas 

� Sukurta palanki transporto infrastruktūra, skatinanti įmonių konkurencingumą vietos 
rinkoje. 

5 

� Sukurtas modernus kompleksiškas logistikos centras ir išvystytas sandėliavimo ūkis. 5 
� Saugaus eismo užtikrinimas ir gatvių, kelių pralaidumo didinimas modernizuojant 

infrastruktūrą ir eismo valdymo sistemas. 
5 

� Didėjantys tranzitiniai geležinkelio krovinių srautai skatins modernizuoti Lietuvos 
geležinkelį ir integruoti jį į Europos geležinkelių tinklą. 

5 

� Renovuoti ir modernizuoti elektros ir gamtinių dujų tiekimo tinklai taikant naujausius 
technologinius sprendimus. 

5 

� ES paramos lėšų pritraukimas aplinkos kokybės gerinimui atokiose vietovėse. 5 
� Regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos aplinkosauginės vadybos sistemos 

parengimas, įgyvendinimas ir sertifikavimas. 
4 

� ES lėšų panaudojimas oro kokybės gerinimui. 5 
� Didesnis atsinaujinančių energijos išteklių vartojimas ir žemės ūkio veiklos orientacija į 

biokuro gamybą ir tiekimą energetikos objektams. 
5 
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4.22 lentelės tęsinys 
 

� Atliekų rūšiavimo skatinimo sistemos diegimas. 5 
� Gera maudyklų kokybė sudaro sąlygas  rekreacijos ištekliams plėsti. 4 
� Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų kokybės gerėjimas pagerintų gyvenamosios 

aplinkos kokybę. 
5 

� Antrinių žaliavų perdirbimas padidintų ekonominį potencialą. 4 
GRĖSMĖS Įvertinimas 

� Skiriant nepakankamai lėšų oro ir geležinkelio transporto sistemoms modernizuoti, bus 
prarasta galimybė tinkamai panaudoti turimą brangų turtą ir sukurti regione modernią, 
kompleksinę transporto infrastruktūrą. 

4 

� Transporto kamščiai didžiausiuose šalies miestuose ir prieigose; didėjant eismo 
intensyvumui (7 proc. per metus) ir nerekonstruojant kelių, didės avaringumas ir kelių 
nusidėvėjimas. 

4 

� Didėja tarša iš mobilių taršos šaltinių.  4 
� Prasta šachtinių šulinių vandens kokybė. 5 
� Auga komunalinių atliekų kiekis. 4 
� Teikiamų viešųjų paslaugų ir energetinių išteklių kainų didėjimas. 4 
� Saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimų grėsmė. 3 
� Nepakankamai rezultatyvus visuomenės ekologinis ir dorovinis švietimas nesukuria 

prielaidų saugoti ir tausoti aplinką dabar ir ateityje. 
4 
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2 DALIS. ŠIAULIŲ REGIONO 2007–2013 METŲ PLĖTROS STRATEGIJA 
 
 
 

I PRIORITETAS. Šiaulių regiono žmogiškųjų išteklių plėtra 
 
 

Šiaulių regiono žmogiškųjų išteklių sektoriaus situacijos analizė leido suformuluoti du plėtros tikslus. 
Rengiant žmogiškųjų išteklių plėtros programos strategiją taikyti atitikimo ir konversijos metodai. Atitikimo 
metodu tikslai ir juos realizuojantys uždaviniai formuluojami išryškinant stiprybes ir galimybes bei siekiama 
jomis pasinaudoti. Taip buvo suformuluotas Šiaulių apskrities žmogiškųjų išteklių plėtros programos 
tikslas – „Socialinių procesų valdymo kompetencijų plėtotė ir mokymasis visą gyvenimą“. Naudojant 
konversijos metodą, strategijos prioritetiniai tikslai ir uždaviniai formuluojami atsižvelgiant į regiono 
silpnybes, grėsmes ir siekiama jas eliminuoti. Tokiu principu buvo suformuluotas Šiaulių apskrities 
žmogiškųjų išteklių plėtros programos tikslas – „Gyventojų užimtumo didinimas ir socialinė integracija“.  

Šiaulių regiono žmogiškųjų išteklių plėtros programos rengėjų atstovai 2008 m. dalyvavo INTERREG 
III B Baltijos jūros regiono programos finansuojamame projekte „Erdvinio planavimo galimybių ir vietinio 
potencialo panaudojimas siekiant atokių vietovių nuosmukio mažinimo“ (HINTERLAND)▪. Dalyvavimo 
minėtame projekte esmę sudarė labiau nuo regiono centro nutolusių kaimo seniūnijų situacijos išsamesnė 
analizė ir projekte sukauptos patirties integravimas modeliuojant atokių vietovių problemų sprendimo 
galimybes. Vykdant projektą buvo atliktas Šiaulių apskrities kaimiškųjų teritorijų (seniūnijos lygmuo) 
socialinės-mentalinės situacijos tyrimas. Svarbesnės šio tyrimo išvados panaudotos žmogiškųjų išteklių 
sektoriaus SSGG analizei iri pagrindžiant Šiaulių regiono žmogiškųjų išteklių plėtros programos strategiją. 
Kai kurios tyrimo išvados neprarado aktualumo ir 2010 m., todėl buvo panaudotos atliekant žmogiškųjų 
išteklių situacijos analizę ir atnaujinant strategiją.  

Rengiant 2007–2013 m. Šiaulių regiono žmogiškųjų išteklių plėtros strategiją buvo numatyti trys 
tikslai: 1. socialinių procesų valdymo kompetencijų ir partnerystės struktūrų plėtotė; 2. žmogiškųjų išteklių 
išlaikymas regione ir pritraukimas į regioną; 3. socialinio-pilietinio visuomenės dalyvavimo plėtotė. 
Atnaujinant strategiją 2010 m. šie trys tikslai apibendrinti į du Šiaulių regiono žmogiškųjų išteklių plėtros 
2010–2013 m. tikslus. Regiono žmogiškųjų išteklių plėtros strategijos pakeitimai padaryti atsižvelgiant į 
ekonominės-socialinės situacijos pokyčius, planuotų priemonių įgyvendinimo tendencijas.  

Šiaulių regiono žmogiškųjų išteklių plėtros strategija orientuota į bendražmogiškųjų vertybių 
išlaikymu ir plėtote grindžiamą visuomenę, pasižyminčia: a) žmonių kūrybiškumu, atvirumu tobulinimuisi; 
b) veiksmingais socialiniais tinklais; c) socialiniais ir verslo lyderiais; d) į gyventojų saviraišką orientuoto 
lokalaus bendruomeninio socialumo formų įvairove, kompetentingu jų derinimu ir palaikymu. Siekiant 
įgyvendinti Šiaulių regiono žmogiškųjų išteklių plėtros strategiją tikslinga:  

• didinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir užimtumą, skatinti darbo vietų kūrimą; 
• ieškoti naujų formų, kaip kokybiškai plėtoti Šiaulių regiono gyventojų mokymąsi visą gyvenimą; 
• tobulinti viešojo sektoriaus specialistų kompetencijas;  
• plėtoti asmenybės saviraiškai palankias (įgalinančias) kultūrines veiklas. 
 
Atsižvelgiant į tai, Šiaulių regiono žmogiškųjų išteklių plėtros prioritetinei krypčiai keliami šie tikslai:  
 

1.1 tikslas. Socialinių procesų valdymo kompetencijų plėtotė ir mokymasis visą gyvenimą.  
1.2 tikslas. Užimtumo didinimas ir socialinė integracija. 

 
 

1.1 tikslas. Socialinių procesų valdymo kompetencijų plėtotė  
ir mokymasis visą gyvenimą  

 
Tikslas orientuotas į poreikį tobulinti socialinių procesų valdymo kompetencijas ir plėtoti mokymąsi 

visą gyvenimą. Jis derinamas su Lietuvos 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 
prioritetais: „Mokymasis visą gyvenimą“, „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo 
efektyvumo didinimas“ bei „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“. Tikslą sudaro 3 uždaviniai. 

                                                 
▪ www.hinterland-info.net. 
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1 uždavinys „Tobulinti viešojo sektoriaus specialistų bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas“ 
orientuojamas į regiono plėtros aktualijas, veiksmingą ES paramos panaudojimą ir laikmečio ekonominius, 
socialinius iššūkius atitinkančių socialinių procesų valdymo, socialinės paramos organizavimo kompetencijų 
tobulinimą, socialinių darbuotojų įgalinimą.  

2 uždavinys „Stiprinti mokslo, studijų, profesinio rengimo ir darbo rinkos vienovę“ aprėpia siekį stiprinti 
mokslo, studijų, profesinio rengimo ir darbo rinkos vienovę. Šiaulių regione veikia gerai išplėtotas profesinio 
rengimo mokyklų tinklas. Šiaulių mieste veikiančios neuniversitetinės aukštosios mokyklos (kolegijos) 
suteikia galimybę regiono gyventojams įgyti darbo rinkai aktualų praktinės pakraipos aukštąjį išsilavinimą. 
Intensyvi Šiaulių universiteto kaip svarbiausios regiono studijų ir mokslo institucijos kiekybinė plėtra 
perauga į konceptualią kokybinę plėtrą. Universiteto studijos ir mokslinė veikla, panaudojant ES paramą, 
kryptingai orientuojama į regiono ūkinio ir socialinio gyvenimo aktualijas.  

Šiaulių miesto aukštojo mokslo įstaigų kiekybinis ir kokybinis augimas sukuria potencialą dalyvauti 
vykdant regionui aktualius socialinių ir edukacinių galimybių tyrimus, rengiant galimybių studijas, plėtros 
planus. Regione nuolat aktualu gauti duomenų apie kintančius ekonominius, socialinius, edukacinius ir kt. 
gyventojų poreikius. Šios aplinkybės siejamos su Šiaulių regiono žmogiškųjų išteklių plėtros prioriteto 1.1 tikslo 
trečiuoju uždaviniu „Vykdyti socialinių ir edukacinių galimybių tyrimus“. 

 
2.1 lentelė 

 

Uždavinys Esamas rodiklis Planuojamas rezultatas 

Finansinių 
išteklių 

poreikis, 
mln. Lt 

Planuo-
jamas 
įgyvend
inimo 
laikas 

1.1.1. Tobulinti 
viešojo sektoriaus 
specialistų bendrąsias 
ir specialiąsias 
kompetencijas. 

Ekonomikos nuosmukis, mažėjantys 
savivaldybių biudžetai reikalauja 
viešojo administravimo kompetencijų, 
leidžiančių operatyviai reaguoti į 
pokyčius. Vyksta elektroninių viešųjų 
paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas.  

Bus patobulintos viešojo 
sektoriaus specialistų 
vadybinės, lyderystės, 
pokyčių valdymo ir kt. 
kompetencijos. Bus 
vykdomas sistemingas 
socialinių darbuotojų 
psichoedukacinis įgalinimas. 

23,3 2013 m.  

1.1.2. Stiprinti 
mokslo, studijų, 
profesinio mokymo ir 
darbo rinkos vienovę. 

Gerai išplėtotas profesinio mokymo 
mokyklų tinklas. Šiaulių universitetas 
ir 3 neuniversitetinės aukštosios 
mokyklos suteikia galimybę regiono 
gyventojams įgyti aukštąjį išsilavinimą, 
bet studijų programų struktūra, turinys 
ir besimokančiųjų pasiskirstymas pagal 
studijų programas netenkina darbo 
rinkos poreikių. Regiono švietimo ir 
profesinio mokymo įstaigoms aktualus 
dalyvavimas 2007–2013 m. 
integruotoje ES švietimo ir profesinio 
mokymo srityje –  programoje 
„Mokymasis visą gyvenimą“.  

Pagerės Šiaulių aukštųjų 
mokyklų ir profesinių 
mokyklų absolventų 
gebėjimai integruotis į 
regiono darbo rinką. 
Mokymo įstaigose bus 
sukurta studijų kokybės 
sistema, labiau orientuota į 
darbo rinkos perspektyvą, 
išaugs studentų praktikų 
veiksmingumas.  

10,0 2013 m.  

1.1.3. Vykdyti 
socialinių ir 
edukacinių galimybių 
tyrimus. 

Regione vykdomos planavimo ir planų 
rengimo veiklos, susijusios su tyrimų, 
galimybių studijų ir pan. analitinių 
dokumentų poreikiu. Nuolat aktualus 
poreikis duomenims apie kintančius 
ekonominius, socialinius, edukacinius 
ir kt. gyventojų poreikius. 

Tyrimų medžiaga leis 
pagrįsti įvairių sričių 
strateginius planus ir 
projektus.Gyventojų poreikių 
tyrimai bus labiau 
koordinuoti, gerės tyrimų 
rezultatų sklaida.  
 

3,5 2013 m.  

Iš viso 1.1 tikslui: 36,8  
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1.2 tikslas. Gyventojų užimtumo didinimas ir socialinė integracija 
 
Tikslas ir jį realizuojantys uždaviniai formuluojami atsižvelgiant į sektoriaus silpnybes ir grėsmes, 

ypač nuo 2009 m. sparčiai augantį nedarbą, ir siekiama jas eliminuoti. Jis derinamas su Lietuvos 2007–
2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioritetu „Kokybiškas užimtumas ir socialinė 
aprėptis“. Šalies tendencijos ir regiono žmogiškųjų išteklių sektoriaus SSGG analizė atskleidė, kad, 
sprendžiant gyventojų užimtumo ir socialinės integracijos problemas, prasminga:  

• remti vietines užimtumo iniciatyvas ir spręsti didėjančio nedarbo, santykinai aukšto nedarbo lygio 
nuo rajonų centrų nutolusiose gyvenvietėse bei kaimo vietovių problemas; 

• vykdyti įprastines socialinės atskirties mažinimo (socialinės integracijos) veiklas ir reflektuoti 
veiksmingo darbo patirtis, kurti laikmečio sąlygas atitinkančius socialinės integracijos metodus ir 
formas (pvz., tarpusavio pagalbos grupės, įsitraukimas į NVO veiklas, savanorystė ir kt.); 

• plėtoti gyventojų lokalaus bendruomeninio socialumo formas, orientuotas į kultūrinę saviraišką, 
saviugdą, sveikatingumo plėtotę, skatinti šių formų įvairovę bei kompetentingą jų derinimą ir 
palaikymą.  

 
2.2 lentelė 

 

Uždavinys Esamas rodiklis Planuojamas rezultatas 

Finansinių 
išteklių 

poreikis, 
mln. Lt 

Planuojamas 
įgyvendinimo 

laikas 

1.2.1. Remti 
vietines 
užimtumo 
iniciatyvas. 

Regione ekonominio nuosmukio 
laikotarpiu stebimas didėjantis 
nedarbas, ypač toliau nuo regionų 
centrų nutolusiose gyvenvietėse. 

Esant aktyviai darbo rinkos 
vietinei politikai, bus sukurta 
naujų darbo vietų, kuriamos 
socialinės įmonės. Parama 
vietinėms užimtumo 
iniciatyvoms sudarys toliau 
nuo rajonų centrų nutolusių 
gyvenviečių ir kaimo vietovių 
gyventojams daugiau 
galimybių įsitvirtinti darbo 
rinkoje. 

4,3 2013 m.  

1.2.2. Vykdyti 
socialiai 
pažeidžiamas 
gyventojų 
grupes 
įgalinančias 
veiklas ir kurti 
veiksmingus 
darbo metodus. 

Regione yra sėkmingo darbo su 
įvairiomis atskirties grupėmis 
precedentų. Dėl ekonominio 
nuosmukio, augančio nedarbo 
natūraliai gali didėti ir socialinė 
atskirtis, todėl tikslinga skleisti 
gerąją socialinės integracijos 
patirtį bei ieškoti naujų, 
efektyvesnių darbo metodų ir 
formų.  

Bus vykdomos veiklos su 
socialiai pažeidžiamų 
gyventojų grupėmis ir 
reflektuojamos efektyvaus 
darbo patirtys, kuriami 
laikmečio sąlygas atitinkantys 
socialinės integracijos 
metodai ir formos (tarpusavio 
pagalbos grupės, įsitraukimas 
į NVO veiklas, savanorystė).  

4,8 2013 m.  

1.2.3. Vykdyti 
asmenybės 
saviraiškai 
palankias 
(įgalinančias) 
kultūrines 
veiklas. 

Besikeičiantys kultūriniai, 
saviugdos gyventojų poreikiai, 
orientuoti į vartotojiškos kultūros 
ir klasikinių bendražmogiškųjų 
vertybių derinimą.  

Išaugs kultūrinių renginių 
lygis. Formuosis naujos 
gyventojų kultūrinės 
saviraiškos, saviugdos, 
sveikatingumo plėtotės 
formos, tradicijos, veiksmingi 
socialiniai tinklai, aktyvės 
NVO veikla. Bus įveiklinami 
kultūros paveldo objektai ir 
kiti infrastruktūriniai bei 
intelektiniai ištekliai. 

9,1 2013 m.  

Iš viso 1.2 tikslui: 18,2  
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II PRIORITETAS. Šiaulių regiono ekonomikos augimas 
 

Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos 2 prioritetą „Konkurencinga 
ekonomika“ atitinka Šiaulių regiono plėtros plano prioritetas „Šiaulių regiono ekonomikos augimas“, kurio 
strateginis tikslas – skatinti ūkio augimą, kuris įmanomas didinant regiono konkurencingumą. Didėjantis 
pramonės konkurencingumas grindžiamas investicijomis į įmonių modernizavimą, aplinkosauginius 
reikalavimus, technologijų atnaujinimą, inovacijų diegimą ir naujų produktų kūrimą, išplėtota paslaugų 
verslui struktūra, sukurta informacine žinių visuomene. 

Konkurencingumą užtikrina aukštas verslo produktyvumas ir ūkio struktūra, kurioje daugiausia sudaro 
aukštas technologijas kuriantys ir jas naudojantys ūkio sektoriai. Žemas Šiaulių regiono darbo našumas 
liudija apie pramonės modernizavimo ir investicijų į naujas technologijas poreikį ir jį lemia maža pramonės 
produkcijos dalis, sukuriama aukštų ir vidutiniškai aukštų technologijų sektoriuose, tuo tarpu tradiciniuose 
sektoriuose, kurie sudaro didžiąją Šiaulių regiono pramonės dalį, sukuriama maža pridėtinė vertė.  

Žemą darbo našumą ir mažą tarptautinį konkurencingumą sąlygoja silpna įmonių inovacinė veikla, 
kurią galima paaiškinti didele inovacijų finansavimo rizika, mažomis investicijomis į įmonių 
modernizavimą, aplinkosauginius reikalavimus, technologijų atnaujinimu, nepakankamu mažų ir vidutinių 
įmonių prieinamumu prie finansavimo išteklių, nepakankamai išplėtota parama verslui teikiančių institucijų 
tinklu. Todėl, didinant darbo našumą ir siekiant sukurti didesnę pridėtinę vertę, pagrindiniu veiksniu tampa 
inovacijos visuose pramonės ir paslaugų sektoriuose bei verslo aplinkos gerinimas. 

Didinant verslo konkurencingumą, svarbu gerinti investicinį klimatą, nes tiesioginės užsienio 
investicijos yra vienas svarbiausių veiksnių, sudarančių prielaidas spartesnei technologinei pažangai ir 
ekonomikos augimui. Tiesioginės užsienio investicijos padeda formuoti pagrindinį kapitalą, todėl 
perorientuojant verslą į aukštesnės pridėtinės vertės kūrimą, būtina skatinti materialias ir nematerialias 
investicijas, sukurti TUI palankią aplinką.  

Svarbi ekonomikos konkurencingumo didinimo prielaida yra ekonominė infrastruktūra, kurią sudaro 
IT, transporto ir energetikos infrastruktūra. Gera transporto infrastruktūros būklė padeda pritraukti 
investicijas ne tik į Šiaulius, bet ir į mažesnes gyvenvietes bei miestelius, užtikrina mobilumą tarp kaimo ir 
miesto, taip pat prisideda prie nedarbo lygio kaimuose mažinimo.  

Energetikos infrastruktūros gerinimas investuojant į elektros ir gamtinių dujų tinklų ir sistemų plėtrą, 
leis užtikrinti patikimą ir efektyvų elektros, gamtinių dujų tiekimą, sudarys technines galimybes integruotis į 
ES elektros ir gamtinių dujų rinkas.  

Pagrindinė Ekonomikos augimo prioriteto siekiamybė – sparčiai augantis ir tarptautiniu mastu 
konkurencingas Šiaulių regiono ūkis. Siekiant tai įgyvendinti, tikslinga:  

• Didinti verslo, kuriančio aukštos pridėtinės vertės produktus, dalį.  
• Didinti verslo produktyvumo lygį, sudarant palankią aplinką inovacijoms ir investicijoms.  
• Gerinti ekonominę infrastruktūrą.  
 
Atsižvelgiant į tai, Regiono plėtros plano Ekonomikos augimo prioritetui keliami 5 tikslai:  
 

2.1 tikslas. Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros stiprinimas. 
2.2 tikslas. Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas. 
2.3 tikslas. Informacinės visuomenės plėtra. 
2.4 tikslas. Transporto tinklo plėtra, grindžiama darnaus vystymosi principais. 
2.5 tikslas. Energetinio ūkio modernizavimas. 

 
 

2.1 tikslas. Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros stiprinimas 
 
Spartų ekonomikos augimą ilguoju laikotarpiu galima pasiekti didinant ūkio sektorių produktyvumą ir 

keičiant ūkio struktūrą, kurioje daugiausia sudarytų aukštą pridėtinę vertę kuriantys, aukštas ir vidutines 
technologijas naudojantys ūkio sektoriai. Dabartinės Šiaulių apskrities ūkio būklės analizė rodo, kad 
daugiausia regiono ūkyje yra mažą pridėtinę vertę turintys, darbui ir žaliavoms imlūs ūkio sektoriai, kuriuose 
tik maža dalis tenka aukštoms technologijoms, o tai lemia mažesnį darbo našumą.  

Reikėtų keisti regiono ūkio struktūrą, vystant aukštų ir vidutiniškai aukštų technologijų sektorių, 
stiprinant aukštą pridėtinę vertę generuojančius tradicinius ūkio sektorius. Tačiau perėjimą prie aukštesnės 
pridėtinės vertės kūrimo stabdo mažos investicijos į mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą (MTTP), 
ganėtinai menka įmonių inovacinė veikla (2008 m. Europos inovacijų tyrimų duomenimis, Lietuvos suminis 
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inovatyvumo indeksas buvo 0,29, o vidutinis ES-27 šalių – 0,47. Pagal šį indeksą Lietuva lenkė Rumuniją, 
Latviją ir Bulgariją), žemas technologijų lygis, verslumo trūkumas. Šioje srityje regione nėra didesnių 
pasiekimų, MTP finansavimas yra mažas, neefektyvus, nepakankama verslo ir mokslo institucijos sąveika. 
Reikia pripažinti, kad įmonių išlaidos MTP didėja, nors ir nepakankamai.  

Besikeičianti rinka iš verslo įmonių reikalauja gebėjimo kurti ir diegti inovacijas. Inovacijos remiasi 
naujomis žiniomis ar naujais jų pritaikymo būdais, padeda didinti darbo našumą, efektyvumą, kokybę, tampa 
bene svarbiausia prielaida išsilaikyti rinkoje net ir toms pramonės šakoms, kurias įprasta laikyti tradicinėmis, 
subrendusiomis ir mažai imliomis technologijoms. Naujovėms būtinos didelės investicijos ir kartu didelė 
rizika, todėl dažnai jos būna nepatrauklios. Įvertinus minėtus veiksnius, reikėtų padėti rinkos subjektams 
kurti ir diegti naujoves, suteikiant jiems tiesioginę paramą, didinant investicijas į MTTP, gerinant mokslinių 
tyrimų ir technologinės plėtros infrastruktūrą.  

