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ĮVADAS 

 

Vilniaus miesto savivaldyb÷s užsakymu vykdomas „Vilniaus miesto 2010-2020 metų 

strateginio plano parengimo“ projektas. Projektas įgyvendinamas 3-imis etapais: I etapas – Situacijos 

analiz÷, II etapas – Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginio plano parengimas, III etapas – 

Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginio plano viešinimas (lygiagrečiai I-II etapams). Pateikiama 

ataskaita yra I-ojo etapo „Situacijos analiz÷“ antroji ataskaita, kurioje pateikiama Vilniaus miesto 

2002-2011 metų strateginio plano įgyvendinimo analiz÷. Įgyvendinant šį etapą taip pat atliekamas 

Vilniaus miesto gyventojų nuomon÷s tyrimas.  

 

Šios ataskaitos tikslas – atlikti Vilniaus miesto 2002-2011 metų strateginio plano 

įgyvendinimo analizę. 

 

Tyrimo turinys ir apimtis.  

� Vilniaus miesto 2002-2011 metų strateginio plano rengimas, įgyvendinimas ir steb÷sena: 

glaustai pateikiama esmin÷ informacija apie 2002-2011 m. strateginio plano rengimo 

etapus, plano įgyvendinimo ir priežiūros procesą. 

� Vizijos įgyvendinimo analiz÷: pateikiama vizijos rodiklių raidos apžvalga ir projekcijos iki 

2020 m. pagal stebimas vystymosi tendencijas.  

� Prioritetų įgyvendinimo analiz÷: pateikiama prioritetų rodiklių raidos apžvalga.  

� Veiksmų įgyvendinimo analiz÷: pateikiama veiksmų įgyvendinimo apžvalga, apžvelgiami 

agreguoti rezultatai prioritetų, jų tikslų ir uždavinių lygmenyse.  

� Strateginio plano įgyvendinimo analiz÷s apibendrinimas ir įžvalgų suformulavimas, 

išskiriant plano įgyvendinimą įtakojusias priežastis, stipriąsias ir silpnąsias įgyvendinimo 

puses. 
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Metodika. Ataskaita parengta dokumentinių tyrimų metodu, analizuojant antrin÷s 

informacijos šaltiniuose pateikiamą informaciją. Pagrindiniai naudoti informacijos šaltiniai – Vilniaus 

miesto savivaldyb÷s dokumentai: Vilniaus miesto 2002-2011 metų strateginis planas, Vilniaus miesto 

strateginio plano įgyvendinimo metin÷s ataskaitos už 2002-2008 m., Vilniaus miesto 2002-2011 metų 

strateginio plano priežiūros sistema, Strateginio valdymo Vilniaus miesto savivaldyb÷je tvarka, 

Vilniaus miesto savivaldyb÷s 2010-2012 metų veiklos planas ir jame patvirtintų programų aprašymai 

(1-16 programos). Papildomai, analizuojant vizijos bei prioritetų rodiklių raidą, naudotasi Statistikos 

departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s (toliau – Statistikos departamento) informacija. 

 

Rezultatai ir tęstinumas. Šios ataskaitos r÷muose išanalizuotas Strateginio plano 

įgyvendinimo efektyvumas visuose strateginio planavimo lygiuose (vizija, prioritetai, veiksmai, 

statistiniai rodikliai), įvertintos silpnosios ir stipriosios planavimo bei plano įgyvendinimo priežiūros 

pus÷s. Į šios analiz÷s rezultatus bus atsižvelgiama įgyvendinant II-ojo etapo veiklas – rengiant 

strateginį planą 2010-2020 metams. I-ame etape taip pat buvo planuota atlikti Ekspertų apklausą 

(apklausti Savivaldyb÷s Tarybos narius, administracijos darbuotojus), tačiau pasitarus su Savivaldyb÷s 

darbuotojais, nuspręsta šį tyrimą perkelti į II-ąjį Strateginio plano rengimo etapą, taip siekiant taupyti 

Savivaldyb÷s darbuotojų laiką, ir klausimus, susijusius su Strateginio plano įgyvendinimu bei miesto 

raida, pateikti kompleksiškai, kartu su klausimais apie miesto vystymosi galimybes, tuo pačiu 

įtraukiant min÷tus asmenis į strateginio planavimo procesą. 

 

Reng÷jai. Ataskaita parengta bendradarbiaujant: 

� UAB „Ekonomin÷s konsultacijos ir tyrimai“ (EKT grup÷) 

     J. Jasinskio g. 16, LT – 01112, Vilnius, Lietuva 
    Tel.: (+370 5) 25 26 225, faks.: (+370 5) 25 26 226 
    El. paštas: ekt@ekt.lt; http://www.ekt.lt 
     
    Kontaktinis asmuo: Darius Dulskis, projekto vadovas 
 

� UAB „SAVVIN“ 

     Lvovo g. 25, LT – 09320, Vilnius, Lietuva 
     Tel.: (+370 5) 20 54 477, faks.: (+370 5) 20 54 478 
     El. paštas: info@savvin.eu; http://www.savvin.eu 
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1. VILNIAUS MIESTO 2002-2011 METŲ STRATEGINIO PLANO  RENGIMAS, 
ĮGYVENDINIMAS IR STEBöSENA 

 

Vilniaus miesto 2002-2011 metų strateginis planas (toliau – VMSP) buvo rengiamas 2001-

2002 m. bendradarbiaujant Vilniaus miesto savivaldybei ir išor÷s ekspertams. Galutinis VMSP 

projektas buvo patvirtintas Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos sprendimu (Nr. 607, 2002 m. 

birželio 19 d.) 2002 m. birželio m÷nesį. 

VMSP buvo rengiamas penkiais etapais: 

� I-as etapas: sukurta Vilniaus miesto vizija.  

� II-as etapas: atlikta Vilniaus miesto ekonomin÷s ir socialin÷s būkl÷s analiz÷.  

� III-ias etapas: išskirti ilgalaikiai miesto pl÷tros prioritetai; patvirtinta Vilniaus miesto vizija 

iki 2020 m. ir pl÷tros prioritetai 2002-2011 m. 

� IV-as etapas: parengtas VMSP projektas, įvykdytas svarstymas įvairiose interesų grup÷se; 

patvirtintas VMSP (Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m. birželio 19 d. 

sprendimas Nr. 607).  

� V-as etapas: sukurta VMSP priežiūros (steb÷senos) sistema. 

 

VMSP rengimui buvo pasitelkti išor÷s ekspertai, pagrindinis VMSP reng÷jas – SĮ „Vilniaus 

planas“. Planas buvo rengiamas bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldyb÷s atstovais bei 

konsultuojantis su kitai išoriniais ekspertais. Siekiant įvertinti ir atsižvelgti į įvairių suinteresuotų šalių 

nuomonę ir vertinimus, buvo atliktos 3 apklausos – ekspertų, miesto gyventojų ir Savivaldyb÷s 

atstovų. VMSP buvo svarstomas įvairių lygių darbo grupių ir visuomen÷s susitikimuose – organizuoti 

„darbo pusryčiai“, seminarai. Patvirtintas VMSP pristatytas konferencijose, viešinimui sukurta VMSP 

svetain÷ internete, vaizdinis pristatymas video filmuose. 

 

VMSP patvirtinta Vilniaus miesto vizija iki 2020 m.: Vilnius – Lietuvos sostin÷, 

moderniausias Vidurio ir Rytų Europos miestas, tarptautinis politikos, verslo, mokslo ir 

kultūros centras. 



VILNIAUS MIESTO 2002-2011 METŲ STRATEGINIO PLANO ANALIZö:  
I-O ETAPO ATASKAITA 

 

EKT Grup÷, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, LT – 01112, Lietuva, tel: +370 5 25 26 225, faks: +370 5 2526226, el. paštas: ekt@ekt.lt, http: www.ekt.lt 7 

VMSP detalizuojama modernumo sąvoka, išskiriant 3 svarbiausius bruožus: naujoji 

ekonomika, pažangi visuomen÷, savita aplinka (plačiau žr. 2 sk.). Remiantis patvirtinta miesto vizija 

bei esamos situacijos analize, suformuluoti 4 prioritetai. Žemiau pateikiama prioritetų struktūros 

schema:  

 

Paveikslas 1. VMSP prioritetų, tikslų ir uždavinių schema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Šaltiniai: Vilniaus miesto 2002-2011 metų strateginis planas ir jo pakeitimai (Vilniaus miesto tarybos sprendimai 2004 m. 

vasario 11 d. Nr. 1-228; 2008 m. lapkričio 12 d. Nr. 1-665) 
 

Per 2002-2009 m. laikotarpį buvo atlikti 2 VMSP pakeitimai – 2004 m. (Vilniaus miesto 

tarybos sprendimas, 2004 m. vasario 11 d. Nr. 1-228) ir 2008 m. (Vilniaus miesto tarybos sprendimas, 

2008 m. lapkričio 12 d. Nr. 1-665). Didžioji dalis pakeitimų yra veiksmų lygmenyje papildant naujais, 

performuluojant esamus veiksmus ar nutraukiant kai kurių galiojimą. Uždavinių lygmenyje per 

nagrin÷jamą laikotarpį buvo vykdomas tikslų išpl÷timas papildant naujais uždaviniais – 2004 m. 3-čio 

prioriteto 2-as ir 3-čias tikslai papildyti naujais uždaviniais; 2008 m. 1-o prioriteto 4-as tikslas 

papildytas vienu uždaviniu. Pakeitimai įvykdyti atsižvelgiant į pokyčius Savivaldyb÷s struktūroje 

3.1.1. 3.4.1. 3.2.1. 3.3.1. 

3.1.2. 3.4.2. 3.2.2. 3.3.2. 

3.1.3. 3.4.3. 3.2.3. 3.3.3. 

3.1.4. 3.4.4. 3.2.4. 3.3.4. 

3.1.5. 

4.1.1. 4.4.1. 4.2.1. 4.3.1. 

4.1.2. 4.4.2. 4.2.3. 4.3.2. 

4.4.3. 4.2.3. 

4.4.4. 

1.2.1. 1.5.1. 1.3.1. 1.4.1. 

1.2.2. 1.5.2. 1.3.2. 1.4.2. 

1.5.3. 1.3.3. 1.4.3. 

1.3.4. 

1.6.1. 

1.6.2. 

1.6.3. 

 
2.1. 

 
2.2. 

 
3.1. 

 
3.4. 

 
3.2. 

 
3.3. 

 
4.1. 

 
4.4. 

 
4.2. 

 
4.3. 

 
1.2. 

 
1.5. 

 
1.3. 

 
1.4. 

 
1.6. 

1 prioritetas. 
VILNIAUS 

TARPTAUTINIO 
KONKURENCINGUMO 

DIDINIMAS 

2 prioritetas. 
NAUJOSIOS 

EKONOMIKOS 
PLöTRA 

3 prioritetas. 
PAŽANGIOS 

VISUOMENöS 
KŪRIMAS  

4 prioritetas. 
SUSISIEKIMO IR 

INŽINERINöS 
INFRASTRUKTŪROS 

PLöTRA 

2.1.1. 2.2.1. 

2.1.2. 2.2.2. 

2.1.3. 

 
1.1. 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.4.4. 

2.2.3. 

2.2.4. 

3.2.5. 

3.2.6. 

3.3.5. 

3.3.6. 

1.4.5. 

Pažym÷jimai: 

     
 1.1.2. 

 - patvirtinta pradiniame VMSP 

     
 3.2.6. 

 - papildyta 2004 m. (Vilniaus miesto tarybos sprendimas 2004 m. vasario 11 d. Nr. 1-228) 

     
 1.4.5. 

 - papildyta 2008 m. (Vilniaus miesto tarybos sprendimas 2008 m. lapkričio 12 d. Nr. 1-665) 
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(atnaujinant priskiriamus atsakingus departamentus) bei d÷l iškilusios būtinyb÷s atsižvelgiant į ES 

remiamų projektų reikalavimus (pvz., projektas turi prisid÷ti prie tam tikros ilgalaikio strateginio 

plano priemon÷s įgyvendinimo), tod÷l siekiant gauti finansavimą tam tikriems projektams, kurie 

nebuvo numatyti pradiniame plane, teko papildyti atitinkamų tikslų detalizavimą. 

Pagal planą, vertinant tikslų ir uždavinių skaičių, didžiausios pastangos sutelktos 3-io  ir 1-o 

prioritetų įgyvendinimui, tačiau investicijoms imliausias – 4-as prioritetas. Mažiausiai veiksmų, taip 

pat ir l÷šų plane numatyta 2-am prioritetui. Faktinis l÷šų panaudojimas nebuvo sekamas (nesant 

techninių galimybių priskirti panaudotas l÷šas konkrečiam veiksmui), tod÷l n÷ra galimyb÷s įvertinti, ar 

realiai įgyvendintų veiksmų l÷šų poreikis ir pasiskirstymas atitiko planuotą. 

 

Lentel÷  1. Pagrindin÷ informacija apie prioritetų įgyvendinimo planą 

  

Tikslų 
skaičius 

Uždavinių 
skaičius 

L÷šų poreikis 2002-2011 m. 

mln. Lt % 

1 prioritetas 6 18 (19) 2100,3 31% 

2 prioritetas 2 7 48,4 1% 

3 prioritetas 4 18 (21) 1085,2 16% 
4 prioritetas 4 11 3593,6 53% 

Iš viso:     6827,6 100% 
 

Šaltiniai: Vilniaus miesto 2002-2011 metų strateginis planas ir jo pakeitimai (Vilniaus miesto tarybos sprendimai 2004 m. 
vasario 11 d. Nr. 1-228; 2008 m. lapkričio 12 d. Nr. 1-665)  

Pastaba: Skliaustuose nurodytas uždavinių skaičius po pakeitimų 
 

Planavimo etape parengta VMSP priežiūros sistema. Strateginio plano priežiūros sistemoje 

numatyta trijų lygių kiekybinių rodiklių sistema, kurios pagalba kontroliuojamas VMSP veiksmų 

įgyvendinimas bei įvertinamas plano įgyvendinimo poveikis miestui.  

� I lygis. Vizijos rodikliai – parinkta 12 rodiklių, atspindinčių 3 miesto vystymosi sritis: 

visuomen÷, ekonomika, aplinka. Vizijos rodikliai atspindi miesto raidą ir art÷jimą prie 

vizijos. Vizijos rodikliams nustatytos siektinos reikšm÷s iki 2020 m. 

� II lygis. Prioritetų rodikliai – iš viso parinkti 83 rodikliai, parodantys VMSP 

įgyvendinimo poveikį keturiems VMSP prioritetams. Dalis rodiklių sutampa su vizijos 

rodikliais. 

� III lygis. Veiksmų įgyvendinimo rodikliai – parodo konkretaus veiksmo įgyvendinimą, 

t.y. apskaičiuojama, kokia planuotų veiksmų dalis kasmet įgyvendinama. Buvo numatyta 

rinkti ir sunaudotų l÷šų rodiklius, tačiau realiai tai nebuvo įgyvendinta. 
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Visų lygių rodikliai pateikiami VMSP įgyvendinimo ataskaitose, rengiamose kasmet. Per 2002-

2009 m. buvo parengtos ir patvirtintos 7 įgyvendinimo ataskaitos už kiekvienus 2002-2008 m. 

laikotarpio metus. Ataskaitose pateikiama daugiau kiekybinio pobūdžio informacija, atspindinti 

tendencijas (surenkami duomenys), tačiau n÷ra pateikiamas veiksmų įgyvendinimo ir poveikio miestui 

rodiklių raidos vertinimas. Pagal planą numatyta VMSP įgyvendinimo ataskaitos pristatymas ir 

diskusija kasmetin÷s konferencijos metu, tačiau d÷l l÷šų trūkumo, realiai ši veikla nebuvo atliekama.  