Viešąją MTTP bazę reikėtų stiprinti finansuojant MTTP infrastruktūros kūrimą / atnaujinimą ir 
modernios mokslinės įrangos įsigijimą. Siekiant stiprinti privataus sektoriaus MTTP gebėjimus ir didinti 
inovacinį potencialą, būtina teikti tiesioginę paramą įmonėms, investuojančioms į mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinę bazę, skirtą inovatyviems produktams, naujoms technologijoms kurti. Tikimasi, kad tokios 
investicijos padės modernizuoti apskrities ūkio struktūrą.  

Produktyvumo augimui pagrindinį poveikį daro įmonių gebėjimas kurti ir komercializuoti inovacijas, 
siūlyti rinkai specifinius, vartotojo poreikiams pritaikytus produktus ir papildomas paslaugas. Taip pat turi 
būti skatinamos ekoinovacijos, kurios suprantamos kaip bet kokios formos inovacijos, kuriomis siekiama 
didelės pažangos norint tvaraus vystymosi, mažinant neigiamą poveikį aplinkai arba siekiant, kad gamtiniai 
ištekliai, įskaitant energiją, būtų naudojami veiksmingiau. 

Šiaulių apskrities įmonių konkurencingumui ypač aktualus yra MTEP ir miesto mokslinio potencialo 
didinimas, todėl reikėtų skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą bei aktyvų mokslininkų ir tyrėjų 
įsitraukimą į verslą bei verslo, kuriame būtų taikomi MTEP rezultatai, kūrimąsi. Verslo ir mokslo 
bendradarbiavimas turėtų būti skirtas mokslo institucijų sukurtų žinių komercializavimui, verslo poreikiais 
grįstų taikomųjų tyrimų vykdymui. Daugiau dėmesio turėtų būti skiriama aplinkosauginių technologijų ir 
priemonių diegimui versle, siekiant, kad regiono verslas atitiktų ES aplinkosauginius reikalavimus.  

 

2.3 lentelė 
 

Uždavinys Esamas rodiklis Planuojamas rezultatas 

Finansinių 
išteklių 
poreikis 
mln. Lt 

Planuojamas 
įgyvendinimo 

laikas 

2.1.1. Stiprinti 
viešą ir privačią 
mokslinių tyrimų ir 
technologinės 
plėtros () bazę. 

Šiaulių apskrityje, kaip ir Lietuvoje, 
viešos ir verslo investicijos į MTTP yra 
menkos, lyginant su tokiomis 
investicijomis ES-25 valstybėse. 
Pažangiųjų ir vidutiniškai pažangių 
technologijų sektoriaus sukurtos 
pridėtinės vertės dalis apdirbamosios 
gamybos sukurtoje pridėtinėje vertėje 
sudaro tik 25,8 proc. 

Padidėjus investicijų į MTTP 
lygiui išaugs Šiaulių regiono 
produktyvumas, keisis ūkio 
struktūra, sustiprės aukštą 
pridėtinę vertę generuojantys 
tradiciniai ūkio sektoriai, 
padidės juose sukuriama 
pridėtinė vertė. 

7, 26 2013 m.  

2.1.2. Didinti 
privačių įmonių 
investicijas į 
MTTP, skirtas 
naujų gaminių, 
produktų ir 
technologijų 
kūrimui.  

Nors įmonių išlaidos MTTP auga, tačiau 
yra mažos, sudaro 0,2 proc. BVP, kai tuo 
tarpu ES vidurkis – 1,3 proc. 

Sukurti nauji produktai, 
įdiegtos gamybos sąnaudos, 
išteklių panaudojimą 
mažinančios technologijos. 

9,56 2013 m.  

2.1.3. Stiprinti 
Šiaulių miesto ir 
regiono mokslinį 
potencialą. 

Šiaulių apskrities mokslinis potencialas 
yra nepakankamas. Mokslininkai ir 
tyrėjai nepakankamai įsitraukia į verslą. 

Sustiprėjęs mokslinis 
potencialas, didesnis Šiaulių 
apskrities įmonių 
konkurencingumas. 

0,32 2013 m.  

2.1.4. Skatinti 
bendrus verslo ir 
mokslo institucijų 
projektus bei 
partnerystę. 

Bendradarbiavimas tarp mokslo įstaigų, 
universitetų ir verslo subjektų atliekant 
mokslinius tyrimus, kuriant naujus 
produktus ir technologijas, yra 
nepakankamai glaudus. Mokslinių tyrimų 
tematika menkai atitinka verslo įmonių 
poreikius, stokojama komercializavimui 
tinkamų rezultatų. 

Parengti jungtiniai verslo ir 
mokslo įstaigų projektai bei 
iniciatyvos, padidėjusios 
verslo investicijos į 
mokslinius tyrimus ir 
technologinę plėtrą, daugiau 
mokslininkų dalyvauja verslo 
MTTP projektuose.   

2,1 2013 m.  

Iš viso 2.1 tikslui: 19,24 
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2.2 tikslas. Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas 
 

Verslo aplinką galima gerinti plėtojant specializuotas informuotumo didinimo, konsultacines, verslo 
inkubavimo paslaugas, gerinant įmonių priėjimą prie finansavimo šaltinių, pritaikant viešąsias teritorijas 
investicijoms. Iki 2009 m. TU ir materialinės investicijos Šiaulių regione didėjo, tačiau 1 gyventojui 
tenkančios TUI yra labai mažos – jos sudaro 14,4 proc. šalies vidutinio dydžio. Investicijoms pritraukti 
svarbu panaudoti priemones, gerinančias Šiaulių regiono įvaizdį. 

Didinant įmonių veiklos produktyvumą, reikėtų remti investicijas į naujus gamybos įrengimus ir 
technologijas, valdymo sistemas, skatinti apskrities įmones didinti eksportą. Eksporto didinimas  – vienas 
svarbiausių ekonomikos ilgalaikio augimo būdų. Būtina vykdyti aktyvią eksporto rinkodarą, rengti įmonių 
produkcijos eksporto plėtros strategijas, diegti verslo procesus optimizuojančius modelius, kurių pagrindas – IT 
infrastruktūros naudojimas (e. komercijos, ryšių su vartotojais valdymo, tiekimo grandinės valdymo ir pan.). 

Verslo konkurencingumas priklauso nuo verslo paramos sistemos, prieigos prie informacijos, 
konsultacijų, mokymo ir kt. paslaugų. Verslo paramos sistema pradedantiesiems verslininkams, naujoms ar 
augančioms įmonėms regione nepakankama, neapima visos apskrities teritorijos, teikiamų paslaugų 
asortimentas ribotas, o kokybė neatitinka verslo poreikių. Ten, kur yra sukurta verslo paslaugų struktūra, 
verslas plėtojamas sėkmingiau, didėja naujai įsikuriančių įmonių skaičius, ilgėja jų gyvavimo trukmė.  

Siekiant užtikrinti spartesnį MVĮ sektorius augimą, reikėtų kurti verslo kompetencijos centrus, mokslo 
technologijų parkus, teikti specializuotas paslaugas (internacionalizacijos, kokybės valdymo, sertifikavimo, 
inovacijų, technologijų perdavimo, IT, rinkodaros ir kitose srityse), taip pat stiprinti ryšius tarp mokslo ir 
verslo. Įmonėms, ketinančioms pradėti verslą, teikiamos viešosios subsidijuojamos paslaugos mažiau 
iškreiptų konkurenciją, lyginant su tiesioginė parama. Pagrindinė problema, su kuria susiduria mažos ir 
vidutinės įmonės, tai ribota galimybė gauti finansavimą. Sudarant didesnes galimybes pradedančiosioms ir 
perspektyvioms įmonėms gauti finansavimą, reikėtų didinti priėjimą prie finansavimo šaltinių, naudoti 
modernius finansinės paramos instrumentus (rizikos kapitalo fondus, mikrokreditus, garantijas, palūkanų 
dengimą, pradinio kapitalo fondus ir pan.). Tokia parama padėtų geriau panaudoti ES SF lėšas, remti daugiau 
pradedančių ir inovacijas diegiančių įmonių. 

Investuotojams svarbu sudaryti sąlygas greitai ir pigiai perkelti gamybą, panaudojant šalies ir atskirų 
regionų santykinius pranašumus. Pramoninės zonos, turinčios sutvarkytą infrastruktūrą, komunikacijas, 
leidžia pasiekti kitas rinkas, sustiprina investicinį šalies patrauklumą. Šiuo metu pramoninės regiono zonos ir 
turimos laisvos patalpos tinkamai nepanaudojamos. Šiaulių regione prognozuojama pramoninių parkų su 
įrengta infrastruktūra paklausa yra 15 ha per metus. Atsižvelgiant į pramoninių sklypų „plyno lauko“ 
investicijoms poreikį šiai problemai spręsti, suformuluotas tikslo uždavinys „Pritaikyti viešąsias teritorijas 
investicijoms pritraukti“. 
 

2.4 lentelė 
 

Uždavinys Esamas rodiklis Planuojamas rezultatas Finansinių 
išteklių 

poreikis, 
tūkst. Lt 

Planuojamas 
įgyvendinimo 

laikas 

2.2.1. Remti 
investicijas į 
gamybos 
įrengimus ir 
technologijas, 
valdymo 
sistemas, skatinti 
įmonių 
skverbimąsi į 
tarptautines 
rinkas. 

Pagal MI, tenkančias 1 
gyventojui, Šiaulių regionas 
lenkia tik Marijampolės ir 
Tauragės regioną, ir yra 8 
vietoje. Šiaulių regione, kaip ir 
Lietuvoje, materialinės 
investicijos skiriamos 
pastatams, statiniams, žemei 
įgyti, o ne į įrengimus ir 
technologijas. 

Modernizuotos gamybos 
(paslaugų teikimo) struktūros, 
sukurti nauji ir patobulinti jau 
gaminami produktai (prekes ir 
paslaugas), naudojamos 
technologijos ir taip didinamas 
šalies ūkio konkurencingumas. 

8,06 2013 m.  

2.2.2. Diegti 
verslo procesus 
optimizuojančius 
modelius, 
paremtus IT 
infrastruktūros 
naudojimu. 

Žemas darbo našumas, 
nepakankamai optimizuoti 
įmonių veiklos procesai, 
paremti IT naudojimu. 

Įdiegtos modernios, įmonės 
veiklos procesus 
optimizuojančios IT sistemos, e-
verslo sistemos, skirtos  įmonių 
veiklai valdyti, padidintas  
įmonių darbo našumas ir 
produktyvumas. 

3,18 2013 m.  
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2.4 lentelės tęsinys 
 

2.2.3. Padidinti 
investicinį 
apskrities 
patrauklumą. 
 

Materialinių ir TU investicijų 
lygis į Šiaulių regioną yra 
nepakankamas. TUI, 
tenkančios 1 gyventojui, 
Šiaulių apskrityje sudaro tik 
14,4 proc. bendro šalies 
vidurkio. 

Verslo plėtrai parengtos 
teritorijos, Šiaulių mieste ir 
rajonuose įsteigti industriniai 
parkai, surengtos parodos, 
padidėjusios TUI 1 gyventojui.  

 
23,86 

 
2013 m.  

2.2.4. Tobulinti 
smulkiojo ir 
vidutinio verslo 
paramos sistemą, 
skatinti 
inovacijas ir 
verslumą. 

Šiaulių regione sukurta viešųjų 
paslaugų verslui infrastruktūra: 
savivaldybių įsteigti verslo 
informacijos centrai, Verslo 
inkubatorius, Regiono plėtros 
agentūra ir kt. Tačiau paslaugų 
teikimas yra nepakankamas, 
neišplėtotos specializuotos 
paslaugos (kokybės valdymo, 
sertifikavimo ir kitos). 

Išplėtota verslo paramos sistema 
pradedantiesiems verslininkams 
ir naujai besikuriančioms ar 
augančioms įmonėms, išplėtotas 
paslaugų asortimentas, paslaugų 
kokybė atitinka šiuolaikinius 
verslo poreikius. Didėjantis 
naujai įsikuriančių įmonių 
skaičius, ilgesnė jų gyvavimo 
trukmė. 

12, 16 2013 m.  

2.2.5. Gerinti 
prieinamumą 
prie SVV 
finansavimo 
šaltinių. 

Įmonių inovacinė veikla 
nepakankama dėl inovacijų 
finansavimo rizikos, galimybės 
mažoms ir vidutinėms 
įmonėms pasinaudoti išoriniais 
finansavimo šaltiniais ribotos. 

Įkurtas Šiaulių regiono rizikos 
kapitalo fondas. 
 

1,60 2013 m.  

2.2.6. Pritaikyti 
viešąsias 
teritorijas 
investicijoms 
pritraukti. 

Nepakankamas investicijoms 
paruoštų sklypų su išvystyta 
infrastruktūra skaičius ir plotas 
lemia žemą tiesioginių užsienio 
ir materialinių investicijų lygį, 
tenkantį 1 Šiaulių apskrities 
gyventojui. 

Įkurtos pramoninės zonos 
Naujojoje Akmenėje, Pakruojo 
raj., prie Kuršėnų, įkurtas ir 
plėtojamas Šiaulių miesto 
industrinis parkas. 
 

200,13 2013 m.  

Iš viso 2.2 tikslui: 249, 02  
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2.3 tikslas. Informacinės visuomenės plėtra 
 
Informacinės visuomenės kūrimas – sudėtingas procesas, turintis įtakos ne tik apskrities gyventojams, 

bet ir valstybei. Šiuo metu regione pagrindiniai informacinių technologijų naudojimo rodikliai gerėja, tačiau 
sąlyginai jie lieka maži, todėl svarbūs veiksmai, užtikrinantys informacinių technologijų naudojimą. Vienas 
svarbiausių informacinės visuomenės kūrimo prioritetų – elektroninio turinio plėtra. Ją galima apibrėžti kaip 
valstybės teikiamų viešųjų paslaugų (el. valdžios paslaugos; el. mokymo paslaugos) visumos vystymą, 
atskirties nuo informacinės visuomenės mažinimą ir elektroninio verslo sprendimų skatinimą.  

Daugiau nei trečdalis šalies valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų teikia viešojo 
administravimo paslaugas internetu. Situacijos analizė parodė, kad Šiaulių regione elektroninių paslaugų 
teikimo informacinė sistema nepakankamai išplėtota, neįdiegta dokumentų valdymo sistema (su dokumento 
originalo saugojimo funkcija), leidžianti įgyvendinti „vieno langelio“ principą; neišvystyta valdymo 
institucijų elektroninių paslaugų gyventojams teikimo informacinė sistema, numatanti galimybę gyventojams 
dalyvauti priimant sprendimus; nesutvarkytas priimtų teisės aktų skelbimo internete posistemis ir kitos 
kompiuterizuotos valdymo funkcijos. Elektroninės valdžios paslaugų teikimas yra neįmanomas, nesutvarkius 
oficialios informacijos šaltinių sistemos. 

Eurointegracijos procese aktualios tampa darbo jėgos konkurencingumo, mokymo turinio ir 
kvalifikacijos atitikimo ES profesinio rengimo rekomendacijoms suderinamumo problemos. Viena 
svarbiausių švietimo, mokslo ir studijų institucijų problemų – kompiuterinės įrangos atnaujinimas ir 
modernizavimas ES valstybių ugdymo institucijų lygiu. Būtina rengti specialistus, kurie gebėtų naujas 
technologijas taikyti darbe.  

Viešųjų elektroninių paslaugų verslui ir šalies gyventojams plėtra neįmanoma be išplėtotos IRT 
infrastruktūros, kuri yra svarbi sąlyga, įgalinanti gyventojus naudoti informacinės visuomenės teikiamas 
galimybes. Šiuolaikinės informacinės visuomenės plėtra reikalauja didesnės prieigos prie interneto ir 
geresnės kokybės. Šiuo metu regione ryšių infrastruktūra nėra pakankamai išplėtota, pagal interneto skvarbą 
Lietuva yra tarp atsiliekančių ES valstybių. 

Svarbu siekti, kad gyventojams, nepriklausomai nuo jų socioedukacinio statuso, gyvenamos vietos ar 
pan., būtų sudarytos sąlygos naudoti šiuolaikines informacines technologijas. Atlikta situacijos analizė 
parodė, kad savivaldybėse nepakankamai dėmesio skiriama nutolusių nuo rajoninių centrų žmonių 
galimybėms naudoti informacines technologijas, daugumos savivaldybių ir kaimo gyventojų prieiga prie 
interneto yra problemiška, brangi. Tikslo įgyvendinimas prisidėtų prie itin žemo periferinių vietovių žmonių 
kompiuterinio raštingumo didinimo (žemas kaimo žmonių kompiuterinio raštingumo lygis – viena didžiausių 
silpnybių regione). 

Nepakankamai išplėtota ryšių infrastruktūra regione sąlygoja investicijų į plačiajuosčio ryšio 
„paskutinės mylios“ poreikį. Plačiajuosčio ryšio (elektroninių ryšių tinklų) plėtra bus užtikrinama 
įgyvendinant projektus periferinėse, nekonkurencingose apskrities teritorijose. Numatytų uždavinių 
įgyvendinimas sudarys palankias galimybes Šiaulių regiono gyventojams naudotis informacinės visuomenės 
teikiamais pranašumais, sėkmingiau tobulinti gebėjimus ir konkuruoti darbo rinkoje. 

 
2.5 lentelė 

 

Uždavinys Esamas rodiklis Planuojamas rezultatas 

Finansinių 
išteklių 
poreikis 
mln. Lt 

Planuojamas 
įgyvendinimo 

laikas 

2.3.1. Plėtoti 
elektroninį 
turinį ir 
moderniomis 
informa-
cinėmis 
technolo-
gijomis 
teikiamas 
viešąsias 
paslaugas. 

Elektroninių paslaugų teikimo informacinė 
sistema Šiaulių regione nėra iki galo 
išvystyta. Iki šiol neįdiegta dokumentų 
valdymo sistema (su dokumento originalo 
saugojimo funkcija), leidžianti pradėti 
„vieno langelio“ principo įgyvendinimą; 
neišvystyta valdymo institucijų elektroninių 
paslaugų gyventojams teikimo informacinė 
sistema, numatanti galimybę gyventojams 
dalyvauti priimant sprendimus; 
nesutvarkytas priimtų teisės aktų skelbimo 
internete posistemis, nepakanka 
elektroninių sveikatos paslaugų projektų. 

Įdiegtos ir plėtojamos 
elektroninės viešosios 
paslaugos verslui ir šalies 
gyventojams, didinančios 
viešojo administravimo 
institucijų veiklos 
efektyvumą, teikiamos 
sveikatos, elektroninio 
mokymosi, viešųjų 
pirkimų paslaugos. 

9,88 2013 m.  
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2.5 lentelės tęsinys 
 

2.3.2. Stip-
rinti ir 
modernizuoti 
informacinių 
technologijų  
bei 
informacinių 
paslaugų 
infrastruktūrą
. 

Šiaulių regione informacinių technologijų ir 
ryšių infrastruktūra dar nėra pakankamai 
išplėtota. Daugelio savivaldybių ir kaimo 
gyventojų prieiga prie interneto yra 
problemiška, per brangi. Egzistuoja 
atotrūkis tarp besinaudojančių 
informacinėmis technologijomis amžiaus, 
geografiniu, pajamų požiūriu sąlygojantis 
skaitmeninės atskirties problemos 
atsiradimą. 

Įsigyta kompiuterinė 
įranga, sukurta 
elektroninių tinklų 
infrastruktūra, leidžianti 
už prieinamą kainą 
naudotis plačiajuosčiu 
interneto ryšiu ir taip 
sudaryti palankias sąlygas 
skaitmeninės atskirties 
mažinimui apskrityje. 
Užtikrintas viešųjų 
interneto prieigos taškų 
tinklo atnaujinimas. 

7,08 2013 m.  

Iš viso 2.3 tikslui: 16, 96  
 
 
 

2.4 tikslas. Transporto tinklo plėtra 
 
Transporto infrastruktūros tobulinimas ir naujos kūrimas yra svarbus apskrities ekonomikos ilgalaikio 

augimo veiksnys, kuris leistų pasinaudoti palankia tranzitinio regiono geografine padėtimi. Apskritis dėl 
esamo palankaus automobilių kelių ir geležinkelių tinklo, tarptautinio oro uosto ir perspektyvinės europinės 
vėžės „Rail Baltica“ trasos gali įsilieti į vientisą ES kombinuotojo transporto sistemą. Šiaulius numatoma 
plėtoti kaip vieną 4 Lietuvos multimodalinių transporto centrų. Nustatyta, kad apskrities transporto 
sektoriaus potencialas naudojamas nepakankamai dėl infrastruktūros kokybės trūkumų. Taigi būtina 
trūkumus šalinti ir priartinti susisiekimo sistemos kokybę prie ES standartų. 

Esami magistralinių kelių techniniai parametrai neužtikrina reikiamo pralaidumo ir eismo saugumo, 
todėl būtina modernizuoti ir plėtoti susisiekimo infrastruktūrą, rekonstruojant tarptautinius magistralinius 
kelius A9, A11-E 272, A12-E77, artinant prie ES standartų. 

Didžiąją Šiaulių apskrities vietinių kelių tinklo dalį sudaro keliai su žvyro ar susidėvėjusia asfalto 
danga. Šiuo metu turimų regioninių ir vietinių kelių techniniai parametrai neužtikrina reikiamo pralaidumo, 
blogiausia techninė būklė yra keliuose, kuriuose nuolat didėja eismo intensyvumas ir jų danga nebeapsaugo 
kelio konstrukcijos nuo eismo apkrovų bei aplinkos poveikio. Vietinės reikšmės žvyrkeliai, didėjant lengvųjų 
automobilių skaičiui, sparčiai dėvisi ir tampa pavojingais saugumo požiūriu. Nemažai apskrities centro ir 
rajonų gatvių yra neasfaltuotos arba jų danga jau nusidėvėjusi. Automobiliai, važiuodami neasfaltuotais 
keliais, kelia dulkes, triukšmą, o tai daro neigiamą poveikį regionų verslo ir gyvenamosioms zonoms. 
Neįrengtos gatvės individualių gyvenamųjų namų kvartaluose kelia grėsmę pėsčiųjų saugumui, blogina 
eismo sąlygas, didina oro taršą. Taigi reikia gerinti vietinės reikšmės kelių būklę, sukurti aplinkkelių sistemą, 
užtikrinti miestų vidaus susisiekimo tinklą, rengti gatvių gerinimo studijas ir jų rekonstrukcijų planus, kad 
miestų ir rajonų gatvės būtų patogios ir saugios. Svarbu regione rengti ir įgyvendinti vietinių kelių plėtros ir 
dangos gerinimo projektus.  

Didėjant automobilių skaičiui (Šiaulių teritorinės statistikos valdybos duomenimis, 2008 m. Šiaulių 
regione buvo registruota 147 111 lengvųjų automobilių ir, lyginant su 2007 m., jų skaičius padidėjo 4 proc.) 
bei eismo srautų intensyvumui, eismo įvykių skaičius regione didėja. Lietuvos avaringumo rodikliai, lyginant 
juos su kitomis Europos valstybėmis, yra vieni didžiausių. Šiauliuose piko valandomis gatvėse susidaro 
„kamščiai“. Būtina daugiau dėmesio skirti saugaus eismo užtikrinimui, diegti saugaus eismo priemones 
avaringiausiuose gatvių ruožuose, pėsčiųjų perėjose ir sankryžose, reguliuoti transporto srautus, mažinti 
„kamščius“ bei avaringumo lygį.  

Dėl didėjančio automobilių skaičiaus miestuose ir beveik visų rajonų centruose kyla automobilių 
aikštelių problema, kurią sprendžiant reikėtų rengti naujas automobilių aikšteles Šiaulių miesto centrinėje 
dalyje, daugiaaukščių pastatų rajonuose. Saugaus eismo inžinerinės infrastruktūros diegimas leistų 
įgyvendinti eismo saugumo gerinimo priemones, sumažinti avaringumą keliuose, žuvusiųjų ir sužeistųjų 
skaičių bei patiriamus nuostolius. Investicijos į eismo valdymo sistemą mažintų neigiamą transporto poveikį 
aplinkai.  

Išasfaltavus žvyrkelius, rekonstravus vietinės reikšmės tinklo ruožus, sukūrus aplinkkelius pagerėtų 
susisiekimo sąlygos miestuose, tarp atokesnių rajono seniūnijų, sumažėtų neigiamas transporto poveikis 
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aplinkai, autotransporto priemonių eksploatacinės išlaidos, kelių priežiūros ir remonto išlaidos, sutrumpėtų 
kelionės laikas. Visa tai skatintų ekonominę plėtrą ir mažintų socialinius ir ekonominius regionų skirtumus, 
sudarytų palankesnę aplinką investicijoms, verslo subjektų bendradarbiavimui, darbo jėgos mobilumui. 

Daug regiono gyventojų naudojasi viešuoju transportu. Būtina gerinti visuomeninio transporto darbą, 
optimizuojant visuomeninio transporto maršrutų tinklą, įvertinant naujai statomų rajonų ir stambių objektų 
statybą, gerinant visuomeninio transporto teikiamų paslaugų kokybę, mažinant neigiamą poveikį aplinkai. 
Reikėtų skatinti autobusų parkų atnaujinimą miestuose, nes seni autobusai kelia grėsmę aplinkai, 
negarantuoja minimalių keleivių sąlygų ir yra ekonomiškai neefektyvūs.  

Miestų ir priemiestinių kaimų gyventojai suinteresuoti naudoti ekologiškai švarią ir pigią transporto 
rūšį – dviračius, bet rajonai ir miestai neturi parengtų dviračių takų. Esami takai apleisti ir juos reikėtų 
rekonstruoti. Naujų dviratininkų-pėsčiųjų takų tiesimas bei senųjų rekonstrukcija sudarytų galimybes ir 
miesto gyventojams plėtoti aktyvų poilsį vykstant prie vandens telkinių, aplankant poilsio bei kultūros 
parkus, skatintų sveiką gyvenseną, plėtotų turizmą. Savivaldybių planuojamos priemonės pėsčiųjų ir 
dviratininkų takų statybos srityje padėtų įgyvendinti LR susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto 
departamento strategiją, kuri išdėstyta BPD ir Lietuvos ūkio plėtros iki 2015 m. ilgalaikėje strategijoje. 

Svarbus tikslas regione – tinkamas Šiaulių oro uosto panaudojimas. Turėtų būti atskirta Šiaulių oro 
uosto teritorijos dalis civilinėms reikmėms, rekonstruotas lėktuvų krovinių peronas, įrengiant lėktuvų 
stovėjimo aikšteles, A ir B privairavimo takus, įrengti gyvulių eksporto–importo ir krovinių terminalai, 
organizuojamas lėktuvų nepertraukiamas aptarnavimas visą parą. Numatytoms priemonėms įgyvendinti 
galima pritraukti privatų kapitalą ir ES struktūrinių fondų lėšas. 

Šiaulių regioną kerta tarptautinis 1B geležinkelio koridorius, kuris yra svarbus tiek šaliai, tiek regionui, 
tačiau geležinkelio infrastruktūra savo techniniais parametrais atsilieka nuo ES standartų. Todėl būtinas 
geležinkelio infrastruktūros ūkio modernizavimas, tinkamai sutvarkant kelio geometriją, kompiuterizuojant 
gamybos procesų valdymą, garantuojant greitą ir saugų krovinių bei keleivių gabenimą. Taip pat įrengti ESG 
atšaką į industrinį parką ir viešąjį logistikos centrą, parengti europinio standarto geležinkelio Šiauliai–
Karaliaučius (Kaliningradas) tiesimo galimybių studiją Šiaulių mieste ir regione. 

Plėtojantis tarptautinių krovinių pervežimo verslui, siekiant išnaudoti skirtingų transporto rūšių ir 
esamos transporto infrastruktūros pajėgumus, didinti krovinių pervežimo efektyvumą, įkurti Logistikos 
centrą ir reikalingą infrastruktūrą. Šiaulių apskrities bendrajame plane įvardyti tokie transporto 
infrastruktūros vystymo sprendinių įgyvendinimo prioritetai, kurie privalo būti įtvirtinti ir regiono plėtros 
plane: 

• plėtoti Rytų–Vakarų multimodalinio tarptautinio transporto koridoriaus, IXB tarptautinio 
geležinkelio transporto koridoriaus infrastruktūrą, tobulinti tarptautinių automobilių kelių A9 
(E272) ir A11 (E272) techninius parametrus, tiesti miestų aplinkkelius, plėtoti tarptautinį Šiaulių 
oro uostą ir logistikos centrą; 

• plėtoti Šiaurės–Pietų tarptautinio IA („Via Hanseatica“, A12, E77) transporto koridoriaus 
infrastruktūrą, dalyvauti tiesiant europinio standarto „Rail Baltica“ geležinkelio trasą). 

 
2.6 lentelė 

 

Uždavinys Esamas rodiklis Planuojamas rezultatas 

Finansinių 
išteklių 

poreikis, 
mln. Lt 

Planuojamas 
įgyvendinimo 

laikas 

2.4.1. Gerinti 
tarptautinius 
automobilių 
kelius. 

Tarptautinėse magistralėse 
didėja eismo intensyvumas, o 
tai sukelia autokelių 
asfaltbetonio dangų degradaciją. 
Magistralinių kelių techniniai 
parametrai neužtikrina reikiamo 
pralaidumo ir eismo saugumo. 

Modernizuota ir išplėtota 
susisiekimo infrastruktūra 
rekonstruojant tarptautinius 
magistralinius kelius A9, A11-
E 272, A12-E77, įrengiant 
pėsčiųjų ir dviračių takus, 
saugumo priemones. 

0,5 2013 m. 

2.4.2. Sukurti 
viešąjį logistikos 
centrą ir išvystyti 
sandėliavimo ūkį. 

Nepakankamai išnaudojami 
skirtingų transporto rūšių ir 
esamos transporto 
infrastruktūros pajėgumai. 

Pastatytas Logistikos centras, 
įrengtos jo sąsajos su miestu. 

171,03 2013 m.  
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2.6 lentelės tęsinys 
 

2.4.3. Plėtoti ir 
modernizuoti 
vietinės reikšmės 
kelių tinklą, 
sukuriant 
aplinkkelių 
sistemą, 
užtikrinant 
miestų vidaus 
susisiekimo 
tinklą galimybių 
studijas. 

Regione keliai su patobulinta 
danga sudaro 53 proc. 
valstybinės reikšmės kelių. 
Regioninių ir vietinių kelių 
techniniai parametrai 
neužtikrina reikiamo 
pralaidumo. Anksčiau asfaltuotų 
gatvių dangos neatlaiko 
padidėjusio apkrovimo. Vietinės 
reikšmės žvyrkeliai  sparčiai 
dėvisi. Apskrities centro ir 
rajonų nemažai gatvių yra 
neasfaltuotos. 

Geresnė vietinės reikšmės kelių 
būklė, sukurta aplinkkelių 
sistema, užtikrintas miestų 
vidaus susisiekimo tinklas, 
parengtos gatvių gerinimo 
studijos ir jų rekonstrukcijų 
planai. 

217,55 2013 m. 

2.4.4. Tobulinti 
eismo valdymo 
sistemą(-as), 
mažinant 
neigiamą 
transporto 
poveikį aplinkai 
ir transporto 
eismo pasekmes. 

Pagal saugaus eismo priemonių 
kiekį ir jų diegimo tempus 
Lietuva atsilieka nuo Vakarų 
Europos valstybių. Neįrengtos 
gatvės individualių gyvenamųjų 
namų kvartaluose kelia grėsmę 
pėsčiųjų saugumui, blogina 
eismo sąlygas, didina oro taršą. 

Įdiegta saugaus eismo 
inžinerinė infrastruktūra, 
leidžianti sumažinti 
avaringumą keliuose. 
Įgyvendintos eismo saugos 
gerinimo priemones, 
mažinančios neigiamą 
transporto poveikį aplinkai. 

16,25 2013 m. 

2.4.5. Gerinti 
miesto 
visuomeninio 
transporto darbą. 

Menkai išvystytas viešojo 
keleivinio transporto tinklas, 
visuomeninio transporto 
maršrutų tinklas neoptimalus, 
neatnaujinti autobusų parkai 
miestuose. 

Optimizuotas visuomeninio 
transporto maršrutų tinklas, 
įrengta gamybinė autobusų 
bazė, atnaujinti viešojo 
transporto autobusai, įdiegta 
keleivių informavimo sistema, 
elektroniniai bilietai. 

69,33 2013 m. 

2.4.6. Vystyti 
privažiavimo, 
dviračių ir 
pėsčiųjų takų 
tinklą. 

Esami dviračių takai apleisti ir 
juos reikia rekonstruoti.  

Dviratininkų-pėsčiųjų takų 
tiesimas, senųjų rekonstrukcija 
sudaro galimybes miesto 
gyventojams plėtoti aktyvų 
poilsį ir skatinta jų sveiką 
gyvenseną, turizmą. Priemonės 
tiesiant pėsčiųjų ir dviratininkų 
takus atitinka Lietuvos ūkio 
plėtros iki 2015 m. ilgalaikės 
strategijos tikslus. 

32,56 2013 m.  

2.4.7. Tobulinti ir 
vystyti 
geležinkelius. 

Dabartiniai tarptautinio 1B 
geležinkelio infrastruktūros 
parametrai, lyginat su 
moderniomis ir tarpusavyje 
susijusiomis ES valstybių narių 
geležinkelio transporto 
sistemomis, gerokai atsilikę 
techniniu, ekonominiu, 
technologiniu požiūriu, 
neleidžia patenkinti augančios 
paklausos krovinių vežimui, 
užtikrinti reikiamą keleivių 
aptarnavimo kokybę. 

Modernizuota geležinkelio 
infrastruktūra pastatant viaduką 
per geležinkelio pervažą į 
Radviliškio miesto 
Basanavičiaus g., sutvarkyta 
geležinkelio pervaža į 
Baisogalos stoties rajoną, 
rekonstruotas Šiaulių 
geležinkelio mazgas, įrengiant 
ESG atšaką į Industrinį parką ir 
Logistikos centrą, parengtas 
Europinio standarto 
geležinkelio Šiauliai–
Kaliningradas tiesimo 
galimybių studiją.  

10,34 2013 m.  

2.4.8. Vystyti oro 
uostą ir 
transportą. 

Dėl didelės konkurencijos oro 
paslaugų rinkoje minimaliai 
naudojamas Šiaulių oro uostas. 

Modernizuotas Šiaulių oro 
uostas, įrengtas oro uostas 
Akmenės raj. 

20, 29 2013 m.  

Iš viso 2.4 tikslui: 537, 86  
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2.5 tikslas. Energetinio ūkio modernizavimas 
 

AB „Vakarų skirstomieji tinklai“ į Šiaulių regiono elektros ūkį investavo daugiau nei 20 mln. Lt, 
Tytuvėnuose ir Akmenėje vykdo milijoninius investicinius projektus, tačiau apskrities rajonuose yra miestų 
(miestelių), kuriuose nėra gatvių apšvietimo, liko sodybos, kurių gyventojams netiekiama elektros energija. 
Kai kuriose vietovėse kyla problemų dėl elektros energijos kokybės ir jos patikimumo. Būtina regione 
įgyvendinti uždavinius, iškeltus ilgalaikėje ūkio plėtros iki 2015 m. strategijoje, ir numatyti, kaip pigiau ir 
saugiau aprūpinti energija ūkio sektorius, užtikrinti visišką elektros energijos pasiekiamumą gyventojams ir 
ūkio subjektams. Įvertinus techninius reikalavimus, reikėtų regiono energetikos plėtros strategiją 
harmonizuoti su nacionaline. Regione būtina renovuoti elektros perdavimo tinklus, rekonstruoti 
transformatorių pastotes ir skirstomuosius punktus, gerinti elektros energijos tiekimo kokybę, didinti miestų 
ir gyvenviečių gatvių apšvietimą.  

Analogiškai reikėtų modernizuoti šilumos ūkį, nes daugelyje vietų šilumos tiekimo sistema neefektyvi, 
didelis fizinis ir moralinis jos nusidėvėjimas. Šilumos punktai neatitinka standartų reikalavimų, daugelyje 
apskrities vietovių šildymui naudojamas brangus ir neekologiškas kuras, kai kuriuose rajonuose nėra net 
galimybių naudoti technologiniu ir ekologiniu požiūriu efektyviausio kuro – gamtinių dujų. Mažai regiono 
katilinių naudoja vietinius išteklius ir atsinaujinančius išteklius energijai gaminti.  

Vienas svarbiausių tikslų regione – šilumos ūkio modernizavimas, šilumos tiekimo tinklų ir sistemų 
plėtra, jų renovacija. Reikėtų atnaujinti katilines, naudoti pigesnį ir ekologišką kurą. Skatinti regione naudoti 
termofikacines elektrines. Remti projektus, numatančius naudoti vietinį kurą ir biokurą, nes Šiaulių regiono 
šilumos energijos įmonės netradicinius energijos šaltinius ir vietinį (biokurą) naudoja mažai.  

Dujų ūkis. Nepakankama dujų tinklų plėtra mažina šilumos ūkio efektyvumą ir sukuria blogesnes 
gyvenimo ir verslo sąlygas kai kuriuose rajonuose. Mažai išplėtoti dujų tinklai Radviliškio ir Pakruojo 
rajonuose. Svarbu remti dujų tinklų plėtros projektus, geriau aprūpinant gyventojus ir ūkio subjektus 
ekologišku ir pigesniu kuru. Šiaulių apskrities Bendrajame plane numatyta plėtoti gamtinių dujų skirstomąjį 
tinklą Šeduva–Baisogala, Pakruojis–Linkuva kryptimis, įrengti antrą Šiaulių dujų skirstymo stotį 
didėjantiems apskrities centro poreikiams tenkinti.  

Regione reikėtų parengti energetikos plėtros strategiją, gerinti šio sektoriaus darbą ir siekti, kad jis 
atitiktų ES standartus ir visuomenės darnios plėtros principams. Šiaulių apskrities bendrajame teritorijos 
plane numatyti prioritetai turėtų būti įgyvendinami vykdant Šiaulių regiono plėtros planą: 

• plėtoti gamtinių dujų magistralinių vamzdynų ir skirstomojo vamzdyno tinklą; 
• pritaikyti katilines gamtinėms dujoms, numatyti rezervinį kurą iš atsinaujinančių kuro rūšių ir 

atliekinių medžiagų; 
• intensyvinti elektros energijos gamybą kogeneracijos principu; 
• renovuoti skirstomuosius elektros tinklus. 

 
2.7 lentelė 

 

Uždavinys Esamas rodiklis Planuojamas rezultatas 
Finansinių išteklių 
poreikis, mln. Lt 

Planuojamas 
įgyvendinimo 

laikas 
2.5.1. Užtikrinti 
elektros tinklų ir 
ryšių renovaciją, 
modernizavimą ir 
plėtrą. 

Šiaulių apskrities rajonuose, kai 
kuriuose miesteliuose nėra gatvių 
apšvietimo, yra sodybų, kurių 
gyventojų nepasiekia elektros 
energija. Kai kuriose vietovėse 
kyla problemos ir dėl elektros 
energijos kokybės bei jos 
patikimumo. 

Išplėtoti ir atnaujinti elektros 
tinklai, užtikrintas elektros 
energijos pasiekiamumas 
gyventojams ir ūkio 
subjektams. Renovuoti 
elektros perdavimo tinklai, 
rekonstruotos transformatorių 
pastotės ir skirstomieji 
punktai, geresnė elektros 
energijos tiekimo kokybė.  

16,95 2013 m.  

2.5.2. Užtikrinti 
centralizuoto 
šilumos tiekimo 
tinklų ir sistemų 
plėtrą ir 
modernizavimą. 

Šilumos tiekimo sistema 
neefektyvi, didelis fizinis ir 
moralinis jos nusidėvėjimas. 
Daugelyje vietovių šildymui 
naudojamas brangus, 
neekologiškas kuras, kai kuriuose 
rajonuose nėra galimybių naudoti 
technologiniu ir ekologiniu 
požiūriu efektyviausio kuro – 
gamtinių dujų.  

Modernizuotas šilumos ūkis, 
išplėtoti ir renovuoti šilumos 
tiekimo tinklai, atnaujintos 
katilinės. 

109,46 2013 m. 



Šiaulių regiono 2007–2013 metų  plėtros planas.  I dalis. Strategija 
 

 141

2.7 lentelės tęsinys 
 

2.5.3. Užtikrinti 
dujų tiekimo 
sistemos 
modernizavimą ir 
plėtrą. 

Nepakankama dujų tinklų plėtra 
Kelmės Radviliškio ir Pakruojo raj. 

Didesnė dujomis 
besinaudojančių gyventojų ir 
įmonių dalis, didesnis dujų 
sistemos galingumas ir 
patikimumas. 

4,20 2013 m.  

Iš viso 2.5 tikslui: 130,62  

 
 
 

III PRIORITETAS. Šiaulių regiono sanglaudos skatinimas 
 

Šiaulių regiono sanglaudos skatinimo prioriteto strategija parengta atsižvelgiant į Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės parengtą ir Europos Komisijos patvirtintą Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programą, kurios tikslas – įgyvendinti regioninę politiką ir mažinti ekonominio bei socialinio išsivystymo 
lygio atotrūkį. Sanglaudos skatinimo tikslas – gyvenimo kokybės gerinimas ir sanglauda, t. y. galimybė 
geriau panaudoti vietos potencialą, tiekti kokybiškas ir prieinamas viešąsias paslaugas, siekti geresnės 
aplinkos kokybės.  

Regiono sanglaudos skatinimo prioriteto siekiamybė – sukurti regiono gyventojams palankią 
gyvenamąją aplinką ir gerą gyvenimo kokybę, užtikrinant tolygią urbanistinę plėtrą ir teikiant kokybiškas 
viešąsias paslaugas. 

Analizuojant regione 2007–2009 m. vykusius pokyčius ir vertinant juos atskirų vietovių 
konvergencijos požiūriu, galima matyti prieštaringą situaciją: viena vertus, kai kurie socialiniai ir 
ekonominiai rodikliai žymiai pagerėjo, kita vertus, regiono atotrūkis nuo vidutinių šalies rodiklių 
nesumažėjo, nes daugelyje sričių buvo mažesni pokyčių tempai nei vidutiniškai šalyje. Todėl regione, nors ir 
pastebimi teigiami pokyčiai, daugelyje atokių vietovių matyti didėjanti socialinė atskirtis. Statistiniai 
duomenys rodo, kad dabar regione ir rajonuose yra itin aukštas nedarbo lygis, ypač probleminiuose 
rajonuose, taip pat mažos galimybės didinti gyventojų užimtumą, didėja socialinės rizikos veiksnių, dėl kurių 
gyvenimas šiose vietovėse tampa vis mažiau saugus ir patrauklus.  

Kaip vieną priežasčių galima įvardyti žymius socialinius, ekonominius ir teritorinius netolygumus tarp 
miesto ir kaimo, tarp rajonų. Probleminės teritorijos tinkamai nepanaudoja vietinio potencialo, nes jose 
neišplėtota viešoji infrastruktūra, nesutvarkytos vertingos gamtinės teritorijos, nepritaikytas lankytojams 
kultūros paveldas, nėra galimybių vystyti alternatyvias veiklas. 

Lietuvos Sanglaudos skatinimo programoje nurodyta, kad būtinos papildomos intervencinės 
priemonės, apimančios veiksmus, nukreiptus į vietos potencialo stiprinimą ir visapusį jų naudojimą. 
Numatyta skirti dėmesį būsto sąlygoms gerinti kaip svarbiam socialinę ir ekonominę sanglaudą skatinančiam 
veiksniui. Šių problemų sprendimas sparčiau vyksta probleminėse teritorijose, nes ten skiriamas 
finansavimas šiai sričiai pagal probleminių teritorijų plėtros programas. Regione silpnai įgyvendinama būsto 
renovavimo programa.  

Kita Šiaulių regiono ypatybė – didelė kaimo gyventojų priklausomybė nuo žemės ūkio ekonominės 
veiklos, nes šioje veikloje užimta daugiau gyventojų nei vidutiniškai Lietuvoje, todėl svarbu plėtoti viešąją 
infrastruktūrą kaimo vietovėse, skatinti gyventojų verslumą, vystyti alternatyvias veiklas. Rajonuose 
vykdomi projektai iš Socialinės sanglaudos skatinimo fondo pagal priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų 
spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“. Tai didina galimybes kaimiškųjų 
vietovių gyventojams keisti veiklą arba įgyti kitas kompetencijas.  

Įgyvendinant pagrindinę prioriteto siekiamybę, sudaromas pagrindas stabiliam ir darniam regiono ūkio 
augimui ilguoju laikotarpiu. Mažiau išplėtotų teritorijų potencialas, viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas 
bei visuomenės aktyvumas užtikrins spartesnę ekonomikos plėtrą. Vizijai įgyvendinti pasirenkami 
strateginiai prioriteto „Sanglaudos skatinimas“ tikslai, atitinkantys ES struktūrinės paramos 2007–2013 m. 
Sanglaudos skatinimo programos prioritetus ir jai įgyvendinti skiriamą finansavimą pagal tikslus: 

 

3.1 tikslas. Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas 
visuomenės reikmėms.  
3.2 tikslas. Viešųjų paslaugų aukštos kokybės užtikrinimas ir prieinamumo didinimas: sveikatos, 
socialinės, švietimo, kultūros įstaigų infrastruktūros plėtra ir veiklos kokybės gerinimas. 
3.3 tikslas. Aplinka ir darnus vystymasis. 
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3.1 tikslas. Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir  
gamtos išsaugojimas bei pritaikymas visuomenės reikmėms 

 
Šiaulių apskrities vystymosi kryptis yra darni teritorijos plėtra, kurios siekiant reikėtų: 
• harmonizuoti socialinę-ekonominę ir ekologinę plėtrą, kad būtų išsaugota gamtinė aplinka ir jos 

įvairovė, mažėtų neigiami ūkinės veiklos padariniai, užtikrintas kultūrinis identitetas; 
• gerinti žmonių gyvenimo kokybę ir gyvenamąją aplinką, įgyvendinant gyvenamųjų namų ir 

socialinių būstų plėtros projektus; 
• vykdyti Šiaulių apskrities bendrajame plane numatytą teritorinę plėtrą, įvertinus demografinius, 

socialinius ir ekonominius veiksnius bei prognozuojant perspektyvas. 
Šiuo metu regione yra dideli netolygumai būsto srityje. Siekiant mažinti gyvenimo aplinkos ir kokybės 

skirtumus, ypatingą dėmesį būtina skirti būsto sąlygoms gerinti kaip svarbiam socialinę ir ekonominę 
sanglaudą skatinančiam veiksniui. Kai kuriose vietovėse gyvenimo sąlygos negerėja, nes gyventojai neturi 
lėšų būstui renovuoti, o atlikta renovacija nedidina jų būsto vertės rinkoje. Tose vietovėse reikalinga 
valstybės intervencija ir papildomos investicijos. Būsto plėtros turi būti siekiama tose teritorijose, kuriose 
mažos būsto kainos ir socialinės-ekonominės problemos mažina būsto paklausą ir patrauklumą gyventi. 
Investicijos turėtų būti  skiriamos dviems tikslams: 

• Daugiabučiams namams atnaujinti, didinant energijos vartojimo efektyvumą. Investicijos 
skiriamos daugiabučiams namams, statytiems iki 1993 m. atnaujinti. Pagal šią investavimo į būstą 
kryptį tikimasi atnaujinti ir apšiltinti daugiabučius namus, esančius savivaldybių vietovėse. 