Finansinių išteklių panaudojimas VMSP veiksmų įgyvendinimui  yra pateikiamas tik 2002 m. 

ataskaitoje, v÷lesn÷se tokia informacija nebuvo renkama. Sprendimą nerinkti l÷šų panaudojimo 

informacijos pagal strateginio plano struktūrą nul÷m÷ sunkumai, susiję su ilgalaikio (strateginio) plano 

ir trumpalaikių (trimečių) veiklos planų nesuderinimu.   

Pagal sukurtą ir 2003 m. sausio 22 d. patvirtintą (Vilniaus miesto tarybos sprendimas Nr. 749) 

Strateginio plano priežiūros sistemą, VMSP veiksmai ateinantiems metams tur÷tų būti paskirstomi 

pagal vykdytojus ir įtraukiami į Savivaldyb÷s trijų metų strateginį veiklos planą, konkretizuojant 

veiksmų įvykdymo terminus, l÷šų apimtis, priemones, finansavimo šaltinius ir pan. Jo pagrindu v÷liau 

tur÷tų būti sudaromas metinis biudžetas, renkami duomenys apie plano įgyvendinimą.  

Šiuo metu trimečiai veiklos planai rengiami pagal patvirtintą Strateginio valdymo Vilniaus 

miesto savivaldyb÷je tvarką (2002 m. spalio 24 d. Vilniaus miesto savivaldyb÷s valdybos sprendimas 

Nr.1989V, pakeista 2006 m. vasario 28 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr.30-309), kurioje 

pateiktas (n-1)-(n+2)-ųjų metų Vilniaus miesto savivaldyb÷s (asignavimų valdytojo) tikslų, programų, 

programų tikslų, uždavinių ir priemonių klasifikatorius. 

Vilniaus miesto savivaldyb÷s 2010-2012 metų veiklos plane išskirti 5 tikslai ir kiekvienam iš jų 

priskirtos atitinkamos programos1: 

1. Užtikrinti švietimo visiems prieinamumą ir kokybę, mažinti socialinę atskirtį ir ugdyti 

bendruomen÷s sveikatą (1-6 programos); 

2. Sudaryti palankias sąlygas verslo pl÷trai ir žinių visuomen÷s formavimui (7-8 programos); 

3. Saugoti ir formuoti Vilniaus miesto savitumą, užtikrinti gerą aplinkos kokybę (9-13 

programos); 

4. Pl÷toti inžinerinę ir susisiekimo infrastruktūrą (14-15 programos); 

5. Padidinti miesto valdymo kokybę (16 programa). 

 

                                                 
1 Šiuo metu yra iš viso 16 patvirtintų programų, formuojama 17-a programa. 
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Vieną programą gali vykdyti keli asignavimų valdytojai, tod÷l ir vienos programos l÷šos 

paskirstomos tarp ją vykdančių asignavimų valdytojų. Kiekvieną programą sudaro jos tikslai, 

uždaviniai, priemon÷s, vertinimo kriterijai ir l÷šos.  

Tikslai nustato rezultatą, kurį norima pasiekti per tam tikrą laikotarpį, ir yra išd÷stomi 

prioriteto tvarka. Programos tikslams įgyvendinti formuluojami uždaviniai. Kiekvienam uždaviniui 

įgyvendinti numatomos priemon÷s. Priemon÷s turi parodyti efektyviausią ir racionaliausią būdą, kaip 

pasiekti norimą rezultatą. Savivaldyb÷s finansin÷je apskaitoje priemon÷s dar yra skaidomos į 

papriemones (konkrečius investicinius projektus), pagal kurias yra vedama l÷šų apskaita. 

Nepaisant to, kad didžioji dauguma priemonių yra priskirtos konkrečiam ilgalaikiam 

prioritetui (iš Strateginio plano), tačiau tarp programų n÷ra tiesiogin÷s sąsajos su Strateginiame plane 

išskirtais uždaviniais ir veiksmais. D÷l šios priežasties finansinių l÷šų atsekamumas Strateginio plano 

lygmenyje n÷ra įmanomas. Tai yra viena didžiausių problemų, nulemiančių tai, kad n÷ra galimyb÷s 

atlikti finansų poreikio ir panaudojimo planavimo ir kontrol÷s, ženkliai sumaž÷ja strateginio plano 

funkcionalumas (nes kasdienin÷je veikloje vadovaujamasi trumpalaikiais veiklos planais, vykdomos 

juose numatytos programos nukreiptos į šių planų tikslų pasiekimą, o veiklos planuose tikslai 

nesuderinti su ilgalaikio plano tikslais), auga atotrūkis tarp ilgalaikio ir trumpalaikio planų. 
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2. VIZIJOS ĮGYVENDINIMO ANALIZö 

 

Vizija gali būti apibr÷žta kaip atitinkamos valdymo srities idealizuota būkl÷, kuri tur÷tų būti 

pasiekta po tam tikro laikotarpio. VMSP patvirtinta Vilniaus miesto vizija iki 2020 m.: 

 

 

Vilniaus modernumas išsiskiria naująja ekonomika, kuriama pažangios visuomen÷s, 

gyvenančios savitoje aplinkoje.  

 Išskiriami šie svarbiausi modernumo požymiai: 

� Naujoji ekonomika: tarptautinis konkurencingumas; moderni susisiekimo sistema; 

pažangiausių technologijų ir žinių ekonomikos centras; turizmo, konferencijų, parodų ir 

pramogų centras. 

� Pažangi visuomen÷: žinių visuomen÷s centras; dinamiška, jaunimo pam÷gta kūrybos 

vieta, didelis aukštos kvalifikacijos specialistų potencialas; aukšta gyvenimo kokyb÷; 

pažangi socialin÷ sistema; tarptautinis kultūrinis bendradarbiavimas. 

� Savita aplinka: jaukus ir savitas miestas; harmoninga miesto pl÷tra, kultūros ir gamtos 

paveldo vertybių gausa; ekologiškas miestas, tausojantis unikalią gamtinę aplinką, kuri yra 

pritaikyta miesto gyventojų ir svečių poreikiams. 

 

Vizijos įgyvendinimui matuoti Strateginio plano priežiūros sistemoje parinkta 12 rodiklių, 

atspindinčių VMSP įgyvendinimo poveikį 3 pagrindinių miesto sektorių – visuomen÷s, ekonomikos 

ir aplinkos – raidai ir art÷jimą prie vizijos. Vizijos rodikliams nustatytos siektinos reikšm÷s iki 2020 m. 

 

 

 

 

 

 

VILNIUS 2020: 
 

Vilnius – Lietuvos sostin÷, moderniausias Vidurio ir Rytų Europos miestas, 
tarptautinis politikos, verslo, mokslo ir kultūros centras. 
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Lentel÷  2. Vizijos rodikliai 

Rodiklio pavadinimas Informacijos šaltinis 
Prognoz÷ 

2020 metams 
VISUOMENö   
1. Gyventojų skaičiaus metin÷ kaita (proc.) Statistikos departamentas  1,0 
2. Vidutinis m÷nesinis bruto darbo užmokestis (Lt) Statistikos departamentas  6400 
3. Gyventojų apsirūpinimas gyvenamuoju plotu (vienam 

gyventojui vidutiniškai tenka kv. m naudingojo ploto) 
Statistikos departamentas  32 

4. 10 000 gyventojų tenka moksleivių ir studentų Statistikos departamentas  3500 
EKONOMIKA   
5. BVP, tenkantis vienam gyventojui (Vilniaus apskrityje, 

tūkst. Lt) 
Statistikos departamentas  80 

BVP, tenkantis vienam gyventojui (Vilniaus mieste, tūkst. 
Lt) 

Ekspertinis vertinimas 100 

6. Nedarbo lygis (proc.) Statistikos departamentas  4 
7. Materialin÷s investicijos, tenkančios vienam gyventojui 

(tūkst. Lt) 
Statistikos departamentas  20 

8. Tiesiogin÷s užsienio investicijos, tenkančios vienam 
gyventojui (tūkst. Lt) 

Statistikos departamentas  30 

APLINKA   
9. Aplinkos oro kokyb÷ (azoto dioksido ir kietųjų dalelių 

ribin÷s reikšm÷s viršijimas, proc.) 
Miesto pl÷tros 
departamentas 

0 

10. Paviršinių vandenų kokyb÷ (I-VI klas÷s) Miesto pl÷tros 
departamentas 

II-III 

11. Įrengtų želdynų plotas, tenkantis vienam gyventojui (kv. 
m) 

Miesto pl÷tros 
departamentas 

30 

12. Atliekų panaudojimas (proc.) Statistikos departamentas  65 
 

Šaltiniai: Vilniaus miesto 2002-2011 metų strateginio plano priežiūros sistema (2003 m. sausio 22 d. Vilniaus miesto 
savivaldyb÷s tarybos sprendimas Nr. 749) 

 

VSMP taip pat yra išskirtos vizijos įgyvendinimo s÷km÷s sąlygos, t.y. kad miestas turi būti 

efektyviai valdomas, o vilniečiai bus aktyvūs miesto kūr÷jai.  

Kiekvienais metais yra renkami ir sisteminami vizijos įgyvendinimo rodikliai, informaciją apie 

rodiklius pateikia atsakingi Savivaldyb÷s departamentai.  

Toliau pateikiama vizijos rodiklių dinamika 2000-2008 m. pagal kiekvieną miesto sektorių bei 

išvesti tiesiniai trendai pagal istorinius duomenis. 
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Paveikslas 2. Vizijos įgyvendinimas 2000-2008 m.: Visuomen÷ 

Gyventoj ų skaičiaus metin ÷ kaita (proc.)
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Šaltinis: Vilniaus miesto strateginio plano įgyvendinimo metin÷ ataskaita, 2008 m. (Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2009 m. 
geguž÷s 21 d. sprendimas Nr. 1-1036)  
Pastaba: dalis Strateginio plano įgyvendinimo ataskaitoje pateikiamų rodiklių nesutampa su Statistikos departamento teikiama 
informacija, tod÷l analizuojant duomenis vadovautasi Statistikos departamento duomenimis. 

 

Pagal nustatytus rodiklius, geriausi pasiekimai stebimi žinių ekonomikos srityje, kadangi 10 

tūkst. Vilniaus m. gyventojų tenka net 3260 moksleivių ir studentų (tikslas 2020 m. – 3500), jų 

skaičius per pastaruosius 8 metus išaugo 20%. 

Tuo tarpu mažiausiai pasiektas vizijos rodiklis – gyventojų skaičiaus kaita. Prognozuota, kad 

iki 2020 m. gyventojų augimas pasieks 1% metinį augimą, tuo tarpu iki šiol užfiksuota vidutin÷ 0,1% 

metin÷ gyventojų kaita.  

Vidutinis m÷nesinis darbo užmokestis pastaraisiais metais augo l÷čiau nei planuota ir 2008 m. 

siek÷ 2540 Lt (40% siektinos rodiklio reikšm÷s), tod÷l, ypač atsižvelgiant į dabartinį ekonomikos 

sul÷t÷jimą bei susijusius pokyčius darbo rinkoje, šio vizijos rodiklio pasiekimas mažai tik÷tinas. 
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Paveikslas 3. Vizijos įgyvendinimas 2000-2008 m.: Ekonomika 

BVP 1-am gyv. Vilniaus apskrityje (t ūkst. Lt)
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Šaltinis: Vilniaus miesto strateginio plano įgyvendinimo metin÷ ataskaita, 2008 m. (Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2009 m. 
geguž÷s 21 d. sprendimas Nr. 1-1036)  
Pastaba: dalis Strateginio plano įgyvendinimo ataskaitoje pateikiamų rodiklių nesutampa su Statistikos departamento teikiama 
informacija, tod÷l analizuojant duomenis vadovautasi Statistikos departamento duomenimis. 

 

Pagal nustatytus rodiklius, geriausi pasiekimai stebimi investicijų pritraukimo srityje – tiek 

materialin÷s investicijos, tiek tiesiogin÷s užsienio investicijos (toliau – TUI) Vilniuje augo. Tačiau 

rodikliai n÷ra adekvačiai palyginami su siektinais (prognoziniais) vizijos rodikliais, kadangi nuo 

2004 m. keit÷si duomenų šaltiniai ir rodiklių apskaičiavimo tvarka. 

BVP, tenkantis 1-am gyventojui (Vilniaus apskrityje) 2008 m. siek÷ 51,1 tūkst. Lt, t.y. 64% 

siektinos šio vizijos rodiklio reikšm÷s (80 tūkst. Lt). 

Prasčiausi rezultatai stebimi nedarbo srityje, kadangi 2008 m. nedarbo lygis Vilniuje ženkliai 

padid÷jo ir siek÷ 5,2% (siektina reikšm÷ – 4%). Daugiausia įtakos tam tur÷jo ekonomin÷ kriz÷ šalyje ir 

susiję pokyčiai darbo rinkoje. 
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Paveikslas 4. Vizijos įgyvendinimas 2000-2008 m.: Aplinka 

Azoto dioksido ir kiet ųjų daleli ų ribin ÷s reikšm ÷s 
viršijimas (proc.)
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Šaltinis: Vilniaus miesto strateginio plano įgyvendinimo metin÷ ataskaita, 2008 m. (Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2009 m. 
geguž÷s 21 d. sprendimas Nr. 1-1036)  
Pastaba: Rodikliai analizuoti remiantis Strateginio plano įgyvendinimo ataskaitoje pateikiamais duomenimis. 

 

Vertinant aplinkos oro kokyb÷s rodiklius, matyti, kad 2007 m. ženkliai buvo viršyta kietųjų 

dalelių ribin÷ reikšm÷ (siek÷ 38%), tačiau v÷liau atsistat÷. Azoto dioksido ribin÷s reikšm÷s viršytos 

nebuvo. Paviršinių vandenų kokyb÷ Vilniuje priklauso III-IV kokyb÷s klas÷ms, tuo tarpu siektina 

reikšm÷ – II-III kokyb÷s klas÷. 

Įrengtų želdynų plotas, tenkantis 1-am gyventojui, 2008 m. siek÷ 12 kv.m. (siektina reikšm÷ – 

30 kv.m.), ir nuo 2000 m. padid÷jo 50%. 

Pagal atliekų panaudojimo rodiklius Vilnius vis dar ženkliai atsilieka nuo vizijos (siektina 

reikšm÷ 2020 m. – 65%) – 2008 m. šis rodiklis siek÷ tik 20%. 

 

Atlikus vizijos rodiklių įgyvendinimo analizę, galima daryti išvadą, kad pagal miesto sektorius 

(visuomen÷, ekonomika ir aplinka), geriausiai yra pasiekiami su visuomene susiję rodikliai, kurie nuo 

2000 m. iliustruoja kryptingą šio miesto sektoriaus raidą.  
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Ekonomikos rodikliai (pvz. investicijų), nors ir ger÷ja, tačiau ne visiškai adekvačiai atspindi 

vizijos pasiekimą d÷l pasikeitusių duomenų apskaitos principų Statistikos departamente. Taip pat 

šiems rodikliams didelę įtaką darys 2008 m. II-oje pus÷je prasid÷jusi pasaulinio masto finansų 

sektoriaus kriz÷, kurios poveikis Lietuvoje taip pat labai stipriai jaučiamas (BVP maž÷jimas, nedarbo 

lygio augimas ir kt.). D÷l šios priežasties vertinti vizijos įgyvendinimą pagal ekonomikos rodiklius šiai 

dienai n÷ra tikslinga. 