• Socialinio būsto plėtrai. Socialinis būstas regione sudaro apie 1 proc. Didžiausias socialinio būsto 
poreikis yra Šiaulių mieste ir rajone (50 proc. viso apskrities poreikio). Socialinio būsto plėtrą 
numatoma vykdyti pritaikant tinkamus pastatus ir bendrabučio tipo daugiabučius namus. Dalis 
socialinio būsto turi būti skiriama žmonėms su specialiaisiais poreikiais. Šio tikslo turi būti 
siekiama didinant socialinio būsto dalį, daugiau ES paramos lėšų skiriant gyvenamajam būstui 
gerinti ir dar gyvenamojo būsto energijos vartojimo efektyvumui didinti. Tikimasi, kad investicijos 
į būsto plėtrą mažins apleistų vietovių gyventojų socialinę atskirtį.  

 

Teritorinei plėtrai harmonizuoti parengti rajonų bendrieji planai. Kadangi didžiausią dalį sudaro 
miestelių ir kaimo gyventojai, regione svarbu numatyti integruotą teritorijų (ypač Šiaulių miesto ir 
priemiestinių teritorijų) plėtrą. Apskrities teritorijų plėtra reglamentuota apskrities bendrajame plane. Šiaulių 
apskrities bendrajame plane nurodomos tokios gyvenamųjų vietovių teritorinio vystymo kryptys: 

• formuoti ir įtvirtinti apskrityje hierarchinį-policentrinį gyvenamųjų vietovių tinklą; 
• racionaliai ir tikslingai derinti gyventojų koncentracijos ir depopuliacijos tendencijas – stiprinant 

silpnąsias gyvenamųjų vietovių tinklo grandis; 
• stiprinti Šiaurės Lietuvos metropolinio centro funkcijų atlikimą; 
• sudaryti apskrities gyvenamųjų vietovių tinklo sąveikos su kitų šalies regionų, kaimyninių 

valstybių hierarchine-urbanistine sistema, sąlygas. 
 

2007–2013 m. bendrijos strateginėse gairėse akcentuojama kultūrinės integracijos svarba, kuriai 
įgyvendinti reikia plėsti viešąsias erdves bendriems kultūros renginiams organizuoti, didinti muziejų ir 
bibliotekų prieinamumą, remti vietines iniciatyvas ir stiprinti vietos gyventojų tapatumą. Tai ne tik padėtų 
didinti atokesnių vietovių patrauklumą, mažinti žmonių migraciją, bet kartu mažintų ir nusikalstamumą. 
Bendruomeninė veikla didina vietovės konkurencingumą, padeda spręsti vietines socialines problemas ir 
kuria prielaidas aplinkos kokybei gerinti. Strateginiame plane keliami tokie uždaviniai: gerinti sąlygas 
kultūrinei veiklai ir skatinti didesnę kultūros paslaugų pasiūlą, išlaikyti kultūros paveldo objektus ir 
sutvarkyti svarbias gamtines teritorijas.   

Viešoji infrastruktūra sukuria prielaidas alternatyvioms veikloms plėtoti, kaip amatams, kaimo 
turizmui, medžioklei, irklavimui ir pan. Bus remiamos priemonės, skiriant lėšas vandens ar dviračių turizmo 
trasoms, pėsčiųjų takams, paplūdimių prieplaukoms, parkų poilsio aikštelėms, hipodromams, 
stovyklavietėms įrengti. Taip pat skatinamos informacinės turizmo infrastruktūros priemonės, stendai, 
žemėlapiai, nuorodos, kelio ženklai. 

Svarbus turistinių trasų parengimas, įvairių sportinių paslaugų ir infrastruktūros (sporto aikštynai, 
žirgynai, valčių punktai, daugiafunkciniai sporto objektai) plėtra. Numatoma remti turistinės klasės 
apgyvendinimo paslaugų plėtrą. Parama teikiama sveikatinimo, aktyvaus poilsio ir laisvalaikio 
infrastruktūros statybai. Turizmo plėtrai svarbu tinkamai panaudoti turimą saugomų teritorijų sistemą ir 
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kaimiškų rajonų gyvenimo būdą su archajišku kultūros paveldu ir tradicijomis. Ekologinis turizmas regione 
turėtų būti sparčiausiai auganti turizmo rūšis.  

Kūno kultūros ir sporto srityje svarbu modernizuoti turimą sporto bazę ir steigti naujus sporto 
aikštynus, kurie sukurtų geresnes sąlygas žmonėms sportuoti bei skatintų aktyvų jų gyvenimo būdą.  

Šiaulių regionas turi didelį ir patrauklų kultūros ir gamtinį turizmo potencialą, todėl reikėtų tvarkyti 
esamus ir kurti naujus turizmo traukos centrus, įtraukiant gamtiniu ir kultūriniu požiūriu unikalias vietoves. 
Tai numatyta ir Šiaulių apskrities bendrajame teritorijos plane: 

• išsaugoti ir tinkamai naudoti apskrities teritorijoje esantį kultūros paveldą; 
• rengti kultūros paveldo apsaugos specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tikslines 

programas; 
• plėtoti poilsį kaimo gyvenamosiose teritorijose, pritaikyti šiai veiklai esamas dvarų sodybas, kitus 

kultūros paveldo objektus; 
• plėtoti kultūrinį turizmą – rengti atitinkamus planus, užtikrinti apskrities teritorijoje reikiamą 

infrastruktūrą. 
 

Plėtros plano programos priemonės turėtų padėti įgyvendinti rekreacinių teritorijų vystymo prioritetus: 
• plėtoti kultūrinį turizmą, naudojant kultūros paveldo objektų sankaupų arealus, turinčius daug 

rekreacinių išteklių; 
• plėtoti Šiaulių–Tytuvėnų rekreacinio arealo rekreacines zonas, kuriant aukšto lygio apgyvendinimo 

infrastruktūrą, poilsio ir pramogų bazę; 
• inicijuoti poilsio namų atnaujinimą ir kempingų sukūrimą.  
 

Skirti itin daug dėmesio apskrities rinkodaros veiklai, pristatant jos įdomybes ir kuriant patrauklų 
vaizdą kaip gana jaukaus ir savito Šiaurės Lietuvos krašto. Parengti kelis kompleksinius turizmo produktus, 
integruojant (klasterizuojant) skirtingas paslaugas kaip maitinimo, laisvalaikio praleidimo, amatų pristatymo, 
įdomių kultūros renginių, neaplenkiant reikšmingų istorinių ir gamtinių vietovių bei architektūros paminklų. 

Numatoma ES parama viešųjų paveldo objektų (dvarų, vandens malūnų, karčemų, archeologinių 
paminklų) kompleksiniam tvarkymui, restauravimui, jų pritaikymui konferencijoms arba kitoms paslaugoms 
teikti. Geresnės kokybės gali būti siekiama gerinant vandens telkinių būklę, išlaikant biologinę įvairovę ir 
gerinant kraštovaizdžio apsaugą, tvarkant ir valant užterštas teritorijas, stiprinant aplinkos kokybės priežiūrą 
ir didinant institucinio valdymo pajėgumus, gerinant visuomenės informavimą ir švietimą. 

Probleminių teritorijų plėtra. Vyriausybei suteikus trims Šiaulių regiono savivaldybėms (Akmenės, 
Joniškio, Kelmės) probleminių teritorijų statusą, reikėtų jose aktyvinti socialinį ir ekonominį gyvenimą, 
mažinti socialinę atskirtį, gerinti gyvenamąją aplinką. Mažuose miesteliuose, kuriuose gyventojų skaičius yra 
iki 6 tūkst., turi būti skatinamos ne tik investicijos į būsto plėtrą, bet ir viešosios poilsio, laisvalaikio, sporto, 
transporto ir kultūros infrastruktūros vystymą.  

Prielaidos spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse. Būtina skirti finansavimą 
priemonėms, kurios padėtų atokių vietovių gyventojams didinti jų ekonominį aktyvumą ir užimtumą, kartu 
įgyvendinti projektus, padedančius atsiskleisti žmonių gebėjimams ir didinančius jų saviraiškos galimybes.  

Vandens telkinių būklės gerinimas. Kai kurių vandens telkinių būklė bloga dėl vandens užterštumo, 
stebimas vandens telkinių užžėlimas, dumblo kaupimasis. Vandens telkinių būklės gerinimo priemonės turės 
būti įgyvendinamos taikant ES reikalavimus, atitinkančius baseininio valdymo principus. Labai svarbu 
pagerinti pažeistų vandens telkinių būklę, nes tai padidintų jų išsaugojimo galimybes. Siekiant vandensaugos 
tikslų, artimiausiu metu turės būti įvertintas antropogeninis poveikis vandens telkinių būklei. Numatoma 
finansuoti ir dėl ankstesnės ūkinės veiklos pažeistų vandens telkinių būklės gerinimo priemones, tokias kaip 
susidariusių dugno nuosėdų pašalinimą ir sutvarkymą, vandens telkinių valymą nuo šiukšlių, augmenijos 
pašalinimą, pakrančių valymą, nenaudojamų užtvankų pašalinimą, rekreacinių savybių gerinimą ir kt.  

Būtinas saugomų teritorijų steigimas vertingiausiose teritorijose ir jų pritaikymas tinkamai veiklai. 
Konkrečioms apsaugos ir tvarkymo priemonėms įgyvendinti būtina parengti planavimo dokumentus, 
specialiuosius planus. Tokias teritorijas reikia daryti pasiekiamomis, bet kartu užtikrinti ekologinį jų 
stabilumą. Numatyta vertingoms biologinės įvairovės požiūriu teritorijoms išsaugoti Natura 2000 teritorijų 
tinklą. Numatoma finansuoti apleistų karjerų, durpynų rekultivavimą, tvarkyti rekreacines teritorijas ypač 
saugomose teritorijose.  

Numatyta finansuoti biologinės įvairovės rūšių ir nykstančių rūšių inventorizavimą, informacijos 
sisteminimą, duomenų bazės rengimą, rengti ir įgyvendinti saugomų teritorijų apsaugos programas.  

Užterštų teritorijų tvarkymas ir valymas. Numatoma finansuoti pažeistų teritorijų inventorizavimo 
darbus, nustatyti jų neigiamą poveikį požeminiams ir paviršiniams vandenims bei gyventojų sveikatai. 
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Numatyta finansuoti išlaidas pažeistoms teritorijoms renatūralizuoti arba jas pritaikyti visuomenės 
poreikiams.  

Atnaujintame 2007–2013 m. regiono plėtros plane koreguotas tikslo „urbanistinė plėtra, kultūros 
paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas visuomenės reikmėms“ turinys, atsižvelgiant į valstybės 
finansuojamas programas ir priemones. Papildomai formuluojant uždavinius „probleminių teritorijų plėtra ir 
prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse“, praplėstas uždavinys „Plėtoti ir gerinti 
sporto, kultūros, mokyklų bei ikimokyklinio ugdymo įstaigų bazę, kuriant palankesnes sąlygas“, kuriame 
akcentuojama ikimokyklinių ugdymo įstaigų modernizavimas. Modifikuotas uždavinys „Gamtos išteklių 
išsaugojimas, vandens telkinių būklės gerinimas“.  

 
2.8 lentelė 

 

Uždavinys Esamas rodiklis Planuojamas rezultatas 

Finansi-
nių 

išteklių 
poreikis, 
mln. Lt 

Planuojamas 
įgyvendinimo 

laikas 

3.1.1. Gerinti 
gyvenamąją aplinką ir 
būsto sąlygas skatinant 
daugiabučių namų 
renovavimą ir socialinio 
būsto plėtrą.  

Apskrityje žemas gyventojų aprūpinimo 
gyvenamuoju plotu lygis. 1 gyventojui 
tenkantis plotas yra žemesnis už bendrą šalies 
vidurkį. 4,4 proc. gyvenamojo ploto 
priskiriama avariniam gyvenamajam fondui. 
Nepakankamas socialinio būsto fondas ir 
bloga jo kokybė.  

Išplėstas ir renovuotas 
gyvenamasis plotas, atnaujinti 
gyvenamieji namai, išplėstas 
socialinis būstas, laikotarpio 
pabaigoje padidėjęs iki 
3,2 proc. Sumažinta avarinio 
būsto dalis.  

199,0. 2013 m.  

3.1.2. Rengti 
dokumentus teritorijos 
urbanistinės 
infrastruktūros plėtrai, 
gerinti urbanistines 
erdves. 

Apskrities rajonuose ir miestuose 
nesutvarkytos viešosios erdvės.  

Parengti teritorijų planavimo 
dokumentai viešosioms 
erdvėms tvarkyti, pagerinta 
urbanistinė aplinka. 

81,5 2013 m.  

3.1.3. Plėtoti viešąją 
turizmo infrastruktūrą, 
pritraukiant privačias 
investicijas ir skatinant 
atvykstamąjį turizmą. 

Turizmo infrastruktūra apskrityje silpnai 
išplėtota. Nedidelės turizmo paslaugų 
apimtys, mažas apgyvendinimo ir maitinimo 
įmonių tinklas.  
Turizmo plėtrą riboja nepakankama 
informacijos sklaida tiek šalies, tiek 
tarptautinių lygiu, nesukurta informacijos 
sklaidos sistema, nevykdomos rinkodaros 
priemonės. Nesuformuota vieninga apskrities 
turizmo strategija. 

Parengti turizmo maršrutai, 
plėtojamos turizmo paslaugos, 
sutvarkyta viešoji turizmo 
infrastruktūra. Turizmo 
infrastruktūros plėtra didina 
vietovių patrauklumą. 
Rinkodaros priemonių 
taikymas skatina atvykstamąjį 
turizmą. Šiaulių apskritis 
integruota į šalies turizmo 
sistemą ir yra svarbi šalies 
turizmo žemėlapyje.  

183,1 2013 m.  

3.1.4. Plėtoti ir gerinti 
sporto, kultūros, 
mokyklų ir viešojo 
administravimo 
sektoriaus bazę 
kuriant palankias 
sąlygas gyventojų 
kultūrinei, sportinei 
veiklai ir saugumui. 

Maža sporto paslaugų pasiūla ir jų įvairovė, 
fiziškai ir morališkai nusidėvėję sporto 
statiniai miestuose ir miesteliuose, ypač 
nesutvarkyti sporto statiniai mokyklose 
mažina žmonių galimybes aktyviai sportuoti 
ir svarbiausia – didinti vaikų fizinį aktyvumą.  

Sutvarkyta ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų ir sporto bazė, 
sporto aikštės, stadionai, 
trasos ir kt., prioritetą skiriant 
mokyklų sporto kompleksams 
ir jaunų žmonių sportiniam 
aktyvumui didinti. 

243,5 2013 m.  

3.1.5. Apsaugoti 
kultūros paveldo 
objektus, pritaikyti juos 
visuomenės poreikiams 
ir turizmo reikmėms. 
 

Šiaulių apskrityje yra daug istoriškai 
reikšmingų kultūros paveldo objektų, kurie 
dar nesutvarkyti ir nepritaikyti lankytojams. 
Daugelis jų prastos būklės, nesutvarkyta 
aplinka, nepritaikyti turizmui. Neapibrėžta šių 
objektų apsaugos sistema, nepakankamai 
užtikrinamas jų saugumas. 

Sutvarkyti sakralinės 
paskirties objektai, restauruoti 
dvarai, malūnai ir kiti 
istoriškai reikšmingi objektai, 
Didėja regiono patrauklumas 
ir turizmui patrauklių vietų 
skaičius.  

154,86 2013 m.  

3.1.6. Gerinti vandens 
telkinių būklę ir saugoti 
gamtos išteklius. 

Šiaulių apskrityje yra 17 saugomų teritorijų, 
kuriose būtina saugoti biologinę 
kraštovaizdžio įvairovę, vietinę augaliją ir 
gyvūniją. Mažas apskrities ežeringumas 
turėtų skatinti rūpintis jų apsauga. Daugelis 
šių teritorijų nepritaikytos lankytojams, yra 
apleistos, nepatrauklios.  

Sutvarkyti regioniniai parkai, 
nacionalinės reikšmės 
saugomos teritorijos, įrengtos 
arba atnaujintos poilsio zonos. 
Užtikrintas kraštovaizdžio 
ekologinis stabilumas.  

67,13 2013 m.  
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2.8 lentelės tęsinys 
 

3.1.7. Tobulinti 
komunalinių atliekų 
surinkimo, tvarkymo ir 
perdirbimo sistemą, 
mažinti triukšmo ir oro 
užterštumo lygį, 
įgyvendinti atliekų 
rūšiavimą. 
 

Statybų invazija, gamtos užterštumas, 
netinkamas buitinių atliekų utilizavimas, 
didėjantys užterštos teritorijos plotai 
pažeidžia ekologinę aplinkos pusiausvyrą ir 
turi neigiamą poveikį gyventojų gyvenimo 
kokybei ir jų nuostatoms.   
Apskrityje įkurta vieninga komunalinių 
atliekų tvarkymo sistema, uždaromi seniūnijų 
ir kaimų sąvartynai. Didėja surenkamų 
antrinių žaliavų kiekiai, 92,5 proc. atliekų 
patenka į sąvartynus. 

Efektyvesnė apskrities 
buitinių atliekų surinkimo 
sistema, išvalytos užterštos 
teritorijos, sumažintas oro ir 
vandens užterštumas iki 
leidžiamo lygio. 

60,07 2013 m.  

3.1.8. Organizuoti 
visuomenės 
informavimą ir švietimą 
aplinkosaugos 
klausimais. 

Analizė rodo, kad apskrityje nepakankamai 
išplėtota gyventojų informavimo ir švietimo 
sistema. Naudojamos priemonės nėra 
veiksmingos ir tai neigiamai veikia aplinkos 
kokybę, didėja užterštumas rekreacinėse 
vietose, daugelyje vietų apleista gyvenamoji 
aplinka ir didėja ekologinių problemų mastas. 
Keistinas visuomenės požiūris į 
aplinkosaugos problemas. 

Realizuojama visuomenės 
aplinkosauginio ugdymo ir 
informavimo veikla, 
keičiamas visuomenės elgesys 
ir sumažintos aplinkos 
užterštumo problemos. 

0,9 2013 m. 

3.1.9. Mažinti socialinę 
atskirtį  probleminėse 
teritorijose ir kurti 
prielaidas spartesnei 
ūkinės veiklos 
diversifikacijai kaimo 
vietovėse. 

Šiaulių regione Vyriausybės sprendimu 
Akmenės, Joniškio ir Kelmės rajonai 
pripažinti probleminėmis teritorijomis, kurių 
projektams skiriamas prioritetinis 
finansavimas. 
Probleminėse teritorijose itin didelis 
nedarbas, todėl veiklos diversifikavimas 
didins gyventojų užimtumą. 

Pagerėjusi socialinė aplinka, 
padidėjęs teritorijos 
patrauklumas.  
Didesnis gyventojų 
užimtumas ir didesnės 
galimybės jų saviraiškai 

56,3 2013 m. 

Iš viso 3.1 tikslui: 1 046,6  

 
 
 

3.2 tikslas. Viešųjų paslaugų aukštos kokybės užtikrinimas ir  
prieinamumo didinimas: sveikatos, socialinės, švietimo ir  

kultūros įstaigų infrastruktūros plėtra 
 

Viešosios paslaugos sukuria prielaidas aukštesnei gyvenimo kokybei. Šių paslaugų kokybės gerinimas 
ir didesnis prieinamumas yra vienas strateginių šio prioriteto tikslų. Atlikus analizę atskleistos priežastys, 
turinčios didžiausios įtakos žmonių sveikatai ir gyvenimo trukmei. Šiaulių regione bendras mirtingumo lygis 
yra aukštesnis už bendrą Lietuvos vidurkį. Šioje srityje regiono plėtros plane keliami uždaviniai orientuoti į 
visuomenės sveikatos saugojimą, stiprinimą ir susirgimų prevenciją. Planuojama plėsti paslaugų asortimentą, 
atnaujinti materialinę bazę, aprūpinti nauja technika. Numatomas investavimas į tokias sritis: 

• efektyvesnei profilaktikai, stiprinant pirminę asmens sveikatos priežiūros grandį; 
• optimizuoti diagnostines procedūras, remiant investicijas į modernią diagnostinę aparatūrą; 
• didinti gydymo pajėgumus II ir ypač III lygio gydymo įstaigose, modernizuojant miestų ir 

apskričių ligonines;  
• numatytos investicijos į GMP plėtrą, aprūpinant greitosios pagalbos automobiliais ir 

reanimobiliais;  
• lanksčių psichikos sveikatos centrų priežiūros infrastruktūros plėtra, ypač reikalingos paslaugos 

vaikams ir paaugliams su psichikos bei elgesio sutrikimais. Steigti vaikų psichiatrijos centrus;  
• ambulatorinės pagalbos pertvarka; 
• stacionarių paslaugų optimizavimas; 
• visuomenės sveikatos priežiūros plėtra, investuojant į modernią ir šiuolaikišką visuomenės 

sveikatos priežiūrą: įstaigų įrangą, ligų prevenciją, ligų profilaktiką ir kt.   
 

Prioritetinės priemonės padės mažinti regione socialinę atskirtį ir didinti pažeidžiamų visuomenės 
grupių socialinę integraciją, plėsti socialinių paslaugų įmonių tinklą ir teikiamas paslaugas. Būtinos 
investicijos į nestacionarių socialinių paslaugų įvairovės ir kokybės didinimą, nes tai leistų sumažinti 
stacionarių paslaugų poreikį. Todėl skatinamas stacionarių paslaugų įstaigų reorganizavimas į nestacionarias. 
Rekomenduojama integruoti švietimo ir nestacionarias socialines paslaugas. Siūloma steigti 20–30 vietų 
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dienos socialinės globos centrus, krizių centrus, laikino gyvenimo ir bendruomenės namus. Numatoma 
modernizuoti nestacionarių įstaigų materialinę bazę, siekti platesnio bendruomenės dalyvavimo. 

Siūloma finansuoti neįgaliųjų profesinės reabilitacijos centrų plėtrą ir renovaciją. Kiekviename regione 
turėtų veikti bent vienas, ne didesnis nei 50 vietų reabilitacijai pritaikytas centras. Taip pat bus remiama ir 
techninės pagalbos neįgaliesiems centro padalinių plėtra. 

Svarbi sąlyga visuomenės intelektiniam potencialui didinti yra švietimo sistemos efektyvumas ir šių 
paslaugų kokybė. Plane numatyta atnaujinti švietimo įstaigų materialinę bazę, modernizuoti įrangą ir 
kompiuterizuoti mokyklas, kartu didinti švietimo paslaugų prieinamumą.  

2007–2013 m. LR sveikatos apsaugos ministerija administruoja 11 priemonių pagal Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programos užduotį – teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas. 
Finansavimas skiriamas sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrai atnaujinti. Įgyvendinami projektai, skirti 
ankstyvajai onkologinių susirgimų diagnostikai ir visaverčiam gydymui, optimizuojama psichikos sveikatos 
priežiūros paslaugų infrastruktūra, planuojama atnaujinti daugiau kaip 100 sveikatos priežiūros įstaigų, 
daugiausia lėšų investuojant į savivaldybių ligonines, toliau tęsiama sergamumo širdies ir kraujagyslių 
mažinimo programa. 

Apie 100 mln. Lt investuojama į psichikos sveikatos priežiūrą. Šiomis lėšomis bus atidaryta apie 20 
dienos centrų skubioms psichikos sveikatos paslaugoms teikti. Didžiuosiuose šalies miestuose ir apskrityse 
duris atvers specialūs centrai, padėsiantys užkirsti kelią psichologinėms problemoms, susijusioms su 
krizinėmis situacijomis. Pradės veikti ir kompleksiniai psichologinės pagalbos vaikui ir šeimai centrai, o 
didžiųjų miestų ūmios psichiatrijos ligonines ketinama modernizuoti. 

Siekiant atnaujinti greitosios medicinos pagalbos automobilių parką, įgyvendintas projektas 
,,Greitosios medicinos pagalbos, skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos ir pirminės 
ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros automobilių parko atnaujinimas“, kurio tikslas – gerinti sveikatos 
priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. Įgyvendinus projektą, pakeisti naujais 123 B kategorijos 
padidinto pravažumo greitosios medicinos pagalbos automobiliai, 17 C kategorijos greitosios medicinos 
pagalbos automobiliai ir įsigyta 30 lengvųjų automobilių, skirtų mobilioms pirminės ambulatorinės asmens 
sveikatos priežiūros paslaugoms kaimo vietovėse teikti, taigi iš viso 170 automobilių. Automobiliai skirti 
GMP stotims ar skyriams, ligoninėms, kuriose uždaryti ar bus uždaryti Akušerijos skyriai, gimdyvių 
pervežimui, ligoninėms, teikiančioms skubią konsultacinę sveikatos priežiūros pagalbą, ir pirminės sveikatos 
priežiūros centrams, kuriuose uždaryti medicinos punktai. Projekto įgyvendinimas labai reikšmingas visiems 
Lietuvos gyventojams, nes jo metu įsigyti nauji automobiliai padės užtikrinti kokybišką ir maksimaliai 
skubų, patikimą sveikatos priežiūros paslaugų teikimą pacientui bet kurioje Lietuvos vietovėje. Projektui 
skirta suma sudarė 51,7 mln. Lt.  

 
2.9 lentelė 

 

Uždavinys Esamas rodiklis Planuojamas rezultatas 

Finansinių 
išteklių 

poreikis, 
mln. Lt 

Planuojamas 
įgyvendinimo 

laikas 

3.2.1. Didinti 
viešųjų sveikatos 
priežiūros paslaugų 
prieinamumą ir 
gerinti kokybę. 

Apskrityje dauguma sveikatos 
priežiūros įstaigų yra didelis pastatų ir 
įrangos nusidėvėjimas, nepakankamai 
diegiamos informacinių technologijų 
sistemos, sveikatingumo rodikliai yra 
žemesni už šalies vidurkį. 
Sergamumas didėja, sveikatos 
paslaugų prieinamumas gyventojams 
nepakankamas. 

Tęsiamas apskrities sveikatos 
apsaugos strategijos 
įgyvendinimas, specializuojamos 
ir koncentruojamos paslaugos, 
pagerėjusi paslaugų kokybė, 
atnaujinti ir renovuoti sveikatos 
priežiūros įstaigų pastatai, įsigyta 
nauja medicinos technika, sukurta 
informacinė duomenų bazė. 

269,6 2013 m.  

3.2.2. Plėsti 
socialinių paslaugų 
įstaigų 
infrastruktūrą, 
didinti paslaugų 
prieinamumą, 
įvairovę ir gerinti 
kokybę. 

Apskrityje didėja socialinės rizikos 
šeimų ir vaikų jose skaičius, didėja 
pagyvenusiems žmonėms būtinų 
socialinių  paslaugų poreikis. 
Dauguma socialinių paslaugų įstaigų 
neatitinka reikalavimų, didelis pastatų 
ir įrangos nusidėvėjimas, 
nepakankamai diegiamos 
informacinių technologijų sistemos, 
netolygus įstaigų pasiskirstymas 
regione ir nevienodas jų 
prieinamumas gyventojams.  

Renovuoti socialinių paslaugų 
įstaigų pastatai, įkurti nauji dienos 
užimtumo centrai, įdiegtos 
socialinės atskirties mažinimo 
priemonės. Išplėstas paslaugų 
asortimentas ir pagerėjusi 
socialinių paslaugų kokybė, 
atnaujinti ir renovuoti socialinių 
paslaugų įstaigų pastatai, įsigyta 
nauja technika. 

108,5 2013 m.  
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2.9 lentelė 
 

3.2.3. Investuoti į 
kultūros ir viešojo 
administravimo 
įstaigų 
infrastruktūrą, 
paslaugų plėtrą ir 
kokybės gerinimą.  

Rajonų miestuose ir miesteliuose 
daugelį bibliotekų ir kultūros namų 
pastatų reikia renovuoti, sutvarkant jų 
aplinką ir pritaikant viešajam 
naudojimui.  

Renovuoti kultūros įstaigų pastatai 
ir pritaikyti visuomenės 
poreikiams, modernizuotos 
bibliotekos, išplėstas jų tinklas ir 
paslaugų asortimentas, sukurta 
informacinė duomenų bazė. 

156,6 2013 m.  

3.2.4. Investuoti į 
švietimo įstaigų 
infrastruktūrą, 
paslaugų plėtrą ir 
kokybės gerinimą. 

Apskrityje yra gerai įrengtų ir 
renovuotų mokyklų, bet mieste ir 
rajonuose daug mokyklų, pastatų 
reikia renovuoti sutvarkant aplinką, 
modernizuojant įrangą ir gerinant 
mokymo procesą.  

Renovuoti švietimo įstaigų 
pastatai, pagerėjusi mokymo 
aplinka, geriau sutvarkytos 
mokinių ir mokytojų darbo vietos, 
modernizuotas mokymo procesas. 

203,5 2013 m.  

3.2.5. Investuoti į 
ikimokyklinio 
ugdymo ir vaikų 
specialių poreikių 
švietimo įstaigų  
infrastruktūrą ir 
paslaugų plėtrą. 

Apskrityje didėja poreikis turėti 
didesnę mokymo bazę specialiųjų 
poreikių vaikams, šiuo metu daugelis 
esančių mokymo įstaigų yra 
nesutvarkytos ir tinkamai 
nepritaikytos mokymui, trūksta 
techninių priemonių. 

Pagerėjusi mokymo aplinka 
specialių poreikių vaikams 
pritaikytose mokymo įstaigose, 
geresnis techninis jų aprūpinimas 
ir padidinta paslaugų įvairovė.  

35,5 2013 m.  

3.2.6. Diegti 
informacines 
technologijas. 

Daugelyje viešųjų paslaugų įmonėse 
ir viešojo sektoriaus įmonėse nėra 
sukurta informacinių duomenų bazių, 
yra per mažas kompiuterių skaičius, 
nesukurtos vieningos informacinės 
sistemos.  

Geresnis viešojo sektoriaus 
paslaugų įmonių aprūpinimas IT. 

18,0 2013 m.  

Iš viso 3.2 tikslui: 791,2  

 
 

3.3 tikslas. Aplinka ir darnus vystymasis 
 
Strateginė šio tikslo kryptis – skatinti efektyvų išteklių naudojimą, siekti darnios plėtros ir geresnės 

aplinkos kokybės, didinti energijos naudojimo efektyvumą. Svarbu regione įgyvendinti efektyvias aplinkos 
apsaugos priemones ir mažinti neigiamą ūkinės veiklos poveikį aplinkai. Tai padės įgyvendinti teritorijos 
darnios plėtros ir aplinkos apsaugos tikslą.  

Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tvarkymas bei plėtra atsilieka. Šiaulių regione centralizuotu 
vandentiekiu naudojasi 71 proc. gyventojų, t. y. 5,5 proc. mažiau nei Lietuvos vidurkis, kanalizacija – 
70,0 proc. gyventojų, t. y. 5,1 proc. mažiau nei Lietuvos vidurkis. Higienos reikalavimus atitinkančio 
geriamojo vandens dalis rajonuose yra tik apie 50 proc. Yra miestelių, miestų arba jų rajonų, kuriuose visai 
nėra nuotekų tinklų. Regione turėtų būti statomi nauji ir rekonstruojami seni valymo įrenginiai, kad būtų 
išvaloma iki 80 proc. užteršto vandens nuotekų. Numatoma, kad iki 2013 m. renovavus vandens ir nuotekų 
tinklus, centralizuotai tiekiamo vandens ir nuotekų vartotojų skaičius padidės 3 proc., o kaimo vietovėse – 
20 proc., numatoma spartesnė paviršinių nuotekų valymo infrastruktūros plėtra. Svarbu yra ir mažų 
gyvenviečių aprūpinimas tinkamos kokybės geriamuoju vandeniu bei tinkamo nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros kūrimas. Šiaulių apskrities bendrajame teritorijos plane numatyta, kad centralizuoto vandens 
tiekimo paslaugos bus prieinamos 95 proc. gyventojų, o nuotekų surinkimo paslaugos bus prieinamos 85 
proc. gyventojų. 

Todėl siūloma smarkiai plėsti esamų vandentiekio skirstomuosius vamzdynus tiek miestuose, tiek 
kaimiškose gyvenamosiose vietovėse, renovuoti vamzdyną ir įrengti naujus vandens gerinimo įrenginius. 
Plėtoti Šiaulių miesto vandentiekio sistemą, prie Šiaulių miesto vandentiekio siūloma prijungti Gegužių, 
Ginkūnų, Sutkūnų, Vijolių, Vinkšnėnų, Voveriškių, Toliočių ir Aleksandrijos gyvenamąsias vietoves. 
Renovuoti Akmenės-Dabikinės, Naujosios Akmenės–Ramučių vandenvietes, Ventos, Joniškio–Bariūnų 
vandenvietes, Žagarėje įrengti vandens gerinimo įrenginius, renovuoti Pakruojo vandentiekio tinklus, plėsti 
Kuršėnų aglomeracijos vandentiekį, Radviliškio, sujungiant Šeduvos, Pavartyčių, Raudondvario 
vandentiekos sistemas. Investicijos į šį uždavinį, įgyvendinant 2007–2013 m. plėtros planą, visose 
savivaldybėse yra didžiausios. Šio uždavinio finansuotinų projektų vertė apskrityje sudaro 315,5 mln. Lt, iš 
kurių ES lėšos siekia 261,8 mln. Lt.  

Tvarkant biodegraduojančias atliekas numatoma investuoti į komunalinių atliekų deginimo, biodujų 
gamybos priemonių diegimą.   
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Numatytos investicijos į viešojo sektoriaus pastatų renovaciją, jų apšildymą, pastatų energetinio 
efektyvumo didinimą, rekonstruojant pastatus ir investicijos į atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą. 
2010 m. finansuojamas 21 projektas pagal 2007–2013 m. Šiaulių regiono plėtros plano uždavinį „Energijos 
naudojimo efektyvumo didinimas“, kurių bendra vertė – 48,2 mln. Lt, iš jų ES paramos lėšos sudaro 
40,9 mln. Lt.  

 
2.10 lentelė 

 

Uždavinys Esamas rodiklis 
Planuojamas 

rezultatas 

Finansinių 
išteklių 

poreikis, 
mln. Lt 

Planuojamas 
įgyvendinimo 

laikas 

3.3.1. Plėsti ir 
renovuoti vandens 
tvarkymo sistemas, 
statyti naujus 
valymo įrenginius.  

Centralizuotai vanduo tiekiamas 
71 proc. regiono gyventojų, iš jų – 
41,9 proc.kaimo gyventojams, o likusieji 
naudoja šulinių vandenį. Daugiau nei 
50 proc. šachtinių šulinių užteršta 
nitratais. Esami vandens tiekimo tinklai 
nerenovuoti, didelis tinklų nusidėvėjimo 
lygis, todėl kai kuriose vietovėse 
gyventojams tiekiamas blogos kokybės 
vanduo. Gruntiniai vandenys švarūs, 
tačiau vandens kokybę blogina didelis 
geležies ir karbonatų kiekis. Vandens 
tvarkymo sistemų plėtra ir jų renovacija 
yra vienas svarbiausių klausimų regiono 
žmonėms.  

Centralizuoto 
vandens sistemomis 
naudojasi ne mažiau 
kaip 80 proc. regiono 
gyventojų, jiems 
tiekiamas geros 
kokybės geriamasis 
vanduo.  

557,26 2013 m.  

3.3.2. Modernizuoti 
nuotekų tvarkymo 
sistemas ir tvarkyti 
lietaus 
kanalizacijos ir 
sausinimo tinklus. 

Kai kuriose apskrities rajonuose daugiau 
kaip 70 proc. gyventojų neturi nuotekų 
sistemų. Nuotekų valymo įrenginiai 
fiziškai ir morališkai pasenę, seniai 
netvarkyti, todėl jos nėra išvalomos iki 
nustatytų normų. 

Nuotekos išvalomos 
iki nustatytų normų, 
į paviršinius 
vandenis 
išleidžiamos tik iki 
reikalaujamų 
standartų išvalytos 
nuotekos ir išplėstas 
nuotekų tinklas.  

146,63 2013 m.  

3.3.3. Didinti 
energijos vartojimo 
efektyvumą, 
renovuojant 
viešosios paskirties 
pastatų energetines 
sistemas. 

Miestuose ir rajonų miesteliuose dar yra 
nemažai švietimo, kultūros, viešojo 
sektoriaus, sveikatos, sporto įstaigų 
pastatų, kuriose susidėvėjusios šildymo 
ir karšto vandens tiekimo sistemos, yra 
per mažos pastatų šiluminės varžos, 
todėl susidaro didelės energetinės 
sąnaudos.  

Sumažinti šilumos 
nuostoliai ir 
sąnaudos patalpų 
šildymui, sukurtas 
didesnis komfortas 
dirbantiems 
žmonėms. 

118,86 2013 m.  

Iš viso 3.3 tikslui: 822,75  

 
 

IV PRIORITETAS. Ekonominės ir socialinės veiklos  
kaimo vietovėse skatinimas 

 
Remiantis žemės ūkio ir kaimo plėtros situacijos analizės rezultatais nustatyti trys strateginiai plėtros 

tikslai, kurie suformuluoti kartu su Šiaulių regiono rajonų žemės ūkio bei kaimo plėtros sektoriaus 
specialistais, vadovaujantis konkrečiais apskrities rajonų poreikiais. ES parama kaimo plėtrai ir gamtosaugos 
programoms 2007–2013 m. didės, regiono gyventojams atsivers didesnės galimybės modernizuoti ir 
stambinti ūkius, kurti įmones ir vystyti amatus, puoselėti aplinką ir saugoti kraštovaizdį, įgyvendinti kaimo 
bendruomenių projektus. 

Šiaulių regiono žemės ūkio ir kaimo plėtros programos rengėjai dalyvavo INTEREG III B Baltijos 
jūros regione programos finansuojamame projekte „Erdvinio planavimo galimybių ir vietinio potencialo 
panaudojimas, siekiant atokių vietovių nuosmukio mažinimo“ (HINTERLAND). Tai padėjo išryškinti 
atskirų seniūnijų problemas ir gyventojų galimybes aktyviai įsitraukti mažinant konkrečių vietovių atokumą.  
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Žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginiai tikslai bei jiems realizuoti suformuluoti uždaviniai pagrįsti 
priemonėmis, kurių įgyvendinimas padės gerinti kaimo žmonių gyvenimo kokybę ir aplinką. 

Šiaulių regiono ekonominės ir socialinės veiklos kaimo vietovėse skatinimo prioriteto siekiamybė: 
sukurta palanki aplinka įvairiapusei socialinei ir ekonominei kaimo plėtrai, subalansuoti aplinkos apsaugos 
ir ūkinės veiklos tikslai, sudarytos sąlygos gerinti gyvenimo kokybę, puoselėti etnokultūrą ir integruotis į 
Lietuvos bei ES erdvę. Išskiriamos tokios pagrindinės tikslų realizavimo kryptys:  

• Konkurencingas, į rinką orientuotas žemės ūkis, užtikrinantis vartotojų aprūpinimą aukštos 
kokybės maisto produktais. 

• Žemės ūkio produktų eksporto plėtra, leidžianti padidinti ūkininkaujančių pajamas ir užtikrinti 
užimtumą kaime. 

• Kaimo gyventojų veiklos įvairinimas, sudarantis galimybes verstis ne žemės ūkio veikla. 
• Kaimo bendruomenių veiklos aktyvinimas, formuojant patrauklų kaimų įvaizdį, pritraukiant 

jaunus žmones į kaimus.  
• Aplinkos apsauga, ekologinis, biologinę įvairovę ir kraštovaizdį puoselėjantis ūkininkavimas. 
• Veiksminga mokymo, konsultavimo ir švietimo sistema, glaudžiai susijusi inovacijų diegimu. 
 

Regiono plėtros plano ekonominės ir socialinės veiklos kaimo vietovėse skatinimo prioritete išskiriami 
šie tikslai: 

 

4.1 tikslas. Konkurencingo žemės ir miškų ūkio plėtra. 
4.2 tikslas. Aplinkos ir kraštovaizdžio puoselėjimas. 
4.3 tikslas. Kaimo žmonių gyvenimo kokybės gerinimas ir bendradarbiavimo skatinimas. 

 
 

4.1 tikslas. Konkurencingo žemės ir miškų ūkio plėtra 
 
Šiaulių regiono fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir miškininkyste, 2004–

2006 m. aktyviai naudojosi ES fondų teikiama parama, taip pat jau pasinaudojo finansine parama pagal 
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programą, todėl tikėtina, kad jie ir toliau naudosis 2007–2013 m. 
Kaimo plėtros programos teikiamomis galimybėmis kelti kvalifikaciją, didinti žemės ir miškų ūkių 
konkurencingumą juos modernizuojant, jungiantis į gamintojų grupes, vykdant žemės konsolidacijos 
projektus. 

Regione yra palankios sąlygos plėtoti augalininkystės ir gyvulininkystės produktų gamybą ir 
perdirbimą, ypač pieno ir mėsos ūkius. Regiono žemių derlingumas yra didesnis nei vidutinis šalyje, o tai 
lemia didesnį žemės ūkio produktyvumą. Gilios žemdirbių ir kitų maisto produktų gamintojų tradicijos bei 
šios veiklos patirtis skatina plėsti ir tobulinti žemės ūkio veiklą. Gyvulininkystės plėtra skatina 
augalininkystės produktų paklausą, atsiranda paskatos plėtoti intensyvias augalininkystės technologijas 
specializuotuose ūkiuose. 

Daugiau nei pusė regiono kaimo gyventojų dirba žemės ūkyje, todėl fiksuojama didelė kaimo 
gyventojų priklausomybė nuo žemės ūkio veiklos, kuri yra mažai pelninga. Moderniam ūkiui kurti trūksta 
patirties, žinių, kapitalo investicijų. Menkas kaimo gyventojų pasirengimas darbui konkurencinės rinkos 
sąlygomis, nepakankamas ūkininkų pasirengimas tvarkyti buhalterinę apskaitą, pažangaus ūkininkavimo 
įgūdžių stoka apsunkina žemės ūkio modernizavimą regiono mastu. 

Žemdirbių ir kaimo gyventojų mokymas turi atitikti augančius ekonomikos ir verslo poreikius. Daug 
dėmesio turėtų būti skiriama mokslinių tyrimų rezultatų ir tausojančių gamtinių išteklių valdymo sričiai, taip 
pat žemės, maisto ir miškų ūkio konkurencingumo skatinimo klausimams. Įgyvendinamos priemonės turėtų 
padėti: 

• Didinti dirbančiųjų žemės, maisto ir miškų ūkio sektoriuose kompetenciją. 
• Aktyviau taikyti naujoves žemės ūkio, maisto produktų gamyboje ir miškų ūkyje. 
• Skatinti alternatyvių verslų plėtrą kaime. 
• Didinti žemės ūkio subjektų konkurencingumą. 
 

ES skiriama nemažai dėmesio ekologiniam ūkininkavimui, sveikai aplinkai – visa tai skatina sparčiau 
vystyti šią veiklą. Vietinėje rinkoje didėja vartotojų reikalavimai maisto produktų kokybei, saugumui ir 
nuolatiniam tiekimui, o tai sudaro galimybes didinti šių produktų pardavimus. 

Regione išlieka didelis atotrūkis tarp kaimo ir miesto gyventojų pajamų, darbo sąlygų ir socialinio 
aprūpinimo. Siekiant didinti kaimo gyventojų užimtumą bei jų gyvenimo lygį ir išspręsti kaimo socialines 
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problemas, reikalinga tikslinė investicinė parama žemės ūkiui ir kaimo vietovėms. Ypač svarbios investicijos 
ūkiams modernizuoti, specializuoti, restruktūrizuoti, ekologinių ūkių plėtrai, jaunųjų ūkininkų paramai. 

Teigiamą įtaką turėtų gamintojų grupių formavimasis, o tai leistų didinti gamybos mastą ir gauti 
didesnes pajamas. Gamintojų grupės lengviau taikytų gamybos standartus ir plėtotų produkcijos pardavimo 
sistemą, kuri užtikrintų pardavimų koncentraciją, mažintų pasiruošimo pardavimams (pakavimui, pristatymui 
didmeninei prekybai ir pan.) sąnaudas, padėtų gauti informacijos apie vidaus ir užsienio rinkas, kokybės ir 
standartų reikalavimus. Minėti veiksmai didintų pridėtinę vertę ir konkurencingumą. 

 
2.11 lentelė 

 

Uždavinys Esamas rodiklis Planuojamas rezultatas 

Finansinių 
išteklių 

poreikis, 
tūkst. Lt 

Planuojamas 
įgyvendinimo 

laikas 

4.1.1. Mokymas 
ir žmogiškojo 
potencialo 
stiprinimas. 

Ūkininkams ir miškų 
savinin-kams trūksta 
šiuolaikinių žinių, dauguma 
žemdirbių yra vyresni nei 
50 m., jauni ūkininkai iki 
40 m. sudaro tik 16 proc. 

Mokymuose, informavimo ir 
konsultavimo veiklose dalyvaus 
ūkininkai ir miškų savininkai, daugės 
jaunų ūkininkų, vyresnio amžiaus 
ūkininkai (jų šeimos nariai bei 
darbuotojai) pasitrauks iš prekinės 
žemės ūkio gamybos. 

91,0 2013 m. 

4.1.2. Ūkių 
modernia-
vimas, žemės 
ūkio inovacijų 
diegimas. 

Daugelyje ūkių naudojami 
seni technologiniai 
įrengimai, neišplėtota 
inovacinė veikla, maži ūkių 
plotai, nesutvarkyta 
melioracinė sistema, menkai 
išvystytas žemės ūkių 
produktų perdirbimas. 

Restruktūrizuoti ūkiai, modernizuotos 
žemės ūkio valdos, įgyvendinti miškų 
ūkio plėtros projektai. Pagerinta 
žemės ūkio vandentvarkos sistema, 
įvykdyta žemės konsolidacija, 
įgyvendinti žemės ūkio produktų 
perdirbimo, rinkodaros ir naujų 
produktų gamybos projektai. 

376,6 2013 m. 

Iš viso 4.1 tikslui: 467.6  
 
 

4.2 tikslas. Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas 
 
Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimo tikslas apima siekį suderinti ūkinės veiklos ir gamtos apsaugos 

reikmes. Agrarinės aplinkosaugos pagalba siekiama formuoti tinkamą žemėnaudos struktūrą, stabdyti 
biologinės įvairovės nykimą ir ekosistemų degradavimą, saugoti natūralius upių ir ežerų krantus, išsaugoti ir 
tinkamai tvarkyti natūralias ir pusiau natūralias pievas bei ekstensyviai naudojamas šlapžemes, rekreacinę 
aplinką, stabdyti svetimžemių invazinių augalų plitimą. 

Parama agrarinės aplinkosaugos srityje teikiama ūkininkams, savanoriškai prisiėmusiems agrarinės 
aplinkosaugos įsipareigojimus. Taip siekiama gerinti aplinką, kraštovaizdį, racionaliai naudoti žemės išteklius 
ir remti tausojančio žemės ūkio plėtrą bei kompensuoti ūkininkams prarastas pajamas. 