Aplinkos kokyb÷s rodikliai per analizuojamą laikotarpį kito nežymiai. Tačiau jų įgyvendinimas 

ir vizijos pasiekimas didžiąja dalimi priklausys nuo Savivaldyb÷s įgyvendinamų investicinių 

infrastruktūros modernizavimo projektų ir galimyb÷s juos finansuoti iš nuosavų ar Europos Sąjungos  

(toliau – ES) l÷šų. 
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3. PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO ANALIZö 

 

Prioritetų rodikliai yra antrojo (viduriniojo) lygmens, kurį sudaro 83 rodikliai, parodantys 

Strateginio plano įgyvendinimo poveikį visiems keturiems prioritetams (kai kurie rodikliai sutampa su 

vizijos rodikliais). Toks rodiklių sąrašas nustatytas VMSP priežiūros sistemos rengimo metu. 

Kiekvienais metais prioritetų įgyvendinimo rodikliai yra renkami ir sisteminami. Rodikliai 

susisteminami VMSP plano kasmetin÷se įgyvendinimo ataskaitose. Kadangi šiems rodikliams n÷ra 

nustatyti siektini tikslai (prognoz÷s), sud÷tinga įvertinti jų įgyvendinimo s÷kmingumą (adekvatumą) 

bei atitikimą bendrai miesto vizijai. Toliau pateikiama min÷tų rodiklių dinamika 2001-2008 m. pagal 

kiekvieną iš keturių prioritetų. 

 

3.1 1 prioritetas. VILNIAUS TARPTAUTINIO KONKURENCINGUMO 
DIDINIMAS 

VMSP 1-as prioritetas „Vilniaus tarptautinio konkurencingumo didinimas“ yra 

detalizuojamas į šiuos tikslus: 

1  prioritetas. Vilniaus tarptautinio konkurencingumo didinimas: 

1.1. tikslas. Stiprinti Vilniaus kaip regionin÷s valstyb÷s sostin÷s ir strategin÷s traukos 

centro reikšmę. 

1.2. tikslas. Formuoti Vilniaus kaip žinių ekonomikos miesto įvaizdį. 

1.3. tikslas. Pagerinti Vilniaus miesto urbanistinį architektūrinį įvaizdį. 

1.4. tikslas. Išryškinti ir plačiau panaudoti Vilniaus kultūrinį ir gamtinį savitumą. 

1.5. tikslas. Išpl÷toti turizmo paslaugas. 

1.6. tikslas. Pagerinti miesto valdymą, padidinti miesto savivaldyb÷s darbuotojų geb÷jimus. 

 

Kiekvienam tikslui pasiekti yra numatyti uždaviniai ir veiksmai. Plane buvo numatyta Vilniaus 

kaip tarptautinio regioninio centro reikšmę didinti dedant pastangas tapti nuolatine Šiaur÷s, Šiaur÷s-

Rytų ir Vidurio Europos šalių politinių forumų ir susitikimų vieta bei pl÷toti ryšius su užsienio šalių 

sostin÷mis ir miestais. Vilniaus kaip žinių ekonomikos miesto įvaizdis formuojamas pagrinde 

informacijos skleidimo priemon÷mis. Vilniaus miesto urbanistinio ir architektūrinio įvaizdžio 

gerinimui numatyta sujungti Vilniaus ir Kauno potencialą, harmoningai pl÷toti Vilniaus priemiesčius, 
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tausoti ir stiprinti savitą miesto estetinį įvaizdį, saugoti istorinio miesto kraštovaizdį. Miesto kultūrinio 

ir gamtinio savitumo platesniam panaudojimui siekiama didinti Vilniaus istorinio centro patrauklumą 

gyvenimui, verslui, kūrybai ir turizmui (išsaugant savitumą), didinti vertingiausių gamtinių teritorijų 

pritaikymą lankymui ir rekreacijai, eksponuoti gamtos ir kultūros vertybes bei tobulinti jų saugojimo 

ir naudojimo teisinį mechanizmą, pl÷toti tarptautin÷s svarbos kultūros renginius. Pagal 2008 m. 

atliktą VSMP pakeitimą, šis tikslas papildytas dar vienu uždaviniu – įgyvendinti aplinkos apsaugos 

priemones gerinant gyvenimo kokybę. Siekiant pl÷toti turizmo paslaugas, didžiausias d÷mesys 

skiriamas marketingo veiklai bei turizmo informacijos infrastruktūrai, taip pat sąlygų tarptautiniams 

renginiams organizuoti bei turistams apgyvendinti gerinimui. Miesto valdymui ir savivaldyb÷s 

darbuotojų geb÷jimams gerinti iškelti uždaviniai tobulinti Savivaldyb÷s valdymo struktūrą, spartinti 

Savivaldybei priklausančių įmonių privatizavimą bei ugdyti Savivaldyb÷s darbuotojų geb÷jimus 

rengiantis dirbti integracijos į ES sąlygomis.  

Suplanuotų uždavinių/veiksmų įgyvendinimo analiz÷ pateikiama 4-ame skyriuje, šiame 

skyriuje nagrin÷jami prioritetų lygmens rodikliai, kurie daugiau orientuoti ne suplanuotų veiksmų 

įgyvendinimo matavimui ir sekimui, o parodo poveikį miestui per bendrųjų rodiklių raidą.  

1-o prioriteto įgyvendinimo lygiui matuoti parinkta 14 rodiklių (1 iš jų sutampa su vizijos 

rodikliais – Nr.11). Rodiklių raida pateikiama žemiau esančioje lentel÷je: 

 

Lentel÷  3. 1-o prioriteto rodiklių dinamika 2002-2008 m. 

Nr. 
Rodiklio  

pavadinimas 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Komentaras 

13 Vilniaus kreditų 
reitingas 

BBB BBB  BBB - 
Positive 

BBB - 
Stable 

BBB - 
Stable 

BBB - 
Stable 

BBB Miesto kreditų reitingas 
buvo pastovus, tačiau 
keit÷si perspektyvų 
vertinimas 

14 Stambių 
tarptautinių 
renginių, vykusių 
Vilniuje, skaičius 

39 46 50 41 39 42 n.d. Per 2002-2007 m. vyko 257 
stambūs tarptautiniai 
renginiai, vidutiniškai po 
42,8 per metus 

15 Atvykusių turistų 
skaičius, tūkst. 

608 717 1100 1200 1356 762  Bus 
rugpjūčio 
m÷n. 

Duomenys n÷ra palyginami 
su oficialiais Statistikos 
departamento duomenimis 

16 Užsienio turistų 
Vilniuje vidutin÷s 
išlaidos (Lt) 

722 852 1200 790 1181 n. d. n. d. Duomenys n÷ra palyginami 
su oficialiais Statistikos 
departamento duomenimis 

17 Restauruota 
istorinio 
užstatymo 
teritorijų (ha) 

26 
objektai 

12,0 10,0 6,7 4,8 5,2 2,1 Per 2002-2008 m. 
restauruota šiek tiek 
daugiau nei 40 ha istorinio 
užstatymo teritorijų, 
pagrindiniai darbai atlikti 
2003-2004 m. 

18 Atnaujinta miesto 
centro teritorijų 

1,6 4,8 10,0 5,8 21,6 28,2 155,0 Atnaujinta 227 ha miesto 
centro teritorijų, 68% šio 



VILNIAUS MIESTO 2002-2011 METŲ STRATEGINIO PLANO ANALIZö:  
I-O ETAPO ATASKAITA 

 

EKT Grup÷, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, LT – 01112, Lietuva, tel: +370 5 25 26 225, faks: +370 5 2526226, el. paštas: ekt@ekt.lt, http: www.ekt.lt 19

Nr. 
Rodiklio  

pavadinimas 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Komentaras 

(ha) ploto 2008 m. 

11 Įrengtų želdynų 
plotas, tenkantis 
vienam gyventojui 

8,20 9,00 9,10 9,20 9,21 9,25 12,00 2002-2008 m. rodiklis 
nuosekliai augo ir bendrai 
per laikotarpį padid÷jo 46% 

19 Įrengtų miesto 
apžvalgos 
aikštelių skaičius 

0 1 1 1 1 1 0 Per 2002-2008 m. įrengtos 
5 miesto apžvalgos aikštel÷s 

20 Saugomų 
teritorijų dalis 
(proc.) 

40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 Saugomų teritorijų dalis 
nepasikeit÷ per visą 
laikotarpį 

21 Želdinių plotas, 
tenkantis vienam 
gyventojui 

257,0 259,0 259,0 259,0 260,0 259,5 259,5 Želdinių plotas 1-am gyv. 
svyruoja tame pačiame 
lygyje ~260 m2 

22 Savivaldyb÷s 
teikiamų paslaugų 
įvertinimas pagal 
gyventojų ir 
įmonių apklausas 

               Apklausos buvo atliekamos 
iki 2005 m., v÷liau d÷l l÷šų 
stokos ši veikla nutraukta 
 

23 Tarptautinių 
projektų, kuriuose 
dalyvauja Vilniaus 
m. savivaldyb÷, 
skaičius  

18 3 3 42 41 3 2 Vilniaus m. savivaldyb÷ 
nuolat dalyvauja 2-3 
tarptautiniuose projektuose. 
2005-2006 m. buvo 
dalyvaujama daugiau nei 40-
yje projektų 

24 Savivaldyb÷s 
pritrauktų 
tarptautinių fondų 
l÷šos (mln. Lt) 

173,42 13,09 38,20 - 25,52 - n.d. Per 2002-2007 m. 
Savivaldyb÷ iš viso 
pritrauk÷ 250,22 mln. Lt 
tarptautinių fondų l÷šų, 
90% iš jų iki 2005 m. 

25 Savivaldyb÷s 
pritrauktų 
užsienio 
investuotojų l÷šos 
(mln. Lt) 

24,70 27,76 26,15 - - 15,99 - Per 2002-2008 m. iš viso 
Savivaldyb÷ pritrauk÷ 94,6 
mln. Lt užsienio investicijų, 
83% iš jų iki 2005 m. 

 

Šaltinis: Parengta autorių, remiantis Vilniaus miesto strateginio plano įgyvendinimo metin÷mis ataskaitomis už 2002-2008 m. 
Pastaba: Rodiklių numeracija išlaikyta tokia, kaip pateikiama VMSP įgyvendinimo ataskaitose 

 

Aukščiau lentel÷je trumpai pakomentuota prioriteto rodiklių raida. Siekiant atlikti šių rodiklių 

raidos vertinimą, susiduriama su sunkumais, kylančiais iš priežiūros sistemos ypatumų. Jau pagal 

rodiklių priežiūros sistemos struktūrą išryšk÷ja, kad prioritetų rodikliai n÷ra tiesiogiai susieti su 

tikslais, tod÷l n÷ra visiškai aišku, kuris rodiklis atspindi jud÷jimą link konkretaus tikslo. Rodiklių 

susiejimas paliekamas subjektyviai atskiro asmens interpretacijai ir tai gali nulemti vertinimo 

rezultatus.  

Antras svarbus faktorius – parinkti rodikliai atspindi ne visų tikslų pasiekiamumą. Pvz., iš 

pateikto sąrašo n÷ra aišku ar 1.2 tikslas „Formuoti Vilniaus kaip žinių ekonomikos miesto įvaizdį“ yra 

stebimas, nes n÷ra aiškiai susiejamų rodiklių.  
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Trečias faktorius, apsunkinantis efekto rodiklių analizę ir vertinimą, yra tai, kad n÷ra nustatyti 

vertinimo kriterijai ar vertinimo pagrindas, kritin÷s reikšm÷s. Tod÷l n÷ra aišku, kaip vertintinas 

pasiektas rezultatas, pvz., ar tai, kad vidutiniškai per metus suorganizuojama virš 40 stambių 

tarptautinių renginių, yra geras rezultatas, ar nepatenkinamas. Tur÷tų būti nustatytas atskaitos lygis, 

pvz., tai gali būti siektina reikšm÷ arba parinkta palyginamoji baz÷ (svarbu, įvertinti rodiklių 

skaičiavimo metodikų suderinamumą). Be to, objektyvumo vertinimui suteiktų tam tikrų kritinių 

reikšmių nustatymas, t.y. nustatyti rodiklių reikšmių intervalai, prie kurių vertinama, kad situacija yra 

gera, arba nustatytos aliarmin÷s reikšm÷s, kurios atkreiptų d÷mesį, jog reikia aktyvių veiksmų. 

Natūralu, kad neatliekant vertinimo, n÷ra atliekama gilesn÷ analiz÷ – n÷ra ieškoma (bent n÷ra 

užfiksuota ataskaitose) priežasčių d÷l rodiklių pasiekiamumo/nepasiekiamumo. Gilesn÷ analiz÷ gali 

atskleisti objektyvias priežastis ir išryškinti poreikį atlikti korekcinius veiksmus. Be to, n÷ra kaupiama 

informacija, galinti sutekti vertingos informacijos ateities planavimui. 

VMSP įgyvendinimas parod÷, kad planavimo etape didesnis d÷mesys tur÷tų būti skiriamas 

patiems rodikliams ir jų gavimo galimyb÷ms, ekonomiškumo aspektui (pvz., optimizuoti daugiausia 

sąnaudų reikalaujančios informacijos rinkimo periodiškumą ir pan.). Taip pat svarbu užtikrinti 

tęstinumą, t.y. kad visą laikotarpį duomenys būtų skaičiuojami pagal vienodą metodiką. Tai ypač 

aktualu Savivaldyb÷s viduje skaičiuojamiems rodikliams, kai n÷ra priskirtų konkrečių asmenų arba d÷l 

darbuotojų kaitos duomenų rinkimas deleguojamas skirtingiems asmenims, iškyla rizika kad skirtingų 

metodikų naudojimas iškreips vertinimo rezultatus. Be to, nutraukus tam tikrų rodiklių steb÷jimą, 

tur÷tų būti užtikrinta, kad neliktų nekontroliuojamų ir nestebimų sričių.  

 

3.2 2 prioritetas. NAUJOSIOS EKONOMIKOS PLöTRA 

VMSP 2-as prioritetas „Naujosios ekonomikos pl÷tra“ yra detalizuojamas į šiuos tikslus: 

2  prioritetas. Naujosios ekonomikos pl÷tra: 

2.1. tikslas. Sudaryti palankias sąlygas žinių ekonomikos pl÷trai. 

2.2. tikslas. Užtikrinti ekonominę aplinką, palankią verslui ir investicijoms. 

 

Pagal iškeltų tikslų ir uždavinių skaičių bei pagal suplanuotas l÷šas, 2-as prioritetas yra 

smulkiausias (buvo suplanuota skirti 1% l÷šų). Plane numatyta sudaryti palankias sąlygas žinių 

ekonomikos pl÷trai koncentruojantis į mokslo ir verslo partnerystę, mokslo sektoriaus darbuotojų 

verslumo didinimą bei sukuriant prielaidas žinių ekonomikos branduolių formavimuisi ir pl÷trai. 
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Siekiant užtikrinti ekonominę aplinką, palankią verslui ir investicijoms, iškelti uždaviniai sukurti 

palankias sąlygas vietos ir užsienio investicijoms, sukurti paskatų verslo pl÷trai sistemą, užtikrinti 

informacijos teikimą verslui bei vykdyti subalansuotą komercinių ir pramoninių miesto teritorijų 

pl÷trą. 