Rizikos telkinių baseinai pagal plotą užima apie trečdalį apskrities teritorijos. Žemės ūkis yra vienas 
pagrindinių pasklidusios taršos šaltinių, kurį sudėtingiau valdyti nei koncentruotos taršos šaltinius. Efektyviai 
šios taršos kontrolei reikalingos lėšos ir žmogiškieji ištekliai, todėl perspektyvesnis yra ūkininkų skatinimas 
mažinti taršą. Rizikos vandens telkinių būklės gerinimo programai skirta priemonė „Ariamos žemės vertimas 
daugiamete ganykla (pieva)“, kuri padėtų mažinti dirvožemio eroziją ir į vandens telkinius patenkančius azoto 
ir fosforo kiekius. Šiaulių apskrityje 2009 m. parama pagal šią priemonę iš 2007–2013 m. KPP pasinaudojo 1 
ūkininkas. Numatoma parama kraštovaizdžiui gerinti ir ekologiniam ūkininkavimui skatinti, Lietuvos senųjų 
gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimui. 

Nemažai dėmesio turėtų būti skirta miškų plotų didinimui ir miškininkystės būklės gerinimui, 
nederlingas, apleistas žemes apželdinant mišku, atsodinant miškus po gaisrų ir stichinių nelaimių, įrengiant 
sausinimo sistemas, tiesiant kelius ir tvarkant kitą infrastruktūrą, steigiant medienos paruošimo ir apdirbimo 
punktus. Siekiant skatinti miškų tausojimą, miško ekologinės vertės didinimą, skiriama parama pamiškių 
formavimui, saugomų buveinių struktūros atkūrimui, medynų papildymui ornitochoriniais medžiais, taip pat 
už plynų kirtimų nevykdymą. 

Šios priemonės svarbios dėl priklausomybės nuo žemės ūkio veiklos mažinimo, taip pat mažinant 
aplinkos užterštumą, vystant tvarų ir subalansuotą miškų ūkį, kuris neatsiejamas nuo biologinės įvairovės 
palaikymo, gausinimo ir kraštovaizdžio puoselėjimo.  
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Daug dėmesio, įgyvendinant aplinkosaugos veiksmų programą, skiriama Natura 2000 tinklo valdymui.  
Išmokas pagal priemonę Natura 2000 gavo ir įsipareigojimus 2008–2009 m. prisiėmė 83 miško savininkai. 

 
2.12 lentelė 

 

Uždavinys Esamas rodiklis Planuojamas rezultatas 

Finansinių 
išteklių 

poreikis, 
tūkst. Lt 

Planuojamas 
įgyvendinimo 

laikas 

4.2.1. Tausojančio 
ūkininkavimo 
skatinimas. 

Nedidelė 
sertifikuotų ūkių 
dalis; žemė ir 
paviršiniai 
vandenys teršiami 
chemikalais, 
dirbama 
nepalankiose 
ūkininkavimui 
sąlygose. 

Išaugęs ekologinių ūkių skaičius ir plotas. 
Įgyvendinti vandens telkinių agrarinės 
apsaugos projektai, padidėjusi miškų 
aplinkosauginė ir visuomeninė-estetinė 
vertė. Padidėjusios ūkininkų, 
ūkininkaujančių mažiau palankiose 
vietovėse, pajamos.  

175,0 2013 m. 

4.2.2. Kraštovaizdžio 
ir bioįvairovės 
puoselėjimas. 

Nepalaikomas 
kraštovaizdžio 
puoselėjimas ir 
bioįvairovės 
išsaugojimas. 
Mažai 
apželdinama, 
atkuriama pažeistų 
miškų, juose nyksta 
bioįvairovė. 

Išsaugotos natūralios ir pusiau natūralios 
buveinės, nykstantys senųjų veislių 
gyvūnai. Išplėtota miškų ūkio veikla, 
pagerintos ekologinės ir aplinkosauginės 
sąlygos, atkurti pažeisti miškai. Apsaugoti 
laukiniai paukščiai, natūralios ir saugomų 
augalų bei gyvūnų rūšių buveinės. 

55,0 2013 m. 

Iš viso 4.2 tikslui: 230,0  
 
 

4.3 tikslas. Kaimo žmonių gyvenimo kokybės gerinimas  
ir bendradarbiavimo skatinimas 

 
Įvairaus amžiaus kaimo žmonių gyvenimo kokybę ir adaptaciją šiuolaikinėje aplinkoje sąlygojantys 

veiksniai nėra palankūs: mažėja kaimo gyventojų skaičius, jauni žmonės vyksta gyventi į miestus, į kaimą 
atvyksta mažai specialistų. Leader+ pobūdžio priemonių įgyvendinimas Lietuvoje skatina naujų struktūrų, 
paremtų partneryste ir bendradarbiavimu, formavimąsi, padeda kaimo žmonėms spręsti problemas vietos 
lygiu ir aktyviai dalyvauti kaimo plėtros procesuose. 

Bendruomeniškumo procesų aktyvumas kaimuose dėl įvairių priežasčių nėra didelis, stokojama 
projektinės veiklos ir organizacinių-valdymo kompetencijų, sunku sutelkti kaimo gyventojus bendroms 
problemoms spręsti. Svarbu remti mikroįmonių kūrimąsi ir ne žemės ūkio veiklos plėtrą, skatinti naujų darbo 
vietų kūrimą, didinant galimybes daugiau uždirbti.  

Vaizdingas apskrities kraštovaizdis leidžia plėtoti kaimo vietovių rekreacines galimybes ir turizmą. 
Atsižvelgiant į didėjantį kaimo turizmo patrauklumą, daugiau dėmesio 2007–2013 m. skiriama turizmo 
paslaugų kokybės ir jų įvairovės didinimui. Bus siekiama didinti užimtumą kaime, puoselėjant kultūrinio 
paveldo tradicijas ir plėtojant viešąją turizmo infrastruktūrą. Vertinant projektus, prioritetą teikti tiems 
projektams, pagal kuriuos bus kuriama lietuviška (tradicinė) sodyba, taip pat projektams, sukuriantiems 
daugiau darbo vietų kaimo gyventojams. Reikia skatinti trumpalaikio poilsio ir (ar) nakvynės vietų kaime, t. 
y. stovyklaviečių kūrimą. Tai padės plėtoti kaimo turizmą, kuriantį naujas darbo vietas ir papildomas 
pajamas kaimo vietovėse. 

Siekiant ne tik išlaikyti esamus gyventojus kaimuose, bet pritraukti naujus ir taip užtikrinti kaimų 
vystymąsi, būtina gerinti viešąją kaimo vietovių infrastruktūrą. Kaimų atnaujinimas tampa viena svarbiausių 
kaimo plėtros politikos priemonių kaimo aplinkos patrauklumui atkurti. Todėl reikėtų atnaujinti pastatus; 
išsaugoti istorinę, etnokultūrinę, architektūrinę vertę turinčius kaimo paveldo objektus ir kraštovaizdžio 
komponentus; sutvarkyti ar sukurti laisvalaikiui ir poilsiui skirtą viešąją infrastruktūrą. 
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Leader+ teikiama parama kaimo vietovių studijoms, vietovių vertinimui, integruotų bandomųjų 
strategijų parengimui ir parengtų bandomųjų strategijų tobulinimui; gyventojų informavimui ir mokymui, 
skatinant juos aktyviai dalyvauti kaimo plėtros procese; vietos partnerystės ugdymui.  

 
2.13 lentelė 

Uždavinys Esamas rodiklis Planuojamas rezultatas 

Finansinių 
išteklių 

poreikis, 
tūkst. Lt 

Planuojamas 
įgyvendinimo 

laikas 

4.3.1. Verslo  
skatinimas ir 
infrastruktūros 
gerinimas kaime. 

Kaimuose mažai 
mikroįmonių ir 
alternatyvių verslų, ne-
išvystytos paslaugos ir 
kaimo turizmas. 

Kaimo vietovėse įkurtos 
mikroįmonės, sukurtos naujos 
darbo vietos turizmo sektoriuje, 
sumažėjęs nedarbas ir 
priklausomybė nuo žemės ūkio 
veiklos, padidėjusios kaimo 
gyventojų pajamos. 

88,2 2013 m. 

4.3.2. Aplinkos 
puoselėjimas ir 
žmogiškųjų išteklių 
ugdymas kaime. 

Prasta infrastruktūra 
kaimo bendruomenių 
veiklai, daug apleistų 
kaimų. 

Atnaujinti kaimai, parengtos ir 
įgyvendintos VVG strategijos 
visuose Šiaulių apskrities 
rajonuose. 

109,7 2013 m. 

Iš viso 4.3 tikslui 197,9  
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3 DALIS. ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO  
PRIEŽIŪRA IR ĮVERTINIMAS 

 
 

Svarbi regiono plėtros plano dalis – numatyta jo įgyvendinimo stebėsenos sistema, kuri padeda 
įvertinti, kaip vykdomas patvirtintas 2007–2013 m. Šiaulių regiono plėtros planas. Šiaulių regiono 2007–
2013 m. plėtros plano stebėsenos sistema turėtų sudaryti sąlygas proceso stebėsenai, taip pat lyginant tai, kas 
vyksta, su tuo, kas numatyta, plano poveikio analizei bei veiksmų korekcijai ir pildymui. ŠRPP stebėsenos 
sistema reikalinga regiono juridiniams asmenims, plano rengėjams bei kontroliuojančioms institucijoms ir 
turėtų padėti tiksliau formuoti regiono plėtros kryptis. Šią sistemą sudaro ŠRPP įgyvendinimo institucinė 
struktūra (žr. 3.1–3.2 pav.). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 pav. ŠRPP stebėsenos politinis lygmuo                      3.2 pav. ŠRPP stebėsenos administracinis lygmuo 
 
 

Šiaulių plėtros plano stebėsenos priežiūros ir įvertinimo procesas 
Šiaulių regiono plėtros tarybos prerogatyva – vykdyti patvirtinto regiono plėtros plano įgyvendinimo 

priežiūrą ir pateikti įvertinimą, tvirtinti gautus iš regiono subjektų papildymus ir pakeitimus. Regiono plėtros 
taryba yra iš regione esančių valstybės valdymo ir vietos savivaldos institucijų atstovų sudaryta kolegiali 
institucija, kuri priima sprendimus ir tvirtina regioninio lygmens plėtros planavimo dokumentus – regionų 
plėtros planus;  

Šiaulių regiono plėtros plano keitimas, papildymas – tai procedūra, kurios metu gali būti koreguojamos 
ne tik priemonės, bet ir tikslai bei uždaviniai. Prioritetai turėtų išlikti per planavimo laikotarpį nepakitę, o 
vizija gali keistis tik iš esmės įvykus regione svarbiems pokyčiams.  

Šiaulių regiono plėtros departamentas parengia sprendimo regiono plėtros tarybai projektą regioninei 
stebėsenos darbo grupei sudaryti, numato jos sudėtį, narių skaičių ir skiria atsakingą asmenį. Į stebėsenos 
darbo grupę kviečiami rajonų savivaldybių, asocijuotų struktūrų, universiteto ir nevyriausybinių organizacijų 
atstovai, t. y. sukuriama kolegiali darbo grupė.  

Regioninė stebėsenos darbo grupė, vadovaujama Šiaulių regiono plėtros departamento, atlieka 
stebėsenos rodiklių, eigos ir regiono plėtros plano pakeitimus, papildymus. Stebėsenos metu pasiūlymus dėl 
pakeitimų teikia regiono gyventojai, organizacijos, viešojo sektoriaus institucijos. Plano įgyvendinimo 
priežiūros grupę sudaroma jungtinės darbo grupės pagrindu, kuri periodiškai (pvz., kas pusę metų) turėtų 
susitikti ir aptarti plano įgyvendinimo procesą. Tokių susitikimų protokolai galėtų būti pridedami prie 
regiono plėtros institucijos ar kitos bendrą plano įgyvendinimo koordinavimą atliekančios administracinės 

 

Šiaulių regiono  
plėtros taryba 

Šiaulių regiono  
savivaldybių tarybos 

Asocijuotų struktūrų, 
universiteto, nevyriausybinių 

organizacijų atstovai 

 

Šiaulių regiono plėtros  
departamentas 

Regioninė stebėsenos  
darbo grupė  

Ekspertų grupė 
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struktūros regiono plėtros tarybai rengiamų reguliarių plano įgyvendinimo ataskaitų. Stebėsenos ataskaitas 
tvirtina Šiaulių regiono plėtros taryba. Stebėsenos rezultatai ir išvados skelbiami visuomenei. 

Stebėsenos metu įvertinama šio plano vykdymo eiga, rezultatai, poveikis, išvadų pagrindu 
koreguojami uždaviniai ir priemonės. Stebėsena atliekama kiekvienais planinio laikotarpio metais. Galutinio 
įvertinimo metu nustatomas plano vykdymo poveikis, įvykdytų priemonių efektyvumas, įgyvendinant 
iškeltus tikslus ir uždavinius. Remiantis galutinio įvertinimo rezultatais ir socialinių-ekonominių veiksnių 
analize, ruošiamas naujojo 2014–2020 m. plano koregavimas.  

Ataskaitoje pateikiami šie rodikliai: finansiniai ir kiekybiniai regiono plėtros plano rodikliai už metus, 
vizijos rodikliai ir kiti rodikliai. Ataskaitoje įvertinama pažanga įgyvendinant uždavinius ir priemones, 
aptariamas nustatytų įgyvendinimo rodiklių vykdymas (nurodoma, ar uždavinys / priemonė įvykdyta ar 
neįvykdyta, jei vykdoma – kokia pažanga, o jei nevykdoma – neįvykdymo ar vėlavimo priežastys). 

Plėtros plano stebėsenos priežiūrai ir įvertinimui tikslinga pasitelkti ekspertus, t. y. aukštos 
kvalifikacijos konsultantus, kurie turėtų pateikti ekspertinį proceso vertinimą. Stebėsenos priežiūros eiga: 

• darbo grupė kartu su savivaldybių specialistais kaupia informaciją apie pasiektus produktų ir 
rezultatų rodiklius; 

• ekspertų grupė, turėdama viešojo administravimo institucijų ir organizacijų informaciją apie 
faktinį projektų vykdymą, atlieka analitinį darbą ir teikia apibendrintas išvadas apie procesų eigą.  

• stebėsenos darbo grupė vertina plėtros plano vykdymo procesą; 
• stebėsenos darbo grupė pasiūlymus plano koregavimui teikia Šiaulių regiono plėtros tarybai. 
 

Planuojant procesus viešajame sektoriuje, rekomenduojama siekti rezultatais grįsto valdymo, numatant 
priemonių arba uždavinių vertinimo kriterijus ir siektinas vertinimo kriterijų reikšmes. Šiaulių regiono 2007–
2013 m. plėtros plano stebėsenos sistemoje numatomi keturių lygių rodikliai: 

• Vizijos rodikliai – tai aukščiausio lygio rodikliai, kurie parodo regiono plano įgyvendinimo poveikį 
regiono raidai ir artėjimą prie vizijos. Jie matuojami nauda, kurią turi regiono subjektai ir 
skirtingos interesų grupės, įgyvendinus planuojamą tikslą. Siektini rodikliai, kurie padėtų 
įgyvendinti viziją, pateikti 6.1 lentelėje. Jų kitimo tendencijos rodo bendrą ekonominę ir socialinę 
regiono raidą.  

• Prioritetų rodikliai – antrojo (uždavinių) lygio rezultatų rodikliai parodo uždavinių įgyvendinimo 
poveikį plane išskirtiems prioritetams. Būtina atsižvelgti į pagrindinius programų (projektų) 
vertinimo aspektus: rezultatyvumą, kai vertinamas programos tikslų ir uždavinių pasiekimo 
laipsnis, naudingumą, kai nustatoma, ar programos rezultatai atitinka naudos gavėjų poreikius ir 
tęstinumą (t. y. ar poveikis yra ilgalaikis). Uždavinių rezultato pavyzdžiai – įsteigtų įmonių 
skaičius, užimtumo regione padidėjimas (naujai įdarbintų žmonių skaičius), išasfaltuotų kelių ilgis, 
kvalifikacijos kėlimo kursuose dalyvavusių asmenų skaičius ir pan. (žr. 3.2–3.5 lent.).  

• Priemonių (produktų) lygmens rodikliai) rodo pagamintą produktą arba suteiktą paslaugą. 
Priemonės numatomos kiekvienam uždaviniui įgyvendinti. Priemonė turi atitikti šiuos kriterijus: ji 
yra efektyviausias ir racionaliausias būdas, kaip gauti norimą rezultatą, ir leidžia pasiekti norimą 
rezultatą turimais arba planuojamais ištekliais. Priemonių rodikliai pateikti 3.2–3.5 lentelėse.  

• Plano įgyvendinimo ir finansinių rodiklių vertinimas. Jie rodo, kiek skirta ir įsisavinta lėšų 
kiekvienam projektui, priemonei arba uždaviniui įgyvendinti (žr. 3.6 lent.). 

 

Kiekybinius rodiklius reikėtų papildyti ir kokybiniais, t. y. informacija iš ekspertų, seminarų, 
konferencijų, diskusijų internete ir spaudoje bei atsižvelgiant į realius pokyčius arba susiformavusią 
visuomenės nuomonę.  
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3.1 lentelė 
Vizijos stebėsenos rodikliai 

 

Eil. 
nr. 

Rodiklio pavadinimas 
Rodiklio 

dydis 
Pokytis, 

proc. 

 
1. 

 
SOCIALINIAI, DEMOGRAFINIAI 

  

1.1. Bendras apskrities gyventojų skaičius, tūkst.    
1.2. Gyventojų skaičiaus kaita dėl natūralaus prieaugio, proc.   
1.3. Gyventojų skaičiaus migracijos saldo, proc.   
1.4. 10 000 gyventojų tenkančių moksleivių ir studentų skaičius   

1.5. Vidutinė gyventojų gyvenimo trukmė, m.    
 1.5.1. Vyrų    
 1.5.2. Moterų    

1.6. 
1.7.  

Gyventojų gyvenimo trukmė, lyginant su bendru šalies vidurkiu, proc.  
Gimstamumas (1 000 gyv.), lyginant su bendru šalies vidurkiu, proc. 

  

1.8. Mirtingumas (1 000 gyv.), lyginant su bendru šalies vidurkiu, proc.    
1.9. Vaikų sergamumo (susirgimų skaičius) lygis, lyginant su bendru šalies vidurkiu, 

proc. 
  

1.10. Gyventojų sergamumo (1 000 gyv.) lygis, lyginant bendru su šalies vidurkiu, proc.   
1.11. Gyventojų sergamumo piktybiniais navikais (susirgimų skaičius) lygis, lyginant su 

bendru šalies vidurkiu, proc.  
  

1.12. 
 

1.13. 

Gyventojų apsirūpinimo gyvenamuoju plotu (1 gyventojui vidutiniškai tenka m2 
naudingojo ploto) lygis, lyginant su bendru šalies vidurkiu, proc.  
Socialinio būsto dalis, proc.  

  

 
2. 

 
EKONOMINIAI, APLINKOSAUGINIAI RODIKLIAI 

  

2.1. Šiaulių apskrities BVP, tūkst. Lt   
2.2. Šiaulių apskrities BVP, tenkantis 1 gyventojui, tūkst. Lt   

2.3. Šiaulių apskrities BVP, tenkančio 1 gyventoju santykis su bendru šalies vidurkiu, 
proc. 

  

2.4.  Užimtųjų skaičius apskrityje, tūkst.    
2.5. Nedarbo lygis, proc.   
2.6. Nedarbo lygis, lyginant su bendru šalies vidurkiu, proc.   
2.7. Vidutinis mėnesinio darbo užmokestis, Lt   
2.8. Vidutinis mėnesinio darbo užmokestis, lyginant su bendru šalies vidurkiu, proc.   
2.9. Pramonės pardavimai, tūkst. Lt   

2.10. Pramonės pardavimų dalis šalies pramonėje, proc.   
2.11. Pramonės darbo produktyvumas, lyginant su vidutiniu produktyvumu šalyje, proc.   

2.12. Eksportas, tūkst. Lt   
2.13. Eksporto kitimas, proc.   

2.14. Apskrities eksporto dalis šalies eksporte, proc.    
2.15. Materialiosios investicijos, tūkst. Lt   
2.16. Materialiosios investicijos 1 gyventojui, lyginant su bendru šalies vidurkiu, proc.   
2.17. Tiesioginės užsienio investicijos, tūkst. Lt    
2.18. Tiesioginės užsienio investicijos 1 gyventojui, lyginant su bendru šalies vidurkiu, 

proc. 
  

2.19. Tyrėjų skaičius, tūkst. dirbančiųjų   
2.20. Išlaidos moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, tūkst. Lt.    
2.21. Oro užterštumo kitimas, proc.   
2.22. Vandens užterštumo kitimas, proc.   
2.23. Avaringumo lygis (žuvusiųjų skaičius / 1 000 gyv. )   
2.24. Turistų skaičius, tūkst.    
2.25. 
2.26. 

Turistų skaičiaus kitimas, proc. 
Saugomų teritorijų plotas, ha 
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3.2 lentelė 
Žmogiškųjų išteklių prioriteto stebėsenos rodikliai 

 

 Rodiklis (sritis) Priemonių rodikliai  Uždavinių rodikliai 
Regione parengtų švietimo programų viešojo 
sektoriaus darbuotojams skaičius ir tematika. 

Bendras formalaus švietimo programose 
regione dalyvavusių viešojo sektoriaus 
darbuotojų skaičius. 

Formaliojo ir neformaliojo švietimo programų, kuriose 
dalyvavo savivaldos institucijų ir įstaigų darbuotojai, 
skaičius. Savivaldos institucijų ir įstaigų mainų 
programų ir bendrų projektų su užsienio valstybėmis 
skaičius. 

Savivaldos institucijų ir įstaigų darbuotojų, 
dalyvavusių formaliojo švietimo programose, 
skaičius. Savivaldos institucijų ir įstaigų 
darbuotojų, dalyvavusių neformaliojo švietimo 
programose skaičius.   

1. Viešojo 
sektoriaus 
specialistų 
bendrųjų ir 
specialiųjų 
kompetencijų 
tobulinimas. 

Savivaldybėse įgyvendintų vidaus administravimo 
tobulinimo, priemonių skaičius.  

Savivaldybėse įgyvendintų vidaus 
administravimo tobulinimo priemonių 
pagrindiniai rezultatai. 

Projektų, orientuotų į studijų ir darbo rinkos vienovės 
plėtotę, skaičius. 

Projektų, orientuotų į studijų ir darbo rinkos 
vienovės plėtotę pagrindiniai rezultatai. 

Programos „Mokymasis visą gyvenimą“ 
įgyvendinimas regione. 

Pagrindiniai rezultatai pagal programos 
rodiklius. 

Atnaujintų profesinio rengimo mokyklų ir aukštųjų 
mokyklų programų skaičius.  

Absolventų, įsidarbinusių pagal specialybę, 
skaičius. 

Naujų programų, skirtų asmenims, įgijusiems aukštąjį 
išsilavinimą, skaičius. 
 
 
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vietų skaičius. 
Aukštojo mokslo sistemos plėtra 

Studijuojančių pagal programas, skirtas 
asmenims, įgijusiems aukštąjį išsilavinimą, 
skaičius. 
 
1–6 m. vaikų, dalyvaujančių ikimokykliniame 
ugdyme, skaičius. 
1 000 gyventojų tenkančių aukštųjų mokyklų 
studentų dalis, proc.  

2. Mokslo, studijų, 
profesinio 
rengimo ir darbo 
rinkos vienovės 
stiprinimas, 
ugdymo sistemos 
plėtra. 

Regiono švietimo institucijose vykdomų mokymo 
programų, organizuojamų nuotoliniu ar mišriu būdu 
skaičius. 

 

Regione atliktų socialinių ir edukacinių poreikių bei 
galimybių tyrimų skaičius ir tematika. 

 3. Socialiniai 
tyrimai regione. 

Parengtų ir / arba atnaujintų savivaldybių strateginių 
planų skaičius.  

 

Darbo biržos priemonėmis įdarbintų bedarbių 
skaičius. 