2-o prioriteto įgyvendinimo lygiui matuoti parinkta 20 rodiklių (4 iš jų sutampa su vizijos 

rodikliais: Nr. 5, 6, 7, 8). Rodiklių raida pateikiama žemiau esančioje lentel÷je: 

 

Lentel÷  4. 2-o prioriteto rodiklių dinamika 2002-2008 m. 

Nr. 
Rodiklio  

pavadinimas 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Komentaras 

5 BVP, tenkantis vienam 
Vilniaus  gyventojui 
(tūkst. Lt) 

28,2 31 32,9 35,8 n.d. n.d. n.d. N÷ra galimyb÷s įvertinti 
pokytį. 

6 Nedarbo lygis (proc.) 6,1 5,5 3,9 2,8 2,3 2,4 5,2 2005-2007 m. nedarbo lygis 
buvo pasiekęs natūralaus 
nedarbo ribą, tačiau 2008 
m. prasid÷jus 
ekonominiams sunkumams 
÷m÷ augti 

7* Materialin÷s 
investicijos, tenkančios 
vienam gyventojui 
(tūkst. Lt) 

6,20 5,2 7,56 9,76 12,93 17,61 13,65 Nepaisant sumaž÷jimo 
2008 m., materialinių 
investicijų 1-am gyv. lygis 
2,2 karto viršija 2002 m. 
lygį 

8* Tiesiogin÷s užsienio 
investicijos, tenkančios 
vienam gyventojui 
(tūkst. Lt) 

15,0 14,3 17,6 24,1 28,8 36,9 38,0 Per 2002-2008 m. sukauptų 
TUI 1-am gyventojui suma 
išaugo 2,5 karto 

26 BVP metinis pokytis 
(proc.) 

       Šio rodiklio Statistikos 
departamentas neskaičiuoja  

27 Šalies BVP dalis 
sukuriama Vilniuje 
(proc.) 

25,3 27,8 35,3 35,8 37,2 38,9  Per 2002-2007 m. Vilniaus 
lyginamoji dalis šalies BVP 
padid÷jo 13,6 proc. punkto 

28* Tiesioginių užsienio 
investicijų metinis 
pokytis (proc.)  

21,5 -4,7 22,9 37,0 20,1 28,4 3,3 TUI vert÷ per 2002-2008 
m. išaugo 2,6 karto iki 21,2 
mln. Lt 

29 Teritorijos, tinkamai 
paruoštos 
investuotojams (ha)  

 9,3 7,9 394,0 2132,0 334,2 831,0 Per 2002-2008 m. 
investicijoms parengta 3,7 
tūkst. ha teritorijos 

30 Laisvų darbo vietų 
skaičiaus pokytis (proc.) 

 11,8 10,4 4,8 4,6 4,7 17,0 Visą nagrin÷jamą laikotarpį 
laisvų darbo vietų skaičius 
mieste augo 

31 Papildomai sukurtų 
darbo vietų skaičius 
(pagal sektorius), tūkst. 

   27,9 28,1 n. d. n.d. Per trumpa laiko eilut÷, kad 
būtų galima vertinti pokytį 

32 Naujai įsisteigusių 
įmonių, veikiančių 
ilgiau nei tris metus, 
skaičius 

11065  2829 2998 3319   Duomenys stipriai v÷luoja 
(už 2008 m. tur÷tų būti 
2010 m. birželio m÷n.) 
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Nr. 
Rodiklio  

pavadinimas 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Komentaras 

33* Eksportas, mlrd. Lt (su 
Vilniaus apskritimi) 

2,74 2,91 3,19 3,63 3,98 4,58 4,27 Per 2002-2008 m. Vilniaus 
apskrities įmonių eksporto 
apimtys išaugo 56% 

34 Eksportuojančių 
įmonių skaičius 
(preliminariai su 
Vilniaus apskritimi) 

1527 1595 1679 2647 2752 3024 3033 Per 2002-2008 m. Vilniaus 
apskrityje eksportuojančių 
įmonių skaičius beveik 
padvigub÷jo 

35 Pramon÷s efektyvumas 
(parduota pramon÷s 
produkcija, tenkanti 
vienam dirbančiajam, 
tūkst. Lt) 

65,9 73,0 77,6 n. d. n. d. n. d. n. d. Šio rodiklio Statistikos 
departamentas 
nebeskaičiuoja  

36 Aukštųjų technologijų 
srityje naujai įsisteigusių 
įmonių  skaičius 

684 108 100 83 48 128 109 2002 m. buvo įsteigtos 684 
įmon÷s, v÷lesniais metais 
vid. po 94, bendrai per 
2002-2008 m. - 1152 

37 Aukštųjų technologijų 
įmonių pardavimai ir 
paslaugos mln. Lt 

3265 3384 690 516 521   Duomenys stipriai v÷luoja 
(už 2008 m. tur÷tų būti 
2010 m. birželio m÷n.) 

38 Aukštųjų technologijų 
sektoriaus eksportas 
(mln. Lt) 

675,0 771,0 692,0 521,9 1019,4 1100,0 1023,5 Per 2002-2008 m. 
sektoriaus eksporto apimtys 
išaugo 52% 

39 Įmonių, įstaigų, 
institucijų aprūpinimo 
kompiuteriais lygis 
(proc.)  

       Apklausos buvo atliekamos 
iki 2005 m., v÷liau d÷l l÷šų 
stokos ši veikla nutraukta 

40 Įmonių, įstaigų, 
institucijų aprūpinimo 
internetu lygis (proc.)  

       Apklausos buvo atliekamos 
iki 2005 m., v÷liau d÷l l÷šų 
stokos ši veikla nutraukta 

41 Išduotų verslo liudijimų 
(patentų) skaičius, tūkst. 

18,5 16,1 17,0 17,5 18,1 51,1 43,1 Per 2002-2008 m. išduotų 
verslo liudijimų skaičius 
išaugo 2,3 karto 

 

Šaltinis: Parengta autorių, remiantis Vilniaus miesto strateginio plano įgyvendinimo metin÷mis ataskaitomis už 2002-2008 m. 
Pastabos: * Atnaujinti duomenys pagal Statistikos departamento skelbiamą informaciją; Rodiklių numeracija išlaikyta tokia, kaip 
pateikiama VMSP įgyvendinimo ataskaitose. 

 

2-o prioriteto priežiūros realizavimas išryškino, kad svarbi yra informacijos prieinamumo 

problema. Pagal 2008 m. VMSP įgyvendinimo ataskaitoje pateiktą informaciją, 122 iš 20 (t.y. 60%) 

rodiklių reikšm÷s n÷ra pateiktos, nes informacija ataskaitos rengimo momentu yra neprieinama (d÷l 

įvairių priežasčių: n÷ra galimybių surinkti informacijos, d÷l l÷šų trūkumo, informacijos atsilikimo ir 

pan.). Be to, atkreiptinas d÷mesys į tai, kad tikslinga duomenis atnaujinti už visus praeities metus. 

Lietuvai įstojus į ES, Lietuvos Statistikos departamentas atliko ir nuolat vykdo įvairius duomenų 

                                                 
2 2-oje lentel÷je pateiktos atnaujintos ir papildytos rodiklių reikšm÷s pagal oficialiai skelbiamus Statistikos 

departamento duomenis. 
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rinkimo ir skaičiavimo metodikų pakeitimus (prisiderinant prie ES vieningos sistemos), tod÷l 

duomenys yra nuolat koreguojami, perskaičiuojami. Neatliekant visos laiko eilut÷s duomenų 

atnaujinimo iškyla gr÷sm÷ gauti iškreiptą informaciją.  

Siekiant atlikti situacijos vertinimą, susiduriama su analogiškomis problemomis, kaip min÷ta 

prie 1-o prioriteto rodiklių analiz÷s: rodikliai yra prioritetų lygmens ir n÷ra susieti su tikslais, tod÷l 

nutrūksta sąsajos atliekant steb÷jimą, sunku įvertinti ar visos sritys yra stebimos (ypač kai 

nutraukiamas tam tikrų rodiklių steb÷jimas); n÷ra nustatytas vertinimo pagrindas ar/ir kritin÷s 

reikšm÷s.  

 

3.3 3 prioritetas. PAŽANGIOS VISUOMENöS KŪRIMAS 

VMSP 3-ias prioritetas „Pažangios visuomen÷s kūrimas“ yra detalizuojamas į šiuos tikslus: 

3  prioritetas. Pažangios visuomen÷s kūrimas 

3.1. tikslas. Skatinti žinių visuomen÷s formavimąsi; 

3.2. tikslas. Kurti saugią socialinę aplinką; 

3.3. tikslas. Gerinti būstą ir gyvenamąją aplinką; 

3.4. tikslas. Pl÷toti socialinę infrastruktūrą. 

 

Plane numatyta žinių visuomen÷s formavimąsi skatinti per švietimo bei ugdymo metodinį 

modernizavimą, nuolatinio (nepertraukiamo) mokymosi ir kvalifikacinio ugdymo sistemos 

formavimą, sveiko gyvenimo būdo propagavimą, pilietiškumo ugdymą, ekologiškai mąstančios 

visuomen÷s kūrimą. Taip pat žinių visuomenei formuoti numatyta pl÷sti mokymą informacinių 

technologijų srityje, gerinti prieigą prie interneto, kurti „elektroninio miesto“ paslaugas visuomenei.  

Saugiai socialinei aplinkai sukurti numatyta pl÷toti vaikų ir jaunimo veiksmingo socialinio 

ugdymo sąlygas, didinti vaikų teisių apsaugos ir jų asocialaus elgesio bei nusikalstamumo prevencijos 

veiksmingumą, siekti laiku išsiaiškinti socialin÷s įtampos židinius. 2004 m. šį tikslą papild÷ dar vienas 

uždavinys, kuriuo siekiama koordinuoti ir pl÷toti vaikų bei jaunimo poilsį. Taip pat plane numatyta 

pl÷toti socialin÷s rizikos grupių žmonių socialin÷s paramos bei jų integravimo į visuomenę galimybes, 

ugdyti socialinę partnerystę, formuoti bendruomenišką visuomenę. 

Būsto ir gyvenamosios aplinkos gerinimui numatyti tokie uždaviniai kaip gyvenamosios 

statybos skatinimas, patrauklumą prarandančių teritorijų vystymas, daugiaaukščių namų atnaujinimas, 

taip pat Savivaldyb÷s butų fondo pl÷tra, siekiant aprūpinti būstu socialiai remtinus gyventojus. 
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Aplinkos gerinimui numatyta atnaujinti ir pritaikyti gyvenamųjų namų aplinką neįgaliųjų, p÷sčiųjų ir 

dviratininkų reikm÷ms. 2004 m. tikslas papildytas dar dviem uždaviniais, kuriais numatyta vykdyti 

Savivaldyb÷s aplinkos monitoringą bei formuoti ir įgyvendinti Aplinkos apsaugos programą. 

Siekiant pl÷toti socialinę infrastruktūrą, numatyta pl÷toti teritoriškai subalansuotą socialinę 

kultūrinę infrastuktūrą, gerinti švietimo ir ugdymo infrastuktūrą, optimizuoti sveikatos apsaugos ir 

socialin÷s rūpybos infrastuktūrą bei gerinti kultūros, laisvalaikio organizavimo ir kūno kultūros 

infrastuktūrą. 

Prioriteto įgyvendinimo lygiui matuoti parinkti 27 rodikliai (3 iš jų sutampa su vizijos 

rodikliais: Nr. 1, 2, 3). Rodiklių raida pateikiama žemiau esančioje lentel÷je: 

 

Lentel÷  5. 3-o prioriteto rodiklių dinamika 2002-2008 m.  

Nr. 
Rodiklio 

pavadinimas 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Komentarai 

1 Gyventojų skaičiaus 
metin÷ kaita (proc.) 

-0,03 -0,04 -0,00 0,04 0,15 0,15 0,24 Nuo 2005 m. Vilniaus mieste 
gyventojų skaičiaus kitimo 
kryptis pasikeit÷ ir ÷m÷ augti, 
bendrai per 2002-2008 m. 
gyventojų skaičius išaugo 0,4% 

42* Natūralus gyventojų 
prieaugis  

-482 -579 -279 -277 -382 -194 869 Visą nagrin÷jamą laikotarpį 
natūralios gyventojų kaitos 
tendencijos buvo neigiamos, 
tik 2008 m. užfiksuotas 
teigiamas pokytis, kadangi 
padid÷jo gimstamumas ir 
sumaž÷jo mirtingumas 

43* Migracijos saldo 341 147 540 769 1238 1518 1563 Nuo 2002 m. migracijos saldo 
yra teigiamas, tačiau tai didžiąja 
dalimi nul÷m÷ vidin÷ migracija 

44 Moksleivių ir studentų, 
besimokančių mokymo 
įstaigose, skaičius 
(mokslo metų 
pradžioje, tūkst.) 

166,9 172,6 176,1 177,5 175,5 177,0 178,3 Nagrin÷jamo laikotarpio 
pradžioje besimokančiųjų 
skaičius augo sparčiau, o nuo 
2005 m. metinis pokytis siekia 
~1%. Bendrai per 2002-2008 
m. besimokančiųjų skaičius 
išaugo 6,8%  

45 Studentų skaičius 
Vilniaus aukštosiose 
universitetin÷se 
mokyklose 

57,1 63,5 67,2 70,5 72,0 74,8 78,2 Studentų skaičius kasmet did÷ja 
vidutiniškai 5%. Per 2002-2008 
m. studentų skaičius padid÷jo 
37% 

46 Mokyklų aprūpinimas 
IT priemon÷mis 
(kompiuteriais,  
internetu) 

       

Rodiklį planuota matuoti 
remiantis apklausų 
duomenimis.  
Apklausos buvo atliekamos iki 
2005 m., v÷liau d÷l l÷šų stokos 
ši veikla nutraukta. 

47 Gyventojų, 
besinaudojančių 
personaliniu 
kompiuteriu, skaičius 
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Nr. 
Rodiklio 

pavadinimas 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Komentarai 

48 Gyventojų, 
besinaudojančių 
internetu, skaičius  

       

49 Gyventojų, 
besinaudojančių 
mobiliuoju telefonu, 
skaičius 

       

2* Vidutinis m÷nesinis 
bruto darbo 
užmokestis (Lt) 

1237 1310 1391 1561 1813 2163 2540 Darbo užmokestis išaugo 2 
kartus. Reikšmingiausias 
augimas stebimas nuo 2005 m., 
labiausiai kilo 2007 m. (19%) 

50* Vidutin÷s 
disponuojamos 
pajamos (1-am namų 
ūkio nariui per m÷nesį; 
Lt) (Vilniaus 
apskrityje) 

559,2 529,4 574,8 679,4 832,1 1043,9 1186,4 Vidutin÷s disponuojamos 
pajamos (pinigin÷s ir natūrin÷s) 
išaugo 2 kartus, didžiausias 
augimas stebimas nuo 2005 m. 

51* Namų ūkių vartojimo 
išlaidos (1-am namų 
ūkio nariui; Lt) 
(Vilniaus apskrityje) 

564,5 542,5 548,8 644,6 755,3 885,2 925,4 Vidutin÷s vartojimo išlaidos 
(pinigin÷s ir natūrin÷s) išaugo 
1,7 karto. Didžiausias augimas 
stebimas nuo 2005 m. 

52* Namų ūkių vartojimo 
išlaidų ir pajamų 
santykis (proc.) 

100,9 102,5 95,5 94,9 90,8 84,8 78,0 Nuo  2005 m. stebimas 
santykio maž÷jimas, kadangi 
pajamos augo greičiau nei 
išlaidos 

53 Savivaldyb÷s biudžeto 
išlaidos socialinei 
apsaugai, globai ir 
rūpybai (mln. Lt) 

52,7 97,2 100,4 111,2 123,9 82,5 118,7 Per 2002-2008 m. Savivaldyb÷s 
išlaidos socialin÷ms reikm÷ms 
padid÷jo daugiau nei 2 kartus 

54 Bendruomenių centrų 
skaičius 

n.d. 15 27 24 27 27 28 Per 2003-2008 m. laikotarpį 
bendruomeninių centrų 
skaičius išaugo, naujai įkurta 13 
centrų 

55* Užregistruotų 
nusikaltimų skaičius 
10000-ių gyventojų 

2984 3495 4063 4165 4020 3685 4082 Per 2002-2008 m. nusikaltimų 
skaičius, tenkantis 10 tūkst. 
gyv., išaugo 37% 

3* Gyventojų 
apsirūpinimas 
gyvenamuoju plotu 
(kv. m/gyv.) 

22,5 22,6 23,3 24,1 24,2 24,7 25,2 Per 2002-2008 m. gyventojų 
apsirūpinimo būstu rodiklis 
kasmet augo, bendrai per šį 
laikotarpį padid÷jo 12% (2,7 
kv.m) 

56 Renovuotų 
daugiaaukščių 
gyvenamųjų namų 
skaičius 

n.d. 1140 1069 21 124 127 55 Intensyviausiai renovacijos 
veikla buvo vykdoma 2003-
2004 m., v÷liau tempai sul÷t÷jo. 
Per 2003-2008 m. renovuota 
2,5 tūkst. daugiaaukščių 
gyvenamųjų namų 

57* Pastatytų naujų būstų 
skaičius 

2502 2608 3867 2888 4242 5492 5590 Gyvenamosios statybos 
apimtys mieste ypač sparčiai 
pl÷t÷si 2006-2008 m. Per 2002-
2008 m. nekilnojamojo turto 
rinka pasipild÷ 27,2 tūkst. 
būstų 

58* Savivaldyb÷s būstų 
dalis nuo bendro būstų 
skaičiaus (proc.) 

1,7 1,6 1,5 1,4 1,5 2,1 2,2 Iki 2006 m. savivaldyb÷s būstų 
dalis maž÷jo, v÷liau ÷m÷ augti 
ir 2008 m. pasiek÷ 2,2% 
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Nr. 
Rodiklio 

pavadinimas 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Komentarai 

59 Moksleivių, 
besimokančių II 
pamainoje, skaičius 

11,2 9,3 7,2 6,7 5,4 3,7 3,4 Moksleivių, besimokančių II 
pamainoje, skaičius per 2002-
2008 m. sumaž÷jo 3,3 karto 

60 Pastatytų ir renovuotų 
švietimo bei ugdymo 
objektų skaičius 

n.d. 2 3 3 3 3 25 Per 2003-2008 m. pastatyta ar 
renovuota 39 švietimo bei 
ugdymo objektai, 64% iš jų 
2008 m. 

61 Pastatytų ir renovuotų 
kultūros objektų 
skaičius 

n.d. 0 0 1 2 2 2 Per 2003-2008 m. pastatyti/ 
renovuoti 7 kultūros objektai 

62 Pastatytų ir renovuotų 
sporto bei pramogų 
objektų skaičius 

n.d. 5 5 0 1 1 4 Per 2003-2008 m. pastatyta ar 
renovuota 16 sporto ir 
pramogų objektų 

63 Atvykusių į ligoninę 
ligonių skaičius 10000-
ui gyventojų 

3343 3211 3249 3343 n.d. n.d. n.d. Nutrauktas šio rodiklio 
skaičiavimas Statistikos 
departamente 

64* Lovų skaičius 
ligonin÷se 10000-ių 
gyventojų 

122,6 116,3 113,6 112,6 109,6 114,6 111,3 Iki 2007 m. lovų skaičius, 10 
tūkst. gyv., maž÷jo, tačiau 
v÷liau ÷m÷ augti. Bendrai per 
2002-2008 m. rodiklio reikšm÷ 
sumaž÷jo 9,2% 

65 Perprofiliuotų 
sveikatos apsaugos ir 
medicininio 
aptarnavimo objektų 
skaičius 

6 1 1 1 0 0 0 Per 2002-2008 m. 
perprofiliuoti 9 sveikatos 
apsaugos ir medicininio 
aptarnavimo objektai (visi iki 
2006 m.) 

 

Šaltinis: Parengta autorių, remiantis Vilniaus miesto strateginio plano įgyvendinimo metin÷mis ataskaitomis už 2002-2008 m. 
Pastabos: * Atnaujinti duomenys pagal Statistikos departamento skelbiamą informaciją; Rodiklių numeracija išlaikyta tokia, kaip 
pateikiama VMSP įgyvendinimo ataskaitose. 

 

Vertinant 3-o prioriteto rodiklių, kaip strateginio plano įgyvendinimo priežiūros įrankių, 

funkcionalumą stebimi analogiški trūkumai, kaip išd÷styta prie 1-o ir 2-o prioritetų įgyvendinimo 

analiz÷s. Nors šiam prioritetui matuoti dauguma rodiklių yra stebimi, tačiau Savivaldyb÷s ataskaitose 

visiškai n÷ra informacijos apie tikslo „Skatinti žinių visuomen÷s formavimąsi“ vienus iš pagrindinių 

rodiklių – mokyklų apsirūpinimą IT priemon÷mis, gyventojų, besinaudojančių personaliniais 

kompiuteriais, internetu ar mobiliuoju telefonu, skaičių. Šių rodiklių steb÷jimas buvo planuotas 

apklausų pagrindu, kurios šiuo metu d÷l l÷šų stygiaus n÷ra vykdomos. 
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3.4 4 prioritetas. SUSISIEKIMO IR INŽINERINöS INFRASTRUKTŪROS 
PLöTRA 

VMSP 4-as prioritetas „Susisiekimo ir inžinerin÷s infrastruktūros pl÷tra“ yra detalizuojamas į 

šiuos tikslus: 

4  prioritetas. Susisiekimo ir inžinerin÷s infrastruktūros pl÷tra 

4.1. tikslas. Užtikrinti gerus tarptautinius ir išor÷s transporto ryšius; 

4.2. tikslas. Užtikrinti subalansuotą miesto susisiekimo sistemos pl÷trą; 

4.3. tikslas. Sumažinti neigiamas transporto eismo pasekmes; 

4.4. tikslas. Modernizuoti ir pl÷toti inžinerinį aprūpinimą. 

 

Strateginiame plane numatyta gerus tarptautinius ir išor÷s transporto ryšius užtikrinti 

sukuriant palankias sąlygas Vilniaus ir užmiesčio transporto ryšiams realizuoti, taip pat užtikrinant 

tarptautinių tranzitinių transporto srautų pralaidumą. Subalansuotai miesto susisiekimo sistemos 

pl÷trai įgyvendinti numatyta gerinti visuomeninio transporto darbą, pl÷tojant bevariklio transporto ir 

p÷sčiųjų eismą, tuo pačiu vykdant nuoseklią urbanistin÷s pl÷tros strategiją ir taip mažinant transporto 

poreikį, formuojant reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą. Siekiant 

mažinti neigiamas transporto eismo pasekmes, planuota spręsti automobilių stov÷jimo vietų 

problemą, sumažinti neigiamą transporto eismo poveikį aplinkai. Inžinerinio aprūpinimo srityje 

numatyta sukurti inžinerin÷s infrastruktūros pl÷tros planavimo ir valdymo sistemą, taip pat 

modernizuoti vandens tiekimo ir nuot÷kų bei atliekų šalinimo, energetikos bei telekomunikacijų 

sistemas.  

4-o prioriteto įgyvendinimo lygiui matuoti parinkti 22 rodikliai. Rodiklių raida pateikiama 

žemiau esančioje lentel÷je: 

 

Lentel÷  6. 4-o prioriteto rodiklių dinamika 2002-2008 m. 

Nr.  
Rodiklio 

pavadinimas 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Komentarai 

66 Vežta keleivių oro 
transportu 

635,5 721,8 994,2 1279 1447 1714 2042 Oro keleivių skaičius kasmet 
sparčiai augo, bendrai per 2002-
2008 m. padid÷jo 3,2 karto 

67 Oro linijų skaičius  n.d. 11 12 21 35 39 13 Oro linijų skaičius ypač ženkliai 
padid÷jo 2006-2007 m., tačiau 
2008 m. d÷l konkurencingumo 
problemų rodiklio reikšm÷ 
nukrito iki 2004 m. lygio 
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Nr.  
Rodiklio 

pavadinimas 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Komentarai 

68 Bendras gatvių ilgis 
(km) 

965 967 967 974 977 981 984 Per 2002-2008 m. bendras 
gatvių ilgis padid÷jo nežymiai - 
2% 

69 Bendras gatvių tankis 
1 kv. km (km) 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.   

70 A, B ir C kategorijų 
gatvių ilgis (km) 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.   

71 Gatvių su 
visuomeniniu 
transportu ilgis (km) 

408 408 408 408 410 410 411 Per 2002-2008 m. gatvių su 
visuomeniniu transporto ilgis 
padid÷jo 3 km, t.y. 0,7% 

72 Skirtingų lygių 
sankryžų skaičius 

35 36 36 36 36 37 40 Per 2002-2008 m. įrengtos 5 
sankryžos 

73 Tiltų ir viadukų 
skaičius 

82 82 82 82 82 83 85 Per 2002-2008 m. tiltų ir 
viadukų skaičius padid÷jo 3 

74 Skirtingų lygių 
požeminių per÷jų 
skaičius 

13 15 15 15 15 15 16 Per 2002-2008 m. įrengtos 3 
požemin÷s per÷jos 

75 Dviračių takų ilgis 
(km) 

58,1 58,6 58,6 58,6 69,9 71,2 80,1 Per nagrin÷jamą laikotarpį 
dviračių takų ilgis padid÷jo 
22 km, t.y. 38% 

76* Automobilizacijos 
lygis (individualių 
lengųjų automobilių 
skaičius  1000-iui 
gyv.) 

325 349 370 396 424 423 436 Per 2002-2008 m. 
automobilizacijos lygis mieste 
išaugo 34% 

77 Vidutinis eismo 
intensyvumas mieste 
(automobilių skaičius 
/ val) 

2010 2010 2010 2200 2200 2200 2200 Eismo intensyvumas mieste nuo 
2006 m. yra pastovus 

78 Vidutinis eismo 
intensyvumas miesto 
centre (automobilių 
skaičius / val) 

1375 1375 1375 1400 1400 1400 1400 Eismo intensyvumas miesto 
centre nuo 2005 m. yra pastovus 

79 Avaringumo lygis 
(žuvusiųjų skaičius / 
1 mln. gyv.) 

53 59 55 53 46 56 42 Per 2002-2008 m. avaringumo 
lygis sumaž÷jo 21% 

80 Vežta keleivių miesto 
visuomeniniu 
transportu (autobusais 
ir troleibusais) 

212,6 227,4 183,3 197,8 204,5 214,8 215,5 Po ženklaus sumaž÷jimo 2004 
m., nuo 2005 m. visuomeninio 
transporto keleivių skaičius 
kasmet auga 

81 Mokamųjų 
automobilių 
stov÷jimo vietų 
skaičius 1000-iui 
gyventojų 

7,1 6,9 6,9 6,0 6,0 6,1 6,0 2005-2008 m. rodiklio reikšm÷ 
nusistov÷jo, tačiau nesiekia 2002 
m. lygio 

82 Miesto teritoriją 
kertančių tranzitinių 
automobilių skaičius 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Rodiklį buvo planuota steb÷ti 
apklausų pagalba, tačiau jos 
nebuvo vykdomos 

83 Vandens tinklo 
vamzdynų ilgis (km) 

              Šio rodiklio Statistikos 
departamentas neskaičiuoja 
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Nr.  
Rodiklio 

pavadinimas 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Komentarai 

84 Gyventojų 
aprūpinimas labai 
geros kokyb÷s 
vandeniu (proc.) 

73 74 74 85 89 90 92 Gyventojų apsirūpinimas labai 
geros kokyb÷s vandeniu kasmet 
did÷jo ir 2008 m. siek÷ 92% 

85 Nuotakyno linijų ilgis 
(km) 

              Šio rodiklio Statistikos 
departamentas neskaičiuoja 

86 Skirstomųjų 
dujotiekių ilgis (km) 

              Šio rodiklio Statistikos 
departamentas neskaičiuoja 

87 Elektros energijos 
sunaudojimas vienam 
gyventojui 

2,42  2,6 2,82 2,96 3,14 3,20 3,32 Elektros energijos sunaudojimas 
mieste kasmet did÷ja, 2008 m., 
buvo 37% didesnis nei 2002 m. 

 

Šaltinis: Parengta autorių, remiantis Vilniaus miesto strateginio plano įgyvendinimo metin÷mis ataskaitomis už 2002-2008 m. 
Pastabos: * Atnaujinti duomenys pagal Statistikos departamento skelbiamą informaciją; Rodiklių numeracija išlaikyta tokia, kaip 
pateikiama VMSP įgyvendinimo ataskaitose. 

 

Vertinant 4-o prioriteto rodiklių, kaip strateginio plano įgyvendinimo priežiūros įrankių, 

funkcionalumą stebimi analogiški trūkumai, kaip išd÷styta prie anksčiau aptartų prioritetų 

įgyvendinimo analiz÷s. Daugumą šio prioriteto rodiklių (Nr. 68-75, 77-78, 81, 84) matuoja pati 

Savivaldyb÷, kelių rodiklių (Nr. 83, 85-86) steb÷ti n÷ra galimyb÷s, nes Statistikos departamentas jų 

neskaičiuoja. D÷l šių ir kitų priežasčių susiduriama su Strateginio plano įgyvendinimo efektyvumo 

vertinimo problemomis (dalies rodiklių nematuojant nematomas kompleksinis prioriteto 

įgyvendinimo lygis (raida), be to, rodikliai nepriskirti konkretiems uždaviniams ar veiksmams matuoti, 

n÷ra nustatytos kritin÷s rodiklių steb÷jimo reikšm÷s ir t.t.). 
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4. VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMO ANALIZö 

4.1 1 prioritetas. VILNIAUS TARPTAUTINIO KONKURENCINGUMO 
DIDINIMAS 

Žemiau pateikiama informacija yra parengta pagal VMSP įgyvendinimo ataskaitas. 1-o 

prioriteto tikslams įgyvendinti per 2002-2008 m. buvo suplanuota įvykdyti 437 veiksmus (numatyta 

l÷šų suma 2,1 mlrd. Lt). Intensyviausia veikla numatyta siekiant 1.4. tikslo „Išryškinti ir plačiau 

panaudoti Vilniaus kultūrinį ir gamtinį savitumą“, mažiausiai veiksmų suplanuota 1.2. tikslo 

„Formuoti Vilniaus kaip žinių ekonomikos miesto įvaizdį“ įgyvendinimui, tačiau faktiškai mažiausiai 

veiksmų atlikta įgyvendinant 1.1. tikslą „Stiprinti Vilniaus kaip regionin÷s valstyb÷s sostin÷s ir 

strategin÷s traukos centro reikšmę“. 