Naujų darbo vietų, įsteigtų plėtojant užimtumo 
iniciatyvas, skaičius. 

4. Užimtumo 
iniciatyvos. 

Gyventojų užimtumo didinimo priemonių sistema. 

Nedarbo rodikliai. 

Nevyriausybinių organizacijų, vykdžiusių socialiai 
pažeidžiamų grupių žmones įgalinančius projektus, 
skaičius. 

5. Socialinės 
atskirties 
mažinimas. 

Įgyvendintų projektų, orientuotų į socialiai 
pažeidžiamų grupių įgalinimą ir veiksmingų darbo 
metodų kūrimą, skaičius. 

Pagrindiniai vykdytų projektų rezultatai. 

Kultūros programų savivaldybėje įgyvendinimas. Pagrindiniai vykdytų programų rezultatai. 

 Gyventojų vidutinės išlaidos kultūrai ir 
poilsiui. 

Kultūriniams renginiams įveiklintų kultūros paveldo 
objektų skaičius. 

Kultūros paveldo objektuose vykstantys 
renginiai. 

Meno kolektyvų skaičius. Dalyvių skaičius meno kolektyvuose. 

Sporto ir sveikatingumo renginių savivaldybės 
gyventojams skaičius. 

Gyventojų dalyvaujančių sporto varžybose ir 
sveikatingumo renginiuose skaičius. 

Nevyriausybinių organizacijų, viešųjų įstaigų veiklos 
skatinimas ir palaikymas. 

Savivaldybės lėšos, skirtos nevyriausybinių 
organizacijų ir viešųjų įstaigų projektams 
finansuoti. 

6. Asmenybės 
saviraiškai 
palankių 
kultūrinių veiklų 
vykdymas. 

Kultūrinių mainų programų skaičius. Kultūrinių mainų programų turinys. 
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3.3 lentelė 
Ekonomikos augimo prioriteto stebėsenos rodikliai 

 

 Rodiklio pavadinimas (sritis) Priemonių rodikliai  Uždavinių rodikliai 
1. Viešos ir privačios mokslinių tyrimų ir 

technologinės plėtros (MTTP) bazės 
stiprinimas. 

Institucijų, investavusių į 
MTTP bazę, skaičius. 

Pritraukta investicijų, tūkst. Lt. 

2. Privačių įmonių investicijos į 
inovaciniams gaminiams, produktams 
ir paslaugoms kurti reikalingus 
MTTP. 

Įmonių, investavusių į MTTP, 
skaičius. 

Pritraukta privačių investicijų, tūkst. Lt. 
Pateiktų į rinką naujų gaminių, paslaugų per 3 m. 
po projekto įgyvendinimo skaičius. 

3. Investicijos į gamybos įrengimus ir 
technologijas, valdymo sistemas. 

Įmonių, atnaujinusių 
technologijas skaičius. 
Įmonių, įdiegusių naujas 
valdymo sistemas skaičius. 

Paremtų įmonių darbo našumo didėjimas per 3 m. 
po projekto įgyvendinimo. 
Paremtų įmonių apyvartos didėjimas per 3 m. po 
projekto įgyvendinimo. 
Paremtų įmonių eksporto didėjimas, proc. 

4. Investicijos į verslo procesus 
optimizuojančius modelius, paremtus 
IT infrastruktūros naudojimu. 

Įdiegtais e. verslo projektais 
sujungtų (optimizuotų) verslo 
procesų skaičius. 

Paremtų įmonių darbo našumo didėjimas per 3 m. 
po projekto įgyvendinimo. 
Paremtų įmonių apyvartos didėjimas per 3 m. po 
projekto įgyvendinimo. 

5. Parengti projektai, didinantys 
apskrities investicinį patrauklumą. 

Projektų skaičius. Verslo plėtrai parengtos teritorijos. 
Šiaulių mieste ir rajonuose įsteigti industriniai 
parkai. 

6. Projektai, skirti smulkiojo ir vidutinio 
verslo paramos sistemai tobulinti. 

Projektų skaičius. Išplėtota verslo paramos sistema pradedantiesiems 
verslininkams ir naujai besikuriančioms ar 
augančioms įmonėms. 
Išplėtotas paslaugų asortimentas. 
Didėjantis naujai įsikuriančių įmonių skaičius, 
ilgesnė jų gyvavimo trukmė. 

7. Projektai, skirti SVV prieinamumui 
prie finansavimo šaltinių gerinti. 

Projektų skaičius. Įkurtas Šiaulių regiono rizikos kapitalo fondas. 

8. Projektai, skirti viešųjų teritorijų 
pritaikymui siekiant pritraukti 
investicijų. 

Projektų skaičius. Įkurtos pramoninės zonos Naujojoje Akmenėje, 
Pakruojo raj., prie Kuršėnų.  
Įkurtas ir plėtojamas Šiaulių miesto industrinis 
parkas. 

9. Elektroninio turinio ir moderniomis 
informacinėmis technologijomis 
teikiamų paslaugų plėtra. 

Projektų skaičius. Sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų, teigiamai 
vertinančių šias elektronines paslaugas, dalis po 
2 m. nuo atitinkamų elektroninių paslaugų 
sukūrimo, proc. 

10. Modernizuota informacinių 
technologijų ir informacinių paslaugų 
infrastruktūra. 

Parengtų projektų skaičius. Gyventojų, besilankančių viešųjų institucijų 
interneto svetainėse, dalies padidėjimas, proc.  

11. Logistikos centro kūrimas. Projektų skaičius. Pastatytas Logistikos centras. 
12. Modernizuoti vietinės reikšmės keliai. Įrengtų miestų gatvių ilgis, 

km: 
� iš jų gatvių su danga 

dalis, km; 
� iš jų gatvių su pagerinta 

danga, km 

Geresnė vietinės reikšmės kelių būklė.  
Užtikrintas kokybiškas vidaus kelių susisiekimo 
tinklas. 

13. Patobulintos eismo valdymo sistemos. Įgyvendintų eismo saugos 
gerinimo priemonių skaičius.  

Mažesnis avaringumas keliuose, mažesnis 
Neigiamas transporto poveikis aplinkai.  

14. Visuomeninio transporto darbo 
gerinimas. 

Įdiegtų aplinkos kokybės 
kontrolės sistemų skaičius. 

Optimizuotas visuomeninio transporto Maršrutų 
tinklas. 
Geresnis visuomeninio transporto darbas. 

15. Privažiavimo, dviračių ir pėsčiųjų takų 
tinklo vystymas. 

Naujai nutiestų dviračių ir 
pėsčiųjų takų ilgis, km. 

Sudarytos galimybės miesto gyventojams plėtoti 
aktyvų poilsį, vykstant prie vandens telkinių ir 
kultūros objektų.  

16.  Geležinkelių vystymas ir tobulinimas.  Modernizuotų ir rekonstruotų 
geležinkelių ilgis, km. 

Modernizuota geležinkelio infrastruktūra pastatant 
viaduką per geležinkelio pervažą į Radviliškio 
miesto Basanavičiaus g., sutvarkant ir atidarant 
geležinkelio pervažą į Baisogalos stoties rajoną, 
rekonstruojant Šiaulių geležinkelio mazgą, 
įrengiant ESG atšaką į Industrinį parką ir 
Logistikos centrą. 
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3.3 lentelės tęsinys 
 

17.  Elektros tinklų ir ryšių renovacija, 
modernizavimas ir plėtra. 

Naujai nutiestų elektros 
perdavimo linijų ilgis, km. 
Naujai įrengtų ir (arba) 
modernizuotų transformatorių 
pastočių ir (arba) skirstyklų 
skaičius.  

Išplėtoti ir atnaujinti elektros tinklai. 
Užtikrintas visiškas elektros energijos 
pasiekiamumas gyventojams ir ūkio subjektams.  
Geresnė elektros energijos tiekimo kokybė. 

18. Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų ir 
sistemų plėtra bei modernizavimas. 

Modernizuoti centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklai, km. 

Geresnė šilumos tiekimo kokybė, didesnis tiekimo 
patikimumas 

19. Dujų tiekimo sistemos 
modernizavimas ir plėtra. 

Projektų skaičius. Didesnė dujomis besinaudojančių gyventojų ir 
įmonių dalis. 
Didesnis dujų sistemos pasiekiamumas. 
Dėl išplėsto tinklo papildomi gamtinių dujų 
vartotojai. 

 
 

3.4 lentelė 
Socialinės sanglaudos prioriteto stebėsenos rodikliai  

 

 Rodiklio pavadinimas (sritis) Priemonių rodikliai  Uždavinių rodikliai 
1. Renovuoti daugiabučių gyvenamieji 

namai. 
Renovuotų namų skaičius Pagerėjusios gyvenimo sąlygos, sumažėjęs 

energijos vartojimas.  
2. Projektai urbanistinei ir inžinerinei 

infrastruktūrai gerinti. 
Parengtų projektų skaičius Pagerėjusios viešosios urbanistinės erdvės, 

sutvarkyta inžinerinė infrastruktūra  
3. Renovuoti viešosios paskirties pastatai. Pastatų skaičius Geresnės darbo sąlygos viešojo sektoriaus 

darbuotojams ir geresnė darbo aplinka. 
Sutaupyti energetiniai ištekliai.  

4. Įrengtas socialinis būstas. Socialinio būstui skirtų butų 
skaičius. 

Pagerėjusios gyvenimo sąlygos. 

5. Kultūros įstaigų renovavimas. Renovuotų kultūros įstaigų 
skaičius 

Geresnė sąlygos kultūrinei veiklai plėtoti ir 
gyventojų aktyvumui skatinti. 

6. Parengti aplinkosauginiai projektai. Projektų skaičius. Sudarytos sąlygos aplinkosauginėms 
problemoms spręsti.  

7. Visuomenės informuotumo 
aplinkosauginiais klausimais didinimas. 

Dalyvių skaičius akcijose ir 
aplinkosauginiuose projektuose.  

Geresnis gyvenamosios aplinkos tvarkymas. 

8. Įdiegti aplinkosauginiai projektai. Projektų skaičius. Geresnė aplinkos apsauga 

9. Parengti saugomų teritorijų priežiūros ir 
stebėsenos projektai. 

Projektų skaičius. Sudarytos sąlygos geresnei saugomų 
teritorijų priežiūrai. 

10. Parengti vandenviečių teritorijų ir 
sanitarinių zonų apsaugos projektai. 

Parengtų projektų skaičius. Sudarytos sąlygos sanitarinėms zonoms 
įrengti  

11. Poilsio zonų prie vandens telkinių 
sutvarkymas. 

Sutvarkytų zonų skaičius. Geresnės poilsio sąlygos, išplėstos 
rekreacinės zonos. 

12.  Naujų poilsio zonų įkūrimas. Įrengtų naujų poilsio vietų 
skaičius. 

Išplėstos rekreacinės zonos. 

13. Įdiegta vandens kokybės kontrolės 
sistema. 

Įdiegtų vandens kokybės kontrolės 
sistemų skaičius.  

Geresnė vandens kokybė. 

14. Atnaujinta laboratorinė įranga aplinkos 
kokybei tirti. 

Įdiegtų aplinkos kokybės 
kontrolės sistemų skaičius. 

Mažesnis oro užterštumas. 

15. Vertingų gamtos teritorijų saugojimas. Apsaugotų vertingų teritorijų 
skaičius. 

Natura ir kitų vertingų teritorijų geresnė 
priežiūra.  

16.  Viešosios turizmo infrastruktūros 
plėtra. 

Sukurtų turizmo informacijos 
objektų skaičius. 

Geresnė turizmo informacijos sklaida. 

17.  Sporto objektų renovavimas. Sutvarkytų sporto objektų 
skaičius. 

18.  Naujų sporto statinių įrengimas. Naujų sporto objektų skaičius. 

Geresnės sąlygos sportinei veiklai, didesnis 
sportuojančių asmenų skaičius. 

19. Įkurti bendruomenės centrai. Įkurtų centrų skaičius. Aktyvesnis bendruomeninis gyvenimas, 
tarpusavio pagalba. 

20. Kultūros paveldo objektų apsauga. Sutvarkytų kultūros paveldo 
objektų skaičius. 

Išsaugotas konkrečios vietovės kultūrinis 
identitetas, restauruojant ar atkuriant  
kultūros paveldo objektus.  

21. Renovuoti (pastatyti) pastatai, skirti 
įrengti suaugusiųjų mokymo centrams . 

Įrengtų mokymo centrų skaičius. Geresnės sąlygos suaugusiųjų mokymuisi. 

22. Sutvarkyti sąvartynai. Sutvarkytų sąvartynų skaičius. 
 Uždaryti sąvartynai. Uždarytų sąvartynų skaičius. 

Pagerėjusi aplinkos kokybė ir mažesnis 
aplinkos užterštumas. 

23. Pavojingų atliekų objektų skaičiaus 
sumažinimas. 

Pavojingų atliekų objektų 
skaičius. 

Neutralizuotos pavojingos aplinkai vietovės. 
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3.4 lentelės tęsinys 
 

24. Nutiesta vandens tinklų vamzdynų. Nutiesta vandens vamzdynų, km. Pagerėjusi vandens kokybė, geresnis 
gyventojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu.  

25. Nutiesta nuotekų vamzdynų.  Nutiesta nuotekų vamzdynų, km. Geresnė aplinkos apsauga 
26. Įrengta vandens valymo įrenginių.  Vertė, tūkst. Lt. 
27. Įrengta vandens valymo įrenginių.  Projektų skaičius. 

Gyventojams tiekiamas geresnės kokybės 
vanduo, mažesnė aplinkos tarša  

28. Renovuotos mokymo įstaigos. Mokymo įstaigų skaičius. Geresnės mokymosi sąlygos 
29. Renovuotos ikimokyklinio ugdymo 

įstaigos. 
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų 
skaičius. 

Geresnės ugdymo sąlygos.  

30. Įrengta kompiuterizuotų darbo vietų 
viešojo administravimo sektoriuje. 

Įrengtų kompiuterizuotų vietų 
skaičius. 

Geresnė darbo kokybė. 

31. Renovuoti  sveikatos įstaigų pastatai. Sveikatos įstaigų pastatų skaičius. Pagerėjusi sveikatos paslaugų kokybė. 
32. Naujai įrengtos pirminės sveikatos 

priežiūros įstaigos. 
Naujų įstaigų skaičius. Padidėjęs paslaugų  prieinamumas. 

33. Nupirkta naujos medicinos įrangos. Vertė, tūkst. Lt. Pagerėjusi sveikatos paslaugų kokybė. 
34. Parengtų socialinių paslaugų poreikio 

tyrimo studijų skaičius. 
Parengtų studijų skaičius. Realaus socialinių paslaugų poreikio 

išsiaiškinimas. 
35.  Įkurti socialinių paslaugų centrai. Socialinių paslaugų centrų 

skaičius. 
36. Renovuoti / įsteigti senelių ir globos 

namai . 
Senelių ir globos namų skaičius. 

37.  Įrengta vietų nakvynės namuose . Vietų nakvynės namuose skaičius. 
38. Naujos vietos žmonių su negalia globos 

namuose. 
Vietų skaičius. 

39. Naujos vietos suaugusiųjų globos 
namuose. 

Vietų skaičius. 

40. Naujos vietos vaikų globos įstaigose. Vietų skaičius. 

Įgyvendinta stacionarių socialinių paslaugų 
plėtra, padidinta paslaugų įvairovė ir 
prieinamumas. Pasiektas didesnis gyventojų 
socialinis saugumas.  

41. Pritaikyta fizinė aplinka neįgaliesiems. Vietų skaičius. Padidėjusios neįgaliųjų integracijos 
galimybės. 

42 
 
 
43.  

Parengta ir įvykdyta reabilitacijos 
programų skaičius: 
juose dalyvavo žmonių; 
Įsteigti dienos užimtumo centrai 

Programų skaičius, žmonių 
skaičius. 
 
Centrų skaičius. 

Įgyvendinta nestacionarių socialinių 
paslaugų plėtra, padidinta paslaugų įvairovė 
ir prieinamumas. Pasiektas didesnis 
gyventojų socialinis saugumas. 

 
 

3.5 lentelė 
Ekonominės ir socialinės veiklos kaimo vietovėse skatinimo prioriteto stebėsenos rodikliai 

 

 Rodiklio pavadinimas Priemonių rodikliai  Uždavinių rodikliai 
1. Ūkininkų ir miškų savininkų 

informavimas, mokymas, 
konsultavimas. 

Įgyta / pakelta kvalifikacija 
(ūkininkų, miškininkų ir kt. kaimo 
žmonių). 

Aktyvesnis ES paramos įsisavinimas, 
inovacijų diegimas. 

2. Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas. Ūkininkų skaičius. 
3. Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės 

žemės ūkio gamybos. 
Ūkininkų skaičius. 

Didesnis modernizuotų ūkių skaičius, 
darbo našumo augimas, demografinės 
situacijos kaime gerėjimas. 

4. Pusiau natūrinių ūkių 
restruktūrizavimas. 

Ūkių skaičius. Pažangaus ūkininkavimo diegimas, 
didesnių pajamų užtikrinimas. 

5. Žemės ūkio valdų modernizavimas. Modernizuotų ūkių skaičius. Padidėjusios ūkininkų pajamos, geresnė 
aplinkos kokybė. 

6. Miškų ūkio plėtra. Miško ūkių skaičius. Geresnė miškų infrastruktūra. 

7. Žemės konsolidacija. Ūkių dydis. Padidėjęs darbo našumas, išaugusios 
pajamos. 

8. Vandentvarkos statinių rekonstrukcija 
žemės ūkiui. 

Rekonstruotos drenažo sistemos, 
renovuoti ir rekonstruoti jų 
hidrotechniniai statiniai. 

Geresnė techninė sausinimo sistemų būklė. 

9. Žemės ūkio produktų perdirbimas, 
rinkodara ir naujų produktų kūrimas. 

Modernizuotų įmonių / kooperatyvų 
skaičius. 

Didesnė pridėtinė vertė, aukštesnė 
produkcijos kokybė. 

10. Ekologinių ūkių plėtra. Ekologinių ūkių skaičius ir plotas. Padidėjusi ekologiškų produktų pasiūla, 
pagerėjusi aplinkos būklė. 

11. ,,Rizikos“ vandens telkinių būklės 
gerinimas. 

Ariamos žemės virtimas daugiamete 
ganykla, ha. 

Sumažėjusi dirvožemio erozija, vandens 
telkinių tarša. 

12. Pelno nesiekiančios investicijos 
miškuose. 

Miško plotas, ha. Padidėjusi miškų aplinkosauginė ir 
visuomeninė estetinė vertė. 

13.  Ūkininkaujančių vietovėse su kliūtimis, 
išskyrus kalnuotas vietoves, rėmimas. 

Ūkių skaičius ir plotas. Padidėjusios ūkininkų pajamos. 

14. Kraštovaizdžio puoselėjimas. Pievų, natūralių ir pusiau natūralių 
šlapžemių plotas, ha. 

Išsaugotos natūralios ir pusiau natūralios 
buveinės. 
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3.5 lentelės tęsinys 
 

15. Nykstančių Lietuvos senųjų veislių 
gyvūnų išsaugojimas. 

Išsaugotų senųjų veislių gyvūnų 
skaičius. 

Biologinės įvairovės tausojimas. 

16. Žemės ūkio paskirties žemės 
apželdinimas mišku. 

17. Nežemės ūkio paskirties žemės 
apželdinimas mišku. 

Mišku apželdintas plotas, ha. Išplėtota miškų ūkio veikla, pagerėjusios 
ekologinės ir aplinkosauginės sąlygos. 

18. Pažeistų miškų atkūrimas. Atkurtų miškų plotas, ha Atkurti miškai, pagerinta priešgaisrinių 
priemonių sistema. 

19. Miškų aplinkosauga. Išsaugotų miškų plotas, ha. Išsaugota natūrali miško aplinka. 
20. Natura 2000 tinklo valdymas. Įgyvendinti aplinkosauginiai 

reikalavimai Natura 2000 teritorijose. 
Apsaugoti laukiniai paukščiai, natūralios ir 
saugomų augalų bei gyvūnų rūšių 
buveinės. 

21. Mikroįmonių kaime įkūrimas. Įkurta mikroįmonių, vnt. Sumažėjęs nedarbas ir priklausomybė nuo 
žemės ūkio veiklos. 

22. Kaimo turizmo paslaugų plėtra. Pritaikyta / išplėsta kaimo turizmo 
sodybų, vnt. 

Sukurtos naujos darbo vietos, padidėjusios 
kaimo gyventojų pajamos. 

23. Verslo ir amatų centrų plėtra kaime. Įkurta / išplėsta verslo ir amatų 
centrų, vnt. 

Sukurtos naujos darbo vietos, 
puoselėjamos tradicijos. 

24. Kaimų atnaujinimas. Pagerinta viešoji kaimo vietovių 
infrastruktūra. 

Gyventojų skaičiaus kaime didėjimas, 
kaimų vystymasis. 

25. Kaimo vietovių studijų ir integruotų 
plėtros strategijų parengimas. 

Parengta strategijų, vnt. Aktyvesnis ES paramos įsisavinimas, 
kaimo bendruomenių aktyvinimas. 

26. Kaimo vietovių studijų ir integruotų 
plėtros strategijų įgyvendinimas. 

Įgyvendinta strategijų, vnt. Įgyvendinti investiciniai projektai. 

 
 

3.6 lentelė 
Regiono plėtros plano įgyvendinimo ir finansinių rodiklių įvertinimas 

 

 Regionas: 
 
 Vertinimo laikotarpis: 
 
 Prioritetas: 
 
 Tikslas: 
 

 

Uždaviniai 
Planuota 
reikšmė 

Pasiekta 
reikšmė 

Planuoti 
finansiniai 

ištekliai 

Skirti 
finansinia
i ištekliai 

Planuota 
įgyvendinti 

(data) 

Įgyvendinta 
(data) 

1. <uždavinio 
formuluotė> 

      

2. <uždavinio 
formuluotė> 

      

3. <uždavinio 
formuluotė> 
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4 DALIS. ŠIAULIŲ REGIONO 2007–2013 M. PLĖTROS PLANO FINANSAI 
 

 

I PRIORITETAS. Šiaulių regiono žmogiškųjų išteklių plėtra 
 

 

4.1 lentelė 
1.1 tikslas. Socialinių procesų valdymo kompetencijų plėtotė ir mokymasis visą gyvenimą 

 

2007–2013 m. regiono plėtros 
plane, mln. Lt 

2007–2013 m. atnaujintame 
regiono plėtros plane, mln. Lt 

Uždaviniai 
Bendros 

lėšos 

ES 
paramos 
ir kitos 

lėšos 

Viešasis 
ir 

privatus 
finansavi-

mas 

Bendros 
lėšos 

ES 
paramos 
ir kitos 

lėšos 

Viešasis ir 
privatus 

finansavimas 

1.1.1. Tobulinti viešojo sektoriaus specialistų 
bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas. 
(uždavinio formuluotė, buvusi iki plano 
atnaujinimo: tobulinti viešojo 
administravimo specialistų vadybines, 
projektines ir lyderystės kompetencijas). 

16,3 12,9 3,4 23,3 18,1 5,2 

1.1.2. Stiprinti mokslo, studijų, profesinio 
mokymo ir darbo rinkos vienovę. 

1,0 7,1 2,9 10,0 6,3 4,2 

1.1.3. Vykdyti socialinių ir edukacinių 
galimybių tyrimus. 

2,9 1,6 1,4 3,5 2,2 1,2 

Iki atnaujinimo plane buvęs 
1.1.2 uždavinys: kurti socialinės 
partnerystės tinklus ir tarpinstitucines 
kooperacines struktūras Europos šalių 
finansinės paramos programoms 
realizuoti. 