 

Lentel÷  7. Suplanuoti ir įgyvendinti 1 prioriteto veiksmai per 2002-2008 m. 

 Planas Faktas 
Vykdymas, 

% 
1 prioritetas. Viliaus tarptautinio konkurencingumo didinimas 437 353 81 
1.1. tikslas. Stiprinti Vilniaus kaip regionin÷s valstyb÷s sostin÷s ir strategin÷s traukos 
centro reikšmę 31 12 39 

1.2. tikslas. Formuoti Vilniaus kaip žinių ekonomikos miesto įvaizdį 25 21 84 
1.3 tikslas. Pagerinti Vilniaus miesto urbanistinį architektūrinį įvaizdį 81 65 80 
1.4 tikslas. Išryškinti ir plačiau panaudoti Vilniaus kultūrinį ir gamtinį savitumą 159 129 81 
1.5. tikslas. Išpl÷toti turizmo paslaugas 75 74 99 
1.6. tikslas. Pagerinti miesto valdymą, padidinti miesto savivaldyb÷s darbuotojų geb÷jimus 66 52 79 

 

Šaltinis: Parengta autorių, remiantis Vilniaus miesto strateginio plano įgyvendinimo metin÷mis ataskaitomis už 2002-2008 m.  

 

Bendras 1-o prioriteto plano įgyvendinimo lygis yra santykinai aukštas – 81%. Per visą 

nagrin÷jamą įgyvendinimo laikotarpį prioriteto įgyvendinimo lygis buvo žemiausias pirmaisiais metais 

– 66%, v÷liau kiekvienais metais svyravo tarp 80-90%, tik 2008 m. nukrito iki 72%. Atskirai 

nagrin÷jant plano įgyvendinimą 2002-2008 m. pagal tikslus, išsiskiria 1.5. tikslas „Išpl÷toti turizmo 

paslaugas“, kurio įgyvendinimo lygis siekia 99% (iš suplanuotų 75 veiksmų įvykdyti 74). Didžiausias 

atotrūkis tarp suplanuotų veiksmų ir faktiškai įvykdytų veiksmų užfiksuotas įgyvendinant 1.1. tikslą 

„Stiprinti Vilniaus kaip regionin÷s valstyb÷s sostin÷s ir strategin÷s traukos centro reikšmę“. Tikslo 

plano įgyvendinimo lygio dinamika rodo, kad iki 2004 m. veiksmų nukrypimai nuo plano nebuvo 

išskirtiniai, tačiau nuo 2004 m. situacija pasikeit÷ ir šio tikslo įgyvendinimas neviršijo 50%.  
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Paveikslas 5. 1 prioriteto veiksmų įgyvendinimas 2002-2008 m., % 

   Per visą 2002-2008 m. laikotarpį                 Dinamika pamečiui per 2002-2008 m.                                
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Šaltinis: Parengta autorių, remiantis Vilniaus miesto strateginio plano įgyvendinimo metin÷mis ataskaitomis už 2002-2008 m.  

 

1.1 tikslo „Stiprinti Vilniaus kaip regionin÷s valstyb÷s sostin÷s ir strategin÷s traukos centro 

reikšmę“ rezultatus iš esm÷s nul÷m÷ labai žemas veiksmų, nukreiptų į siekį, kad Vilnius taptų 

nuolatine Šiaur÷s, Šiaur÷s-Rytų ir Vidurio Europos šalių politinių forumų ir susitikimų vieta (1.1.1. 

uždavinys), įgyvendinimo lygis – 10% (įgyvendintas 1 iš numatytų 10 veiksmų). Taip pat pasyviau nei 

planuota buvo pl÷tojami ryšiai su užsienio šalių sostin÷mis ir miestais (1.1.2. uždavinys) – 2002-2008 

m. plano įgyvendinimo lygis siekia 55% (įgyvendinta 11 iš numatytų 20 veiksmų).  

1.2. tikslo „Formuoti Vilniaus kaip žinių ekonomikos miesto įvaizdį“ uždaviniai įgyvendinti 

santykinai gerai – visų 2002-2008 m. plano įgyvendinimo lygis aukštesnis nei 80%.  

Gerinant Vilniaus miesto urbanistinį architektūrinį įvaizdį (1.3. tikslas) silpniausia sritis – 

harmoninga Vilniaus ir jo priemiesčių pl÷tra (1.3.2. uždavinys). Iš numatytų 16 veiksmų įgyvendinti 9, 

t.y. 56%.  

Visi 1.4. tikslo „Išryškinti ir plačiau panaudoti Vilniaus kultūrinį ir gamtinį savitumą“ ir 1.5. 

tikslo „Išpl÷toti turizmo paslaugas“ uždaviniai buvo įgyvendinami santykinai gerai, jų įgyvendinimo 

rodikliai svyruoja 75-100% intervale. 

Miesto valdymo tobulinimo ir savivaldyb÷s darbuotojų geb÷jimų didinimo srityje (1.6. tikslas) 

s÷kmingai įgyvendintos veiklos, susiję su savivaldyb÷s darbuotojų geb÷jimų ugdymu (1.6.3. 

uždavinys), tačiau kitose srityse veiksmų įgyvendinimo lygis nesiekia 70%: veiksmai numatyti 
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spartinant privatizavimą įgyvendinti 56% (iš 9 suplanuotų veiksmų, įgyvendinti 5), veiksmai, numatyti 

tobulinant valdymo struktūrą, - 64% (iš 22 suplanuotų veiksmų, įgyvendinti 14). 

 

Apibendrinant svarbu pamin÷ti, kad nepaisant gana aukšto plano įgyvendinimo lygio, realiai 

vykdomi veiksmai ir veiksmų planavimo procesas yra nutolęs nuo strateginio plano. Šiuo atveju 

kritinis faktorius plano įgyvendinimui yra ilgalaikio savivaldyb÷s plano suderinimas su trumpalaikiais 

planais. Vilniaus miesto savivaldyb÷je šiuo metu yra stebimas ženklus atotrūkis tarp šių lygių planų – 

tiek struktūros, tiek iškeltų tikslų. Pagrindinis veiklos planavimo dokumentas yra 3-metis veiklos 

planas, kuriame yra numatomi veiksmai, v÷liau jie yra formaliai priskiriami tam tikram ilgalaikio plano 

prioritetui ir tikslui. Tačiau neesant realaus sąryšio tarp šių lygių planų stebimas vis didesnis atotrūkis.  

 

4.2 2 prioritetas. NAUJOSIOS EKONOMIKOS PLöTRA  

2-as prioritetas pagal suplanuotų tikslų ir uždavinių, taip pat ir numatomų l÷šų poreikį yra 

smulkiausias. VMSP per 2002-2008 m. buvo suplanuota įvykdyti 158 veiksmus (numatyta l÷šų suma 

48,4 mln. Lt). Pagrindin÷ veikla nukreipta į 2.2. tikslą „Užtikrinti ekonominę aplinką, palankią verslui 

ir investicijoms“, čia savivaldyb÷ planavo nukreipti ir pagrindinę savo investicijų, skirtų 2-o prioriteto 

įgyvendinimui, dalį. 2.1. tikslui „Sudaryti palankias sąlygas žinių ekonomikos pl÷trai“ įgyvendinti 

suplanuota beveik 2 kartus mažesnis veiksmų skaičius ir daugiau nei 3 kartus mažesnis l÷šų poreikis, 

be to, didžioji dalis l÷šų planuota pritraukti iš išorinių šaltinių.  

 

Lentel÷  8. Suplanuoti ir įgyvendinti 2 prioriteto veiksmai per 2002-2008 m. 

 Planas Faktas 
Vykdymas, 

% 
2 prioritetas. Naujosios ekonomikos pl÷tra 158 124 78 
2.1 tikslas. Sudaryti palankias sąlygas žinių ekonomikos pl÷trai 56 38 68 
2.2 tikslas. Užtikrinti ekonominę aplinką, palankią verslui ir investicijoms 102 86 84 

 

Šaltinis: Parengta autorių, remiantis Vilniaus miesto strateginio plano įgyvendinimo metin÷mis ataskaitomis už 2002-2008 m.  
 

Bendras 2-o prioriteto plano įgyvendinimo lygis per 2002-2008 m. yra 78%. Prioriteto 

įgyvendinimo lygis 2002 m. siek÷ 100%, tačiau v÷lesniais metais vyravo šio rodiklio maž÷jimo 

tendencija. 2.2. tikslo „Užtikrinti ekonominę aplinką, palankią verslui ir investicijoms“, kuriam buvo 

numatytas didesnis veiklos intensyvumas įgyvendintas 84% - 2002 m. buvo įvykdyta netgi daugiau 

veiksmų nei suplanuota, tačiau v÷lesniais metais įgyvendinimo lygis svyravo apie 80%. 2.1. tikslo 
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„Sudaryti palankias sąlygas žinių ekonomikos pl÷trai“ įgyvendinimas buvo mažiau s÷kmingas. 

Bendras 2002-2008 m. plano įgyvendinimo lygis – 68%: 2002-2003 m. buvo įgyvendinama daugiau 

nei 80% veiksmų, tačiau 2004-2006 m. šis lygis nukrito, o 2007-2008 m. dar labiau suprast÷jo ir 

tesiek÷ 43%. 

 

Paveikslas 6. 2 prioriteto veiksmų įgyvendinimas 2002-2008 m., % 

   Per visą 2002-2008 m. laikotarpį                 Dinamika pamečiui per 2002-2008 m.                                
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Šaltinis: Parengta autorių, remiantis Vilniaus miesto strateginio plano įgyvendinimo metin÷mis ataskaitomis už 2002-2008 m.  

 

Leidžiantis į žemesnį lygmenį – uždavinių įgyvendinimo rezultatus – išryšk÷ja, kad 2.1 tiksle 

„Sudaryti palankias sąlygas žinių ekonomikos pl÷trai“ silpniausiai pagal planą įgyvendinamos veiklos 

žinių ekonomikos branduolių formavimo ir pl÷tros (2.1.3. uždavinys) bei mokslo ir verslo 

bendradarbiavimo (2.1.1. uždavinys) srityse. Čia suminis 2002-2008 m. veiksmų įgyvendinimo lygis 

atitinkamai siekia 56% (iš suplanuotų 18 veiksmų įgyvendinta 10) ir 65% (iš suplanuotų 26 veiksmų 

įgyvendinta 17). Vertinant 2.2. tikslo „Užtikrinti ekonominę aplinką, palankią verslui ir investicijoms“ 

uždavinių įgyvendinimo lygį, didžiausias neatitikimas stebimas kuriant palankias sąlygas vietos ir  

užsienio investicijoms (2.2.1. uždavinys) – įgyvendinta tik 67% suplanuotų veiksmų. Kitiems 

uždaviniams numatytų veiksmų įgyvendinimo lygis viršija 80%. 
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4.3 3 prioritetas. PAŽANGIOS VISUOMENöS KŪRIMAS  

Pažangi visuomen÷ Strateginiame plane apibr÷žiama per tam tikrus gyvenimo kokyb÷s 

parametrus – sąlygas žinių visuomen÷s pl÷trai, saugios socialin÷s aplinkos formavimą, būsto ir 

gyvenamosios aplinkos sąlygų gerinimą bei socialin÷s kultūrin÷s infrastruktūros pl÷trą. 

Prioriteto tikslų siekimui 2002-2008 m. buvo numatyti iš viso 749 veiksmai (numatyta l÷šų 

suma 1085,2 mln. Lt). Veiksmų pasiskirstymas tarp prioriteto uždavinių gana tolygus, per laikotarpį 

didžioji dauguma veiksmų yra įgyvendinti. 

 

Lentel÷  9. Suplanuoti ir įgyvendinti 3 prioriteto veiksmai per 2002-2008 m. 

  

Planas Faktas 
Plano 

vykdymas, 
% 

3 prioritetas. PAŽANGIOS VISUOMENöS KŪRIMAS 749 668 89% 

3.1. tikslas. Skatinti žinių visuomen÷s formavimąsi 234 211 90% 
3.2. tikslas. Kurti saugią socialinę aplinką 219 198 90% 
3.3. tikslas. Gerinti būstą ir gyvenamąją aplinką 153 142 93% 
3.4. tikslas. Pl÷toti socialinę infrastruktūrą 143 117 82% 
 

Šaltinis: Parengta autorių, remiantis Vilniaus miesto strateginio plano įgyvendinimo metin÷mis ataskaitomis už 2002-2008 m.  
 

Bendras 3-o prioriteto veiksmų įgyvendinimo lygis yra aukštas ir siekia 89% (tai aukščiausias 

rodiklis lyginant su kitais prioritetais). Per analizuojamą laikotarpį (2002-2008  m.) prioriteto veiksmai 

prasčiausiai buvo įgyvendinami laikotarpio pradžioje, tačiau v÷liau jų įgyvendinimas nuolat ger÷jo ir 

nuo 2005 m. pasiek÷ vidutinį 97% įgyvendinimo lygį.  

Tikslų lygmenyje prasčiausiais įgyvendinimo rodikliais išsiskiria 3.4 tikslas „Pl÷toti socialinę 

infrastruktūrą“, kurio vidutinis veiksmų įgyvendinimo lygis 2002-2008 m. siekia 82%. Šio tikslo, kaip 

ir kitų prioriteto tikslų, žemiausi rodikliai stebimi pirmaisiais plano įgyvendinimo metais.  

Vertinant viso prioriteto įgyvendinimo metines tendencijas, labiausiai išsiskiria 2007 m., 

kuomet pasiektas maksimalus veiksmų įgyvendinimo lygis (100%).  
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Paveikslas 7. 3 prioriteto veiksmų įgyvendinimas 2002-2008 m., % 

   Per visą 2002-2008 m. laikotarpį                 Dinamika pamečiui per 2002-2008 m.                                
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Šaltinis: Parengta autorių, remiantis Vilniaus miesto strateginio plano įgyvendinimo metin÷mis ataskaitomis už 2002-2008 m.  

 

3.1 tikslo „Skatinti žinių visuomen÷s formavimąsi“ visų uždavinių įgyvendinimas per 2002-

2008 m. laikotarpį svyravo nuo 87% (3.1.5. uždavinys) iki 96% (3.1.4. uždavinys). Žemiausi rodikliai 

stebimi iki 2004 m., v÷liau visi uždaviniai buvo įgyvendinami 100% (išskyrus 2008 m., kuomet 

nebuvo įgyvendintas 1 iš 31 suplanuoto veiksmo). 

Siekiant 3.2 tikslo „Kurti saugią socialinę aplinką“, prasčiausiai buvo įgyvendinimas 

uždavinys, kuriuo siekiama laiku išaiškinti socialin÷s įtampos židinius ir neleisti susiformuoti 

kriminogeniniu požiūriu pavojingoms vietoms (3.2.3. uždavinys, 75%). Tokį rodiklį iš esm÷s nul÷m÷ 

žemas veiksmų įgyvendinimo lygis 2002-2003 m. (vidutiniškai tik 38%, neįgyvendinta 6 iš 10 

planuotų veiksmų. 

3.3 tikslas „Gerinti būstą ir gyvenamąją aplinką“ pagal įgyvendintų ir planinių veiksmų santykį 

buvo įgyvendinamas s÷kmingiausiai iš visų prioriteto tikslų (93%). Čia žemiausi įgyvendinimo 

rodikliai yra įgyvendinant uždavinio, kuriuo siekiama pl÷toti Savivaldyb÷s butų fondą, siekiant 

aprūpinti būstu socialiai remtinus gyventojus (3.3.3. uždavinys) veiksmus – 83%. 