3,5 2,5 1,0    

Iš viso: 23,7 24,1 8,7 36,8 26,6 10,7 
 
 

4.2 lentelė 
1.2 tikslas. Gyventojų užimtumo didinimas ir socialinė integracija 

 

2007–2013 m. regiono plėtros 
plane, mln. Lt 

2007–2013 m. atnaujintame 
regiono plėtros plane, mln. Lt 

Uždaviniai 
Bendros 

lėšos 

ES 
paramos 
ir kitos 

lėšos 

Viešasis ir 
privatus 

finansavimas 

Bendros 
lėšos 

ES 
paramos 
ir kitos 

lėšos 

Viešasis 
ir 

privatus 
finansavi-

mas 
1.2.1. Remti vietines užimtumo 
iniciatyvas. 

15,9 0,5 15,5 4,3 0,8 3,5 

1.2.2. Vykdyti socialiai pažeidžiamas 
gyventojų grupes įgalinančias veiklas ir 
kurti veiksmingus darbo metodus.  

   4,8 3,2 1,6 

1.2.3. Vykdyti asmenybės saviraiškai 
palankias (įgalinančias) kultūrines veiklas. 

   9,1 3,8 5,3 

Iki atnaujinimo plano buvęs 
1.2.2 uždavinys: didinti regiono intelektinį 
potencialą ir plėtoti studijų bei mokslo 
eurointegraciją. 

3,4 0,7 2,7    

Iki atnaujinimo plane buvęs 
1.2.3 uždavinys: kurti konstruktyvias, 
asmenybės saviraiškai palankias 
(įgalinančias) aplinkas ir organizacijų 
mikroklimatą. 

9,0 4,7 4,3    

Iš viso: 28,3 5,9 22,5 18,2 7,8 10,4 
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4.3 lentelė 
Iki atnaujinimo plane buvęs 1.3 tikslas. Socialinio-pilietinio visuomenės dalyvavimo plėtotė 

 

2007–2013 m. regiono plėtros 
plane, mln. Lt 

2007–2013 m. atnaujintame 
regiono plėtros plane, mln. Lt 

Uždaviniai 
Bendros 

lėšos 

ES 
paramos 
ir kitos 

lėšos 

Viešasis 
ir 

privatus 
finansa-
vimas 

Bendros 
lėšos 

ES 
paramos 
ir kitos 

lėšos 

Viešasis 
ir 

privatus 
finansa-
vimas 

Iki atnaujinimo plane buvęs 1.3.1 uždavinys: 
remti ir skatinti socialiai pažeidžiamų (jaunimo, 
neįgaliųjų, moterų, pagyvenusių asmenų ir pan.) 
visuomenės grupių dalyvavimą visuomenės 
gyvenime. 

4,1 2,6 1,5    

Iki atnaujinimo plane buvęs 1.3.2 uždavinys: 
rengti įvairių sričių suaugusiųjų švietimo / 
perkvalifikavimo specialistus. 

3,0 1,9 1,1    

Iki atnaujinimo plane buvęs 1.3.3 uždavinys: 
plėtoti visuomenės dalyvių (kaimo 
bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų ir 
kt.) projektinės veiklos ir lyderystės 
kompetencijas. 

3,2 1,1 2,1    

Iš viso: 10,3 5,6 4,7    
 
 

4.4 lentelė 
Iš viso pagal Šiaulių regiono žmogiškųjų išteklių plėtros prioritetą 

 

2007–2013 m. regiono plėtros plane, mln. Lt 
2007–2013 m. atnaujintame regiono plėtros plane,  

mln. Lt 
Bendros 

lėšos 
ES paramos ir kitos 

lėšos 
Viešasis ir privatus 

finansavimas 
Bendros 

lėšos 
ES paramos ir 

kitos lėšos 
Viešasis ir privatus 

finansavimas 
62,3 35,6 35,9 55,0 34,4 21,1 
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II PRIORITETAS. Šiaulių regiono ekonomikos augimas 
 
 

4.5 lentelė 
2.1 tikslas. Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros stiprinimas 

 

2007–2013 m. regiono plėtros 
plane, mln. Lt 

2007–2013 m. atnaujintame 
regiono plėtros plane, mln. Lt 

Uždaviniai 
Bendros 

lėšos 

ES 
paramos 
ir kitos 

lėšos 

Viešasis 
ir 

privatus 
finansa-
vimas 

Bendros 
lėšos 

ES 
paramos 
ir kitos 

lėšos 

Viešasis 
ir 

privatus 
finansa-
vimas 

2.1.1. Stiprinti viešą ir privačią mokslinių tyrimų 
ir technologinės plėtros (MTTP) bazę. 

0,66 0 0,62 7, 26 3,53 3, 73 

2.1.2. Didinti privačių įmonių investicijas į 
MTTP, skirtas naujų gaminių, produktų ir 
technologijų kūrimui.  

   9, 57 4, 87 4, 7 

2.1.3. Stiprinti Šiaulių miesto ir regiono 
mokslinį potencialą. 

0,32 0 0,32 0,32 0 0,32 

2.1.4. Skatinti bendrus verslo ir mokslo 
institucijų projektus bei partnerystę. 

0,620 0,10 0,52 2,04 1,48 0,56 

2.1.5. Diegti ir sertifikuoti kokybės ir 
aplinkosaugos valdymo priemones. 

6, 00 2,50 3,50    

Iš viso: 7,56 2,6 4,96 19,19 9,88 9,31 
 
 

4.6 lentelė 
2.2 tikslas. Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas 

 

2007–2013 m. regiono plėtros 
plane, mln. Lt 

2007–2013 m. atnaujintame 
regiono plėtros plane, mln. Lt 

Uždaviniai 
Bendros 

lėšos 

ES 
paramos 
ir kitos 

lėšos 

Viešasis 
ir 

privatus 
finansa-
vimas 

Bendros 
lėšos 

ES 
paramos 
ir kitos 

lėšos 

Viešasis 
ir 

privatus 
finansavi-

mas 
2.2.1. Remti investicijas į gamybos įrengimus ir 
technologijas, valdymo sistemas, skatinti 
įmonių ėjimui į tarptautines rinkas. 

   8, 05 3,93 4, 12 

2.2.2. Diegti verslo procesus optimizuojančius 
modelius, paremtus IT infrastruktūros 
naudojimu. 

   3,18 1,46 1,72 

2.2.3. Padidinti apskrities investicinį 
patrauklumą. 

23,82 17,51 6,31 23,88 17,56 6,32 

2.2.4. Tobulinti smulkiojo ir vidutinio verslo 
paramos sistemą, skatinti inovacijas ir 
verslumą. 

14,16 8,08 6,08 12,16 6, 38 5,78 

2.2.5. Gerinti prieinamumą prie SVV 
finansavimo šaltinių. 

1,60 0,08 1,52 1,60 0,08 1,52 

2.2.6. Pritaikyti viešąsias teritorijas 
investicijoms pritraukti. 

316,99 174,03 142,96 200,13 134, 03 66,1 

Iš viso: 356,59 199,70 156,89 249,0 163,44 85,56 
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4.7 lentelė 
2.3 tikslas. Informacinės visuomenės plėtra 

 

2007–2013 m. regiono plėtros 
plane, mln. Lt 

2007–2013 m. atnaujintame 
regiono plėtros plane, mln. Lt 

Uždaviniai 
Bendros 

lėšos 

ES 
paramos 
ir kitos 

lėšos 

Viešasis 
ir 

privatus 
finansavi-

mas 

Bendros 
lėšos 

ES 
paramos 
ir kitos 

lėšos 

Viešasis 
ir 

privatus 
finansa-
vimas 

2.3.1. Plėtoti elektroninį turinį ir 
moderniomis informacinėmis 
technologijomis teikiamas viešąsias 
paslaugas. 

30,15 24,72 5,43 9,88 7,92 1,96 

2.3.2. Stiprinti ir modernizuoti informacinių 
technologijų bei informacinių paslaugų 
infrastruktūrą. 

6,78 5,52 1,26 7,07 5,43 1,64 

2.3.3. Diegti informacines technologijas 
įmonėse. 

1, 43 0,59 0,83    

Iš viso: 38,37 30,84 7,527 16,95 13,35 3,6 
 

 
4.8 lentelė 

2.4 tikslas. Transporto tinklo plėtra, grindžiama darnaus vystymosi principais 
 

2007–2013 m. regiono plėtros 
plane, mln. Lt 

2007–2013 m. atnaujintame 
regiono plėtros plane, mln. Lt 

Uždaviniai 
Bendros 

lėšos 

ES 
paramos 
ir kitos 

lėšos 

Viešasis 
ir 

privatus 
finansavi-

mas 

Bendros 
lėšos 

ES 
paramos 
ir kitos 

lėšos 

Viešasis 
ir 

privatus 
finansa-
vimas 

2.4.1. Gerinti tarptautinius automobilių kelius. 0,50 0 0,50 0,500 0 0,50 
2.4.2. Sukurti kompleksišką logistikos centrą ir 
išvystyti sandėliavimo ūkį. 

141,03 16,00 125,03 171,03 40,00 131,03 

2.4.3. Plėtoti ir modernizuoti vietinės reikšmės 
kelių tinklą, sukuriant aplinkkelių sistemą, 
užtikrinant miestų vidaus susisiekimo tinklą 
galimybių studijas. 

383,76 179,41 204,35 217,55 153,29 64,26 

2.4.4. Tobulinti eismo valdymo sistemą(-as) 
mažinant neigiamą transporto poveikį aplinkai 
ir neigiamas transporto eismo pasekmes. 

41,39 9,65 31,74 16,25 9,65 6,60 

2.4.5. Gerinti miesto visuomeninio transporto 
darbą. 

74,33 2,00 72,33 69, 33 2,00 67,33 

2.4.6. Vystyti privažiavimo, dviračių ir 
pėsčiųjų takų tinklą. 

32,56 12,68 19,87 32,56 13,54 19,02 

2.4.7. Tobulinti ir vystyti geležinkelius. 2 682,3 0,50 2 681,8 10,34 0,500 9,84 
2.4.8. Vystyti oro uostą ir transportą. 36,17 4,50 31,67 20,3 4,61 15,69 

Iš viso: 3 392,08 224,74 3.167,33 537,86 223,59 314,27 
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4.9 lentelė 
2.5 tikslas. Energetinio ūkio modernizavimas 

 

2007–2013 m. regiono plėtros 
plane, mln. Lt 

2007–2013 m. atnaujintame 
regiono plėtros plane, mln. Lt 

Uždaviniai 
Bendros 

lėšos 

ES 
paramos 
ir kitos 

lėšos 

Viešasis 
ir 

privatus 
finansa-
vimas 

Bendros 
lėšos 

ES 
paramos 
ir kitos 

lėšos 

Viešasis 
ir 

privatus 
finansa-
vimas 

2.5.1. Užtikrinti elektros tinklų ir ryšių 
renovaciją, modernizavimą ir plėtrą. 

86,00 1,00 85,00 16,95 1,00 15,95 

2.5.2. Užtikrinti centralizuoto šilumos tiekimo 
tinklų ir sistemų plėtrą ir modernizavimą. 

253,73 22,57 231,16 109,46 24,54 84,92 

2.5.3. Užtikrinti dujų tiekimo sistemos 
modernizavimą ir plėtrą. 

15,03 1,00 14,03 4,20 1,00 3,20 

Iš viso: 354.77 24,57 330,19 130, 61 26,54 104,07 
 
 

4.10 lentelė 
Iš viso pagal Šiaulių regiono ekonomikos augimo prioritetą  

 

2007–2013 m. regiono plėtros plane, mln. Lt 
2007–2013 m. atnaujintame regiono plėtros plane, 

mln. Lt 
Bendros lėšos ES paramos ir kitos 

lėšos 
Viešasis ir 
privatus 

finansavimas 

Bendros lėšos ES paramos  ir 
kitos lėšos 

Viešasis ir privatus 
finansavimas 

4 49,38 482,46 3 66,91 953,61 436,80 516,81 
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III PRIORITETAS. Šiaulių regiono sanglaudos skatinimas 
 
 

4.11 lentelė 
3.1 tikslas. Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas  

bei pritaikymas turizmo reikmėms 
 

2007–2013 m. regiono plėtros 
plane, mln. Lt 

2007–2013 m. atnaujintame 
regiono plėtros plane, mln. Lt 

Uždaviniai 
Bendros 

lėšos 

ES 
paramos 
ir kitos 

lėšos 

Viešasis 
ir 

privatus 
finansa-
vimas 

Bendros 
lėšos 

ES 
paramos 
ir kitos 

lėšos 

Viešasis ir 
privatus 

finansavimas 

3.1.1. Gerinti gyvenamąją aplinką ir 
būsto sąlygas, skatinant daugiabučių 
namų renovavimą ir socialinio būsto 
plėtrą. 

188,0 792,1 108,7 199,0 96,5 102,5 

3.1.2. Rengti dokumentus teritorijos 
urbanistinės infrastruktūros plėtrai ir 
gerinti urbanistines erdves. 

140,0 106,7 33,3 86,5 70,0 11,5 

3.1.3. Plėtoti viešąją turizmo 
infrastruktūrą, pritraukiant privačias 
investicijas ir skatinant atvykstamąjį 
turizmą. 

133,7 91,8 41,9 182,6 123,3 59,3 

3.1.4. Plėtoti ir gerinti sporto, kultūros, 
mokyklų ir viešųjų institucijų bazę, 
kuriant palankias sąlygas gyventojų 
kultūrinei, sportinei veiklai ir saugumui. 

229,5 14,5 21,5 243,5 154,9 88,6 

3.1.5. Apsaugoti  kultūros paveldo 
objektus, panaudoti juos visuomenės 
poreikiams ir turizmo reikmėms. 

177,1 120,2 56,9 154,86 105,46 49,40 

3.1.6. Gerinti vandens telkinių būklę ir 
saugoti gamtos išteklius. 

58,4 48,0 10,3 67,13 49,71 17,42 

3.1.7. Tobulinti komunalinių atliekų 
surinkimo, tvarkymo ir perdirbimo 
sistemą ir mažinti triukšmo ir oro 
užterštumo lygį. 

55,7 37,3 18,3 60,07 40,74 19,33 

3.1.8. Organizuoti visuomenės 
informavimą ir švietimą aplinkosaugos 
klausimais. 

0,8 0,3 0,5 0,9 0,5 0,4 

3.1.9. Mažinti socialinę atskirtį 
probleminėse teritorijose ir kurti 
prielaidas spartesnei ūkinės veiklos 
diversifikacijai kaimo vietovėse. 

0 0 0 56,3 52,1 4,2 

Iš viso: 983,6 498,4 485,2 1046,6 693,6 352,99 
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4.12 lentelė 
3.2 tikslas. Viešųjų paslaugų aukštos kokybės ir prieinamumo užtikrinimas: sveikatos,  

socialinės, švietimo ir kultūros įstaigų infrastruktūros plėtra 
 

2007–2013 m. regiono plėtros 
plane, mln. Lt 

2007–2013 m. atnaujintame 
regiono plėtros plane, mln. Lt 

Uždaviniai 
Bendros 

lėšos 

ES 
paramos 
ir kitos 

lėšos 

Viešasis 
ir 

privatus 
finansa-
vimas 

Bendros 
lėšos 

ES 
paramos 
ir kitos 

lėšos 

Viešasis ir 
privatus 

finansavimas 

3.2.1. Didinti viešųjų sveikatos priežiūros 
paslaugų prieinamumą, gerinti kokybę ir 
skatinti bendruomenės dalyvavimą 
sveikatinimo veikloje. 

86,84 46,90 39,94 269,6 128,6 141,0 

3.2.2 uždavinys: skatinti bendruomenės 
dalyvavimą sveikatinimo veikloje, plėtoti 
preferencines sveikatos stiprinimo ir 
sergamumo mažinimo programas. 

0,75 0,40 0,35 0 0 0 

3.2.2. Plėsti socialinių paslaugų įstaigų 
infrastruktūrą, didinti paslaugų 
prieinamumą, jų įvairovę ir gerinti 
kokybę.  

138,20 90,86 47,34 108,5 68,5 40,0 

3.2.3. Investuoti į kultūros ir viešojo 
administravimo įstaigų infrastruktūrą, 
paslaugų plėtrą ir kokybės gerinimą. 

176,14 72,19 103,95 156,6 76,0 80,6 

3.2.4. Investuoti į švietimo įstaigų 
infrastruktūrą, paslaugų plėtrą ir kokybės 
gerinimą. 

233,19 134,61 98,58 203,5 115,6 87,9 

3.2.5. Investuoti į ikimokyklinio ugdymo 
ir vaikų specialių poreikių švietimo 
įstaigų infrastruktūrą ir paslaugų plėtrą.  

47,94 40,21 7,73 35,0 31,0 4,0 

3.2.6. Diegti informacines technologijas. 2,40 1,45 0,95 18,0 13,3 4,7 
Iš viso: 687,17 386,63 300,54 791,2 419,7 358,2 

 
 

4.13 lentelė 
3.3 tikslas. Darnus vystymasis ir aplinka 

 

2007–2013 m. regiono plėtros 
plane, mln. Lt 

2007–2013 m. atnaujintame 
regiono plėtros plane, mln. Lt 

Uždaviniai 
Bendros 

lėšos 

ES 
paramos 
ir kitos 

lėšos 

Viešasis ir 
privatus 

finansavimas 

Bendros 
lėšos 

ES 
paramos 
ir kitos 

lėšos 

Viešasis ir 
privatus 

finansavimas 

3.3.1. Plėsti ir renovuoti vandentvarkos 
sistemas ir statyti naujus valymo 
įrenginius. 

428,97 314,97 114,00 557,26 467,92 89,34 

3.3.2. Modernizuoti nuotekų tvarkymo 
sistemas ir tvarkyti lietaus 
kanalizacijos ir sausinimo tinklus. 

114,51 34,27 80,24 146,63 122,65 23,98 

3.3.3. Didinti energijos vartojimo 
efektyvumą renovuojant viešosios 
paskirties pastatų energetines sistemas. 

108,37 80,34 28,03 118,86 88,66 30,2 

Iš viso: 651,86 429,59 222,3 822,75 679,23 143,52 
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4.14 lentelė 
Iš viso pagal Šiaulių regiono sanglaudos skatinimo prioritetą  

 

2007–2013 m. regiono plėtros plane, mln. Lt 
2007–2013 m. atnaujintame regiono plėtros plane, 

mln. Lt 
Bendros lėšos ES paramos ir 

kitos lėšos 
Viešasis ir privatus 

finansavimas 
Bendros lėšos ES paramos ir 

kitos lėšos 
Viešasis ir privatus 

finansavimas 
2322,63 1314,62 1008,04 2660,55 1792, 53 854,71 

 
 

 
IV PRIORITETAS. Ekonominės ir socialinės veiklos  

kaimo vietovėse skatinimas 
 
 

4.15 lentelė 
4.1 tikslas. Konkurencingo žemės ir miškų ūkio plėtra 

 

2007–2013 m. regiono plėtros 
plane, mln. Lt 

2007–2013 m. atnaujintame 
regiono plėtros plane, 

mln. Lt 
Uždaviniai 

Bendros 
lėšos 

ES 
paramos 
ir kitos 

lėšos 

Viešasis ir 
privatus 

finansavimas 

Bendros 
lėšos 

ES 
paramos 
ir kitos 

lėšos 

Viešasis ir 
privatus 

finansavimas 

4.1.1. Mokymas ir žmogiškojo 
potencialo stiprinimas. 

91,0 63,4 27,6 91,0 63,4 27,6 

4.1.2. Ūkių modernizavimas, žemės 
ūkio inovacijų diegimas. 

376,5 131,5 245,0 376,5 131,5 245,0 

Iš viso: 467,5 194,9 272,6 467,5 194,9 272,6 

 
 

4.16 lentelė 
4.2 tikslas. Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas 

 

2007–2013 m. regiono plėtros 
plane, mln. Lt 

2007–2013 m. atnaujintame 
regiono plėtros plane, 

mln. Lt 
Uždaviniai 

Bendros 
lėšos 

ES 
paramos 
ir kitos 

lėšos 

Viešasis ir 
privatus 

finansavimas 

Bendros 
lėšos 

ES 
paramos 
ir kitos 

lėšos 

Viešasis ir 
privatus 

finansavimas 

4.2.1. Tausojančio ūkininkavimo 
skatinimas. 

170,0 135,7 34,3 175,0 140,5 34,5 

4.2.2. Kraštovaizdžio ir bioįvairovės 
puoselėjimas. 

66,8 42,9 23,9 55,6 33,9 21,7 

Iš viso: 236,8 178,6 58,2 230,6 174,4 56,2 
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4.17 lentelė 
4.3 tikslas. Kaimo žmonių gyvenimo kokybės gerinimas ir bendradarbiavimo skatinimas 

 

2007–2013 m. regiono plėtros 
plane, mln. lt 

2007–2013 m. atnaujintame 
regiono plėtros plane, mln. Lt 

Uždaviniai 
Bendros 

lėšos 

ES 
paramos 
ir kitos 

lėšos 

Viešasis ir 
privatus 

finansavimas 

Bendros 
lėšos 

ES 
paramos 
ir kitos 

lėšos 

Viešasis ir 
privatus 

finansavimas 

4.3.1. Verslo skatinimas ir 
infrastruktūros gerinimas kaime. 

87,7 31,1 56,6 88,2 31,6 56,5 

4.3.2.Aplinkos puoselėjimas ir 
žmogiškųjų išteklių ugdymas kaime. 95,8 73,3 22,5 109,7 85,5 25,2 

Iš viso: 183,5 104,4 79,1 197,9 117,1 81,7 
 

 
4.18 lentelė 

Iš viso pagal ekonominės ir socialinės veiklos kaimo vietovėse skatinimo prioritetą 
 

2007–2013 m. regiono plėtros plane, mln. Lt 
2007–2013 m. atnaujintame regiono plėtros plane, 

mln. Lt 
Bendros lėšos ES paramos ir 

kitos lėšos 
Viešasis ir privatus 

finansavimas 
Bendros lėšos ES paramos ir 

kitos lėšos 
Viešasis ir 
privatus 

finansavimas 
887,8 477,9 409,9 896 486,4 410,5 

 
 

4.19 lentelė 
Atnaujinto 2007–2013 m. Šiaulių regiono plėtros plano bendri finansiniai rodikliai 

 

2007–2013 m. regiono plėtros 
plane, mln. Lt 

2007–2013 m. atnaujintame 
regiono plėtros plane, mln. Lt 

Dalis 
nuo 

bendros  
ES 

paramos 
Lietuvai, 

proc. 
Prioritetai 

Bendros 
lėšos 

ES 
paramos 
ir kitos 

lėšos 

Viešasis 
ir 

privatus 
finansa-
vimas 

Bendros 
lėšos 

ES 
paramos 
ir kitos 

lėšos 

Viešasis 
ir 

privatus 
finansa-
vimas 

 

1. Šiaulių regiono žmogiškųjų 
išteklių plėtra. 

2. Šiaulių regiono ekonomikos 
augimas. 

3. Šiaulių regiono sanglaudos 
skatinimas. 

4. Ekonominės ir socialinės veiklos 
kaimo vietovėse skatinimas. 

 
62,3 

 
4149,3 

 
2322,6 

 
887,8 

 
35,6 

 
482,4 

 
1314,6 

 
477,9 

 
35,9 

 
3666,9 

 
1008,0 

 
409,9 

 
55,0 

 
932,4 

 
2660,5 

 
896 

 
34,4 

 
409,7 

 
1792,5 

 
486,4 

 
21,1 

 
515,8 

 
854,7 

 
410,5 

 

 
1,1 

 
3,8 

 
19,6 

 
8,4 

Iš viso:  7422 2310,5 5120,7 4543,9 2723 1802,1 9,5 
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Šiaulių regiono 2007–2013 m. plėtros planą atnaujina Šiaulių apskrities viršininko administracija.  
Vadovė – Regioninės plėtros departamento direktorė Dalia Dijokaitė. 
 
 
Projekto vykdytojas – UAB „Europos erdvės efektas“. 
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