Pagal įgyvendintų veiksmų skaičių, prasčiausiai įgyvendinamas 3.4 tikslo „Pl÷toti socialinę 

infrastruktūrą“ 3.4.1 uždavinys „Pl÷toti teritoriškai subalansuotą socialinę kultūrinę infrastruktūrą“ – 

iš planuotų 19 veiksmų įgyvendinta tik 13 (dauguma jų neįgyvendinti 2003-2006 m.). Kitų uždavinių 

įgyvendinimas santykinai geras ir siekia vidutiniškai 83%. 
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Vertinant šio prioriteto tikslų įgyvendinimą, svarbu pažym÷ti, kad dalis šio prioriteto veiksmų 

(3.1.5.10, 3.4.3.7, 3.4.3.8 veiksmai) buvo naujai suformuoti 2008 m. lapkričio 12 d. (Vilniaus miesto 

savivaldyb÷s tarybos sprendimas Nr.1-665), tod÷l jie pagrįstai nebuvo įgyvendinti 2008 m. Taip pat 

dalis planuotų veiksmų ankstesniais periodais nebuvo įgyvendinami d÷l l÷šų stygiaus ar pasikeitusių 

aplinkybių, kuomet tam tikri veiksmai prarado savo aktualumą. 

 

4.4 4 prioritetas. SUSISIEKIMO IR INŽINERINöS INFRASTRUKTŪROS 
PLöTRA  

Strateginiame plane akcentuojama, kad susisiekimo sistemos gerinimas bei infrastruktūros 

pl÷tra ir modernizavimas yra neatsiejamas s÷kmingo miesto vystymosi ekonominis ir socialinis 

garantas. Miestui svarbu ateityje užtikrinti gerus tarptautinius ir išor÷s transporto ryšius, užtikrinti 

subalansuotą susisiekimo sistemos pl÷trą bei mažinti neigiamas transporto eismo pasekmes. 

Inžinerinio aprūpinimo srityje svarbu modernizuoti ir toliau pl÷toti miesto inžinerinį aprūpinimą 

(vandens tiekimą, nuot÷kų bei atliekų šalinimą, energetikos sistemą, telekomunikacijų sistemą). 

Prioriteto tikslų siekimui 2002-2008 m. buvo numatyta iš viso 386 veiksmai (numatyta l÷šų 

suma 3593,6 mln. Lt – daugiausiai lyginant su kitais prioritetais). Per 2002-2008 m. laikotarpį didžioji 

dauguma veiksmų yra įgyvendinti. 

 

Lentel÷  10. Suplanuoti ir įgyvendinti 4 prioriteto veiksmai per 2002-2008 m. 

  

Planas Faktas 
Plano 

vykdymas, 
% 

4 prioritetas. SUSISIEKIMO IR INŽINERINöS INFRASTRUKTŪROS PLöTRA 386 315 82% 

4.1. tikslas. Užtikrinti gerus tarptautinius ir išor÷s transporto ryšius 32 19 59% 

4.2. tikslas. Užtikrinti subalansuotą miesto susisiekimo sistemos pl÷trą 103 89 86% 

4.3. tikslas. Sumažinti neigiamas transporto eismo pasekmes 61 55 90% 

4.4. tikslas. Modernizuoti ir pl÷toti inžinerinį aprūpinimą 190 152 80% 
 

Šaltinis: Parengta autorių, remiantis Vilniaus miesto strateginio plano įgyvendinimo metin÷mis ataskaitomis už 2002-2008 m.  

 

Bendras 4-o prioriteto veiksmų įgyvendinimo lygis yra aukštas ir siekia 82%. Per analizuojamą 

laikotarpį (2002-2008 m.) prioriteto veiksmai prasčiausiai buvo įgyvendinami 2002 m. ir 2008 m. 

2003-2007 m. veiksmų įgyvendinimas svyravo nuo 79% iki 92%.  

Tikslų lygmenyje prasčiausiais įgyvendinimo rodikliais išsiskiria 4.1 tikslas „Užtikrinti gerus 

tarptautinius ir išor÷s transporto ryšius“, kurio vidutinis veiksmų įgyvendinimo lygis 2002-2008 m. 



VILNIAUS MIESTO 2002-2011 METŲ STRATEGINIO PLANO ANALIZö:  
I-O ETAPO ATASKAITA 

 

EKT Grup÷, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, LT – 01112, Lietuva, tel: +370 5 25 26 225, faks: +370 5 2526226, el. paštas: ekt@ekt.lt, http: www.ekt.lt 37

siek÷ 59%. Tokį rodiklį nul÷m÷ visiškai nevykdyti suplanuoti veiksmai 2002-2003 m., taip pat 

vidutinis 60% veiksmų įgyvendinimo lygis 2007-2008 m. 

Priešingos tendencijos stebimos vertinant 4.3 tikslo „Sumažinti neigiamas transporto eismo 

pasekmes“ veiksmų įgyvendinimo lygį – per 2002-2008 m. laikotarpį įgyvendinti 55 iš 61 suplanuoto 

uždavinių veiksmo. 

 Vertinant viso prioriteto įgyvendinimo metines tendencijas, geriausiai prioriteto 

įgyvendinimui numatyti veiksmai buvo vykdomi 2006 m., kuomet pasiektas aukščiausias veiksmų 

įgyvendinimo lygis (92%).  

 

Paveikslas 8. 4 prioriteto veiksmų įgyvendinimas 2002-2008 m., % 

   Per visą 2002-2008 m. laikotarpį                 Dinamika pamečiui per 2002-2008 m.                               
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Šaltinis: Parengta autorių, remiantis Vilniaus miesto strateginio plano įgyvendinimo metin÷mis ataskaitomis už 2002-2008 m.  

 

4.1 tikslo „Užtikrinti gerus tarptautinius ir išor÷s transporto ryšius“ žemą pasiekimo lygį 

(59%) nul÷m÷ abiejų uždavinių žemas įgyvendinimo lygis (4.1.1. uždavinys „Sukurti palankias sąlygas 

Vilniaus ir užmiesčio transporto ryšiams realizuoti“ – 62%; 4.1.2. uždavinys „Užtikrinti tarptautinių 

tranzitinių transporto srautų pralaidumą“ – 50%). Uždaviniai 2002-2003 m. nebuvo vykdomi, o likusį 

analizuojamą periodą jų įgyvendinimo lygis siek÷ vidutiniškai 66%.  

Pagal įgyvendintų veiksmų skaičių, prasčiausiai įgyvendinamas 4.2 tikslo „Užtikrinti 

subalansuotą miesto susisiekimo sistemos pl÷trą“ 4.2.2. uždavinys „Vykdyti nuoseklią urbanistin÷s 

pl÷tros strategiją mažinant transporto poreikį“ – iš planuotų 26 veiksmų įgyvendintas 21 (veiksmai 
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neįgyvendinti 2002-2003 m., v÷liau uždavinio veiksmų įgyvendinimo lygis pasiek÷ 100%). Kitų 

uždavinių įgyvendinimo lygis yra aukštas ir vidutiniškai siekia 88%. 

4.3 tikslas „Sumažinti neigiamas transporto eismo pasekmes“ pagal įgyvendintų ir planinių 

veiksmų santykį buvo įgyvendinamas s÷kmingiausiai iš visų prioriteto tikslų (90%). Iš dviejų tikslo 

uždavinių, prasčiau įgyvendinami veiksmai, susiję su automobilių stov÷jimo vietų problemų 

sprendimu.  

4.4 tikslas „Modernizuoti ir pl÷toti inžinerinį aprūpinimą“ iš visų prioriteto tikslų išsiskiria 

numatytų veiksmų gausa (190 suplanuotų veiksmų; arba beveik 50% viso prioriteto veiksmų). 

Siekiant šio tikslo prasčiausiai buvo įgyvendinamas uždavinys, kuriuo siekiama pl÷toti ir modernizuoti 

telekomunikacijų sistemą (4.4.4. uždavinys, 25%). Tokį rodiklį iš esm÷s nul÷m÷ tai, kad iki 2006 m. 

nebuvo įgyvendintas nei vienas iš 6 planuotų veiksmų. 

Vertinant šio prioriteto tikslų įgyvendinimą, taip pat svarbu pažym÷ti, kad dalis šio prioriteto 

veiksmų (4.2.3.8, 4.2.3.9 veiksmai) buvo naujai suformuoti 2008 m. lapkričio 12 d. (Vilniaus miesto 

savivaldyb÷s tarybos sprendimas Nr.1-665), tod÷l jie pagrįstai nebuvo įgyvendinti 2008 m. Kadangi 

pats prioritetas yra imlus investicijoms (jam teko 53% viso l÷šų poreikio Strateginio plano 

įgyvendinimui), dauguma planuotų veiksmų nebuvo įgyvendinami d÷l l÷šų stygiaus. 
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5. VILNIAUS MIESTO 2002-2011 M. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 
ANALIZö 

 

Ankstesniuose skyriuose išanalizuoti Vilniaus miesto 2002-2011 m. strateginiame plane 

nustatyti parametrai visuose strateginio planavimo lygiuose. Šiame skyriuje pateikiami apibendrinti 

pasteb÷jimai (įžvalgos) d÷l Strateginio plano įgyvendinimo stipriųjų ir silpnųjų pusių. Vilniaus miesto 

2002-2011 m. strateginis planas analizuotas šiais pjūviais: 

 

Paveikslas 9. Strateginio valdymo pagrindiniai aspektai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šaltinis: Parengta autorių.  

 

 

1. Planavimas: 

Vilniaus miesto pl÷tra planuojama atsižvelgiant į Vilniaus miesto 2002-2011 m. strateginį 

planą bei Vilniaus miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrąjį planą iki 2015 m. Remiantis patvirtinta 

Strateginio valdymo Vilniaus miesto savivaldyb÷je tvarka, kiekvienais metais rengiami Savivaldyb÷s 

veiklos trimečiai planai.  

Strateginiame miesto plane yra suformuluota Vizija, 4 prioritetai, jiems numatyti tikslai, 

uždaviniai ir konkretūs veiksmai (detalizuojant iki vykdytojų, terminų ir matavimo rodiklių lygio). 

Tuo tarpu trijų metų veiklos plane yra suformuoti 5 tikslai, kurie įgyvendinami 16 programų 

pagrindu. Kiekviena programa yra priskirta atitinkamam ilgalaikiam (iš Strateginio plano) prioritetui. 

Programose yra išskirti kiekvienos jų tikslai, uždaviniai, jiems įgyvendinti numatytos priemon÷s. 

 

 

ĮGYVENDINIMAS 

STEBöSENA IR 
KONTROLö 

POKYČIŲ 
VALDYMAS 

PLANAVIMAS 
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Lentel÷  11. Strateginio plano ir trijų metų veiklos plano sąsaja 

2002-2011 m. strateginis planas 2010-2012 m. veiklos planas 
Prioritetai Tikslai Tikslai Programos 

1 prioritetas. Vilniaus 
tarptautinio 
konkurencingumo 
didinimas 

 

1.1. tikslas. Stiprinti 
Vilniaus kaip regionin÷s 
valstyb÷s sostin÷s ir 
strategin÷s traukos 
centro reikšmę 

1.2. tikslas. Formuoti 
Vilniaus kaip žinių 
ekonomikos miesto 
įvaizdį 

1.3. tikslas. Pagerinti 
Vilniaus miesto 
urbanistinį architektūrinį 
įvaizdį 

1.4. tikslas. Išryškinti ir 
plačiau panaudoti 
Vilniaus kultūrinį ir 
gamtinį savitumą 

1.5. tikslas. Išpl÷toti 
turizmo paslaugas 

1.6. tikslas. Pagerinti 
miesto valdymą, padidinti 
miesto savivaldyb÷s 
darbuotojų geb÷jimus 

 

3. Saugoti ir formuoti 
Vilniaus miesto savitumą, 
užtikrinti gerą aplinkos 
kokybę 

5. Padidinti miesto 
valdymo kokybę 

9 Kultūros veiklos pl÷tra ir 
jos vaidmens bendruomen÷s 
gyvenime stiprinimas 

10 Senamiesčio atgaivinimas 

11 Aplinkos ir kraštovaizdžio 
apsauga 

12 Turizmo pl÷tra 

13 Urbanistin÷s pl÷tros 
strategijos formavimas 

16 Savivaldyb÷s veiklos 
pagrindinių funkcijų vykdymo 
strategijos formavimas ir 
įgyvendinimas 

2 prioritetas. 
Naujosios 
ekonomikos pl÷tra 

 

2.1. tikslas. Sudaryti 
palankias sąlygas žinių 
ekonomikos pl÷trai 

2.2. tikslas. Užtikrinti 
ekonominę aplinką, 
palankią verslui ir 
investicijoms 

 

2. Sudaryti palankias 
sąlygas verslo pl÷trai ir 
žinių visuomen÷s 
formavimui 

5. Padidinti miesto 
valdymo kokybę 

7 Informacin÷s visuomen÷s 
pl÷tra 

8 Sąlygų verslo pl÷trai 
sudarymas ir patrauklios 
investicijoms aplinkos 
formavimas 

16 Savivaldyb÷s veiklos 
pagrindinių funkcijų vykdymo 
strategijos formavimas ir 
įgyvendinimas 

3 prioritetas. 
Pažangios 
visuomen÷s 
kūrimas 

3.1. tikslas. Skatinti žinių 
visuomen÷s formavimąsi 

3.2. tikslas. Kurti saugią 
socialinę aplinką 

3.3. tikslas. Gerinti būstą 
ir gyvenamąją aplinką 

3.4. tikslas. Pl÷toti 
socialinę infrastruktūrą 

 

1. Užtikrinti švietimo 
visiems prieinamumą ir 
kokybę, mažinti socialinę 
atskirtį ir ugdyti 
bendruomen÷s sveikatą 

5. Padidinti miesto 
valdymo kokybę 

1 Vaikų, jaunimo ir 
suaugusiųjų ugdymas 

2 Socialin÷s apsaugos 
pl÷tojimas, skurdo bei 
socialin÷s atskirties 
mažinimas 

3 Sveikatos apsauga 

4 Vaikų ir jaunimo 
socializacija 

5 Būsto pl÷tra 

6 Kūno kultūros ir sporto 
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2002-2011 m. strateginis planas 2010-2012 m. veiklos planas 
Prioritetai Tikslai Tikslai Programos 

pl÷tojimas 

16 Savivaldyb÷s veiklos 
pagrindinių funkcijų vykdymo 
strategijos formavimas ir 
įgyvendinimas 

4 prioritetas. 
Susisiekimo ir 
transporto 
infrastruktūros 
pl÷tra 

4.1. tikslas. Užtikrinti 
gerus tarptautinius ir 
išor÷s transporto ryšius 

4.2. tikslas. Užtikrinti 
subalansuotą miesto 
susisiekimo sistemos 
pl÷trą 

4.3. tikslas. Sumažinti 
neigiamas transporto 
eismo pasekmes 

4.4. tikslas. Modernizuoti 
ir pl÷toti inžinerinį 
aprūpinimą 

 

4. Pl÷toti inžinerinę ir 
susisiekimo 
infrastruktūrą 

5. Padidinti miesto 
valdymo kokybę 

14 Miesto infrastruktūros 
objektų priežiūra ir 
modernizavimas 

15 Miesto infrastruktūros 
objektų pl÷tra 

16 Savivaldyb÷s veiklos 
pagrindinių funkcijų vykdymo 
strategijos formavimas ir 
įgyvendinimas 

 

Pastaba. Tikslų ir prioritetų numeracija išlaikyta tokia, kaip pateikiama Savivaldyb÷s planavimo dokumentuose. 
 

Esminiai tokio planavimo trūkumai: 

� Planavimo sistema yra perkrauta, kadangi Strateginiame plane nustatyti siektini tikslai 

(ir jiems numatyti uždaviniai bei veiksmai) n÷ra tiesiogiai perkeliami į trimečius 

veiklos planus, kuriuose savo ruožtu yra numatyti kitaip formuluojami tikslai (jiems 

įgyvendinti priskirtos programos, kurios kiekviena turi savo tikslus, uždavinius ir 

priemones). 

� N÷ra aiškaus sąryšio tarp Strateginio plano tikslų ir Veiklos plano tikslų, dalis 

Strateginio plano tikslų neatsispindi Veiklos planuose. Įvertinant tai, kad kasdienin÷je 

veikloje kaip pagrindas yra Veiklos planas, yra didel÷ tikimyb÷, kad strateginis tikslas, 

kuris neatsispindi Veiklos planuose, nebus įgyvendinamas. 

� Strateginiame plane numatyta daug perteklinių siekių, būdingų vidutin÷s trukm÷s ar 

trumpalaikiams planams (pvz., konkrečių veiksmų įvardinimas dešimčiai metų į 

priekį). Per didelis detalumas strateginiame lygmenyje sudaro prielaidas atsirasti 

atotrūkiui tarp plano ir realios veiklos (jei vykdomi veiksmai atsižvelgiant į esamas 

aplinkos ir vidines sąlygas) arba  atotrūkiui tarp realios situacijos ir vykdomos veiklos 

(iškyla gr÷sm÷, kad strateginiame plane numatyti veiksmai neatitiks realios situacijos 
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poreikių, nes aplinka nuolat keičiasi, ir tų pokyčių numatyti prieš 7 ar daugiau metų 

yra neįmanoma). 

 

Rengiant Strateginį planą 2010-2020 metams, rekomenduojame: 

� Peržiūr÷ti vizijos aktualumą, atsižvelgiant į miesto raidą ir tendencijas bei naujas 

galimybes. 

� Peržiūr÷ti prioritetų atitikimą (aktualumą) suformuluotai miesto vizijai. 

� Peržiūr÷ti tikslų pakankamumą (aktualumą) prioritetų įgyvendinimui. 

� Sukurti nuoseklią strateginio planavimo sistemą, t.y. susieti strateginį planą su 

trimečiais veiklos planais išlaikant nuoseklų ir aiškų per÷jimą nuo ilgalaikio 

(strateginio) iki vidutin÷s trukm÷s (trimečio) veiklos planų. 

 

2. Įgyvendinimas: 

Strateginio plano įgyvendinimas vykdomas per trimečius savivaldyb÷s veiklos planus – 

įgyvendinamos juose numatytos priemon÷s. Paskutinis aktualus dokumentas – Vilniaus miesto 

savivaldyb÷s 2010-2012 metų veiklos planas. Kaip buvo iliustruota aukščiau, Strateginio plano ir 

Veiklos plano tikslai n÷ra suderinti ir tai yra pagrindin÷ priežastis, nulemianti įgyvendinimo trūkumus. 

Be to, vienas kritinių faktorių plano įgyvendinimui yra atsakomyb÷s paskirstymas. Vilniaus miesto 

savivaldyb÷je už VMSP įgyvendinimą atsakingais paskirti atitinkami departamentai, kuriuos atstovauja 

departamento vadovai, tačiau Strateginio plano įgyvendinimas n÷ra priskirtas konkretiems asmenims 

(pareigyb÷ms), tod÷l trūksta aiškumo ir tęstinumo įgyvendinant Strateginį planą (pvz., ne visada 

užtikrinamas atsakomyb÷s ir darbo perdavimas vykstant pokyčiams, susijusiems su darbuotojų kaita 

ar struktūriniais pokyčiais). 

 

Esminiai tokios įgyvendinimo sistemos trūkumai: 

� Sud÷tinga atsekti sąsajas tarp Strateginio plano ir Veiklos plano įgyvendinimo, tod÷l 

n÷ra užtikrinama, kad būtų įgyvendinami visi Strateginio plano tikslai; 

� Trūksta aiškesn÷s atsakomyb÷s ir darbų priskyrimo procedūros, kuri leistų užtikrinti, 

kad nei darbuotojų kaita, nei struktūriniai pokyčiai nedarytų neigiamos įtakos 

Strateginio plano įgyvendinimui. 

 

Rengiant Strateginį planą 2010-2020 metams, rekomenduojame: 
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� Peržiūr÷ti Strateginio plano įgyvendinimo atsakomyb÷s ir darbų priskyrimo principus. 

3. Steb÷sena ir kontrol÷: 

Strateginio plano steb÷senai ir kontrolei užtikrinti plano rengimo procese buvo patvirtinta 

Vilniaus miesto 2002-2011 metų strateginio plano priežiūros sistema. Jame priežiūros sistema 

apibr÷žta kaip sisteminis aplinkos, susietos su patvirtintu dokumentu, kokybinių ir kiekybinių pokyčių 

steb÷jimo, vertinimo ir pasiūlymų d÷l patvirtinto dokumento įgyvendinimo procesas, kurio metu 

periodiškai parengiama ataskaita. 

Strateginio plano įgyvendinimui matuoti vadovaujamasi VMSP priežiūros sistema, kurioje yra 

nustatytos ir apibr÷žtos atitinkamos grup÷s rodiklių:  

- Vizijos rodikliai (po 4 kiekvienam miesto sektoriui – visuomen÷, ekonomika, aplinka), 

kuriems nustatytos prognozin÷s reikšm÷s 2020 m.;  

- Prioritetų rodikliai (iš viso 83 rodikliai 4-iems prioritetams);  

- Veiksmų įgyvendinimas matuojamas santykiu faktiškai įgyvendintų ir planuotų įgyvendinti 

veiksmų (proc.). 

Veiklos plano įgyvendinimui matuoti vadovaujamasi Savivaldyb÷s strateginio valdymo tvarka, 

kurioje numatytos tokios grup÷s rodiklių: 

- Tikslo pasiekimo vertinimo (efekto) kriterijai – Veiklos plano tikslams matuoti; 

- Rezultato pasiekimo vertinimo kriterijai – programos tikslo pasiekimui matuoti; 

- Produkto vertinimo kriterijai – programos uždavinio įgyvendinimui matuoti. 

 

Strateginio plano priežiūros plane vizijai matuoti numatyta 12 rodiklių, o prioritetams iš viso 

– 83 rodikliai (8 iš jų sutampa su vizijos rodikliais). Veiklos plane yra didesnis detalumas, tod÷l 

matuojama virš 300 rodiklių.  

- 1 prioritetas. Strateginiame plane šio prioriteto įgyvendinimas stebimas naudojant 14 

rodiklių, Veiklos plane (skaičiuojant pagal priskirtas programas (9-13, 16 programos)) šiai 

sričiai matuoti parinkti 78 rodikliai (25 iš jų yra 16-os programos, kuri patenka į kiekvieną 

prioritetą, vertinimo rodikliai). Šioje rodiklių visumoje 5 rodikliai yra bendri tiek 

Strateginiam, tiek Veiklos planui.  

- 2 prioritetas. Strateginiame plane šio prioriteto įgyvendinimas stebimas naudojant 20 

rodiklių, Veiklos plane (skaičiuojant pagal priskirtas programas (7-8, 16 programos)) šiai 

sričiai matuoti parinkta 40 rodiklių (25 iš jų yra 16-os programos, kuri patenka į kiekvieną 
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prioritetą, vertinimo rodikliai). Šioje rodiklių visumoje 1 rodiklis yra bendras tiek 

Strateginiam, tiek Veiklos planui. 

- 3 prioritetas. Strateginiame plane šio prioriteto įgyvendinimas stebimas naudojant 27 

rodiklius, Veiklos plane (skaičiuojant pagal priskirtas programas (1-6, 16 programos)) šiai 

sričiai matuoti parinkti 127 rodikliai (25 iš jų yra 16-os programos, kuri patenka į 

kiekvieną prioritetą, vertinimo rodikliai). Šioje rodiklių visumoje n÷ra Strateginiam ir 

Veiklos planui bendrų rodiklių, tačiau galima surasti nemažai skirtingų rodiklių, 

suteikiančių labai panašią informaciją (pvz., Užregistruotų nusikaltimų skaičius 10000-ių 

gyventojų ir Nusikalstamumo lygis 10 tūkst. gyventojų per metus; Lovų skaičius 

ligonin÷se 10000-ių gyventojų ir Stacionaro (be slaugos) lovų skaičius). 

- 4 prioritetas. Strateginiame plane šio prioriteto įgyvendinimas stebimas naudojant 22 

rodiklius, Veiklos plane (skaičiuojant pagal priskirtas programas (2, 14-16 programos)) šiai 

sričiai matuoti parinktas 91 rodiklis (25 iš jų yra 16-os programos, kuri patenka į kiekvieną 

prioritetą, vertinimo rodikliai). Šioje rodiklių visumoje n÷ra Strateginiam ir Veiklos planui 

bendrų rodiklių, tačiau galima surasti nemažai skirtingų rodiklių, suteikiančių labai panašią 

informaciją.  

Pateiktas Strateginio ir Veiklos planų rodiklių palyginimas parodo, kad šie planai ir jų 

priežiūros sistemos n÷ra tarpusavyje suderintos, tod÷l dalis rodiklių parodo labai panašią informaciją, 

pvz., abiejuose planuose parinktas toks pats rodiklis, tačiau pasirinktas skirtingas išraiškos matas arba 

dalis rodiklių skiriasi, tačiau iš esm÷s suteikia labai panašią informaciją (pvz., Renovuotų 

daugiaaukščių gyvenamųjų namų skaičius ir Renovuotas gyvenamojo būsto plotas (kv.m.)). Siekiant 

išvengti perteklin÷s informacijos rinkimo ir optimizuoti rodiklių sistemą, reik÷tų peržiūr÷ti ar min÷ti 

panašių rodiklių skirtumai parinkti tikslingai, ar atsirado kaip planų nesuderinimo rezultatas.  

 

Esminiai tokios priežiūros sistemos trūkumai: 

� N÷ra aiškios sąsajos tarp Strateginio ir Veiklos planų rodiklių (tod÷l n÷ra sudaromos 

prielaidos rodiklių sistemos optimizavimui). 

� Nors Strateginiai prioritetai detalizuojami į tikslus, uždavinius ir veiksmus, tačiau 

matuojamas ne pastarųjų įgyvendinimas, o bendrai prioriteto rodikliai – tai neleidžia 

identifikuoti, kurie uždaviniai (ar veiksmai) nedav÷ norimo rezultato. 

� Strateginio plano veiksmų įgyvendinimo matavimas tik per įgyvendintų ir planuotų 

veiksmų santykį neparodo konkrečių veiksmų ind÷lio įgyvendinant miesto strategiją. 
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� Prioritetų rodikliams n÷ra nustatytos nei siektinos reikšm÷s, nei tarpiniai kritiniai 

taškai, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadas apie rodiklių dinamikos kryptingumą 

ir pakankamumą prioritetų įgyvendinimui. 

� Finansiniai Strateginio plano įgyvendinimo rodikliai n÷ra matuojami, kadangi l÷šų 

apskaita vykdoma pagal papriemones (konkrečius investicinius projektus), kurios 

grupuojamos į priemones ir, aukštesniame lygmenyje, į programas.  

� Nors Vilniaus miesto 2002-2011 metų strateginio plano priežiūros sistemos 

dokumente teigiama, jog žodžių junginys „priežiūros sistema“ pasirinktas vietoje 

„steb÷senos sistema”, „nes jis reiškia tik pasyvų steb÷jimą nepabr÷žiant kontrol÷s“, 

realiai VMSP įgyvendinimas atskleid÷, kad parinkta sistema neužtikrino prielaidų 

aktyviai kontrolei, o buvo naudojama daugiau pasyviam steb÷jimui. 

 

Rengiant Strateginį planą 2010-2020 metams, rekomenduojame: 

� Peržiūr÷ti Strateginio plano priežiūros sistemoje numatytų rodiklių pakankamumą 

(aktualumą) Strateginio plano įgyvendinimo efektyvumui matuoti. 

� Atnaujinant rodiklių sąrašą atsižvelgti į svarbiausius rodiklių parinkimo (nustatymo) 

kriterijus, tokius kaip: rodikliai turi būti prasmingi (susiję su organizacijos strategija, 

matuoti tai, ko siekiama), vertingi (matuoti tai, kas svarbiausia), įvairiapusiški (matuoti 

kokybę ir efektyvumą), susieti (su atsakingu struktūriniu vienetu (ar konkrečiu 

asmeniu)), palyginami (įmanomas duomenų lyginimas), patikimi (paremti tiksliais ir 

patikimais duomenimis), praktiški (gavimo kaina yra “protinga”), pateikiami laiku, 

paprasti. 

� Atnaujinant rodiklių sąrašą, jį sudaryti „einant iš apačios į viršų“, t.y. pavyzdžiui nuo 

tikslų iki vizijos, kuomet tikslams matuoti būtų sudarytas plačiausias sąrašas rodiklių, 

svarbiausius iš jų perkeliant prioritetams ir pačius svarbiausius – vizijai matuoti. Taip 

būtų išlaikyta vidin÷ Strateginio plano įgyvendinimo matavimo logika. 

 

4. Pokyčių valdymas: 

Strateginio plano priežiūros sistemoje numatyta, kad VMSP papildymas ir keitimas tai – 

procedūra, kurios metu strateginio plano prioritetai, tikslai, uždaviniai arba veiksmai yra papildomi 

naujais, keičiami arba atmetami. VMSP uždaviniai ir veiksmai gali būti papildomi ir keičiami kasmet. 
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VMSP peržiūrimas kas 3-5 metus ir tuomet gali keistis jo prioritetai bei tikslai. Vizija gali keistis tik iš 

esm÷s peržiūrint arba rengiant naują VMSP. 

Pasiūlymus d÷l VMSP keitimo gali pateikti Miesto tarybos nariai, Savivaldyb÷s 

administratorius, departamentų direktoriai, skyrių ved÷jai, valstybin÷s institucijos, nevyriausybin÷s 

organizacijos, verslo atstovai, visuomen÷. Pasiūlymai d÷l VMSP keitimo teikiami raštu Ekonomin÷s 

analiz÷s skyriui.  

Praktika parod÷, kad faktiškai plano pakeitimai buvo vykdyti tik uždavinių ir veiksmų 

lygmenyje (koreguojant juos ar papildant naujais), nei prioritetai, nei vizija iki šiol koreguota nebuvo. 

 

Esminiai tokio pokyčių valdymo trūkumai: 

� D÷l neefektyviai apibr÷žtos rodiklių matavimo sistemos (n÷ra siektinų reikšmių bei 

tarpinių kritinių taškų), Strateginio plano pokyčiai nei karto nebuvo inicijuojami d÷l 

netinkamos (nepalankios) vizijos ar prioritetų rodiklių dinamikos. 

 

Rengiant Strateginį planą 2010-2020 metams, rekomenduojame: 

� Apibr÷žiant Strateginio plano įgyvendinimo matavimo sistemą, ją susieti su praktiniu 

pokyčių valdymu. 

 

 


