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1 lentelė. Efekto ir rezultato vertinimo kriterijų pasiekimas. 

 

Kodas Vertinimo kriterijaus pavadinimas Metai: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1.1-ef-1 BVP, tenkantis vienam gyventojui, palyginti 

su šalies vidurkiu, proc. 
          

Nuokrypio 

intervalai 

a > 65,5 – labai gerai           

b [65,1; 65,5] – gerai           

c[64,8; 65,0]  patenkinamai 

< 64,8 blogai 
          

 Faktinė reikšmė:  Nėra duomenų 

už 2015 metus 
        

 Įvertinimas (labai gerai, gerai, patenkinamai, 

blogai) 
          

2.1-ef-1 Vidutinis Alytaus apskrities savivaldybių 

indeksas palyginti su Lietuvos vidurkiu, proc. 
          

Nuokrypio 

intervalai 

a 100,0 – labai gerai           

b [99,9; 98,1] – gerai           

c [98,0; 96,2] patenkinamai 

< 96,2 blogai 
          

 Faktinė reikšmė:  97,7         

 Įvertinimas (labai gerai, gerai, patenkinamai, 

blogai) 
 labai gerai         

3.1-ef-1 Išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekis CO2 ekvivalentu 

mažėjimas (proc.) 

          

Nuokrypio 

intervalai 

a ≥10 labai gerai 
 

          

 b [5; 9] gerai           

 c [1; 4] patenkinamai 

< 1 blogai 
          

 Faktinė reikšmė:  Nėra duomenų 

už 2015 metus 
        

 Įvertinimas (labai gerai, gerai, patenkinamai, 

blogai) 
          

1.1.1-r-1 Pritrauktos papildomos materialinės 

investicijos į tikslines teritorijas, (tūkst. EUR) 
          

Nuokrypio 

intervalai 

a > 9394 labai gerai           

 b [4500; 9393] gerai           

 c [1; 4499] patenkinamai           



< 1 blogai 

 Faktinė reikšmė:  Nėra duomenų 

už 2015 metus 
        

 Įvertinimas (labai gerai, gerai, patenkinamai, 

blogai) 
          

1.1.1-r-2 Užimtųjų dalis tikslinėse teritorijose (proc.)           

Nuokrypio 

intervalai 

a   54.5 - labai gerai            

 b [51; 54.4] gerai           

 c [48; 50] patenkinamai 

< 48 blogai 
          

 Faktinė reikšmė:           

 Įvertinimas (labai gerai, gerai, patenkinamai, 

blogai) 
          

1.1.2-r-1 Keleivių apyvartos kelių transportu - Iš viso 

pagal reiso tipą padidėjimas proc. (tūkst. 

keleivio km) 

          

Nuokrypio 

intervalai 

a > 10 labai gerai           

 b [5; 10] gerai           

 c [1; 5) patenkinamai 

     < 1 blogai 
          

 Faktinė reikšmė:  Nėra duomenų 

už 2015 metus 
        

 Įvertinimas (labai gerai, gerai, patenkinamai, 

blogai) 
          

1.1.2-r-2 Žuvusiųjų ne TEN-T tinklo keliuose skaičius  12         

Nuokrypio 

intervalai 

a < 3 labai gerai 
 

          

 b [8; 3] gerai           

 c [13; 8) patenkinamai 

> 13 blogai 
          

 Faktinė reikšmė:  Nėra duomenų 

už 2015 metus 
        

 Įvertinimas (labai gerai, gerai, patenkinamai, 

blogai) 
 patenkinamai         

2.1.1-r-1 Bendrojo ugdymo mokinių, kurie mokosi bent 

už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą 

ERPF lėšomis atnaujintose įstaigose, dalis 

(proc.) 

          

Nuokrypio 

intervalai 

a > 48 labai gerai 
 

          

 b [36; 48] gerai           

 c [0; 36) patenkinamai 

= 0 blogai 
          

 Faktinė reikšmė:  Nėra duomenų 

už 2015 metus 
        

 Įvertinimas (labai gerai, gerai, patenkinamai, 

blogai) 
          

2.1.1-r-2 Neformaliojo ugdymo paslaugomis mokykloje 

ir kitur pasinaudojančių vaikų dalis (proc.) 
          

Nuokrypio 

intervalai 

a > 38,4 labai gerai 
 

          



 b [34; 38,4] gerai           

 c [31,4; 34) patenkinamai 

< 31,4 blogai 
          

 Faktinė reikšmė:  Nėra duomenų 

už 2015 metus 
        

 Įvertinimas (labai gerai, gerai, patenkinamai, 

blogai) 
          

2.1.1-r-3 1-6 metų vaikų, ugdomų pagal veiksmų 

programą ERPF lėšomis atnaujintose 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigose, dalis (proc.) 

          

Nuokrypio 

intervalai 

a) > 46 labai gerai           

 b) [25; 46] gerai           

 c [0; 25) patenkinamai 

= 0 blogai 
          

 Faktinė reikšmė:  Nėra duomenų 

už 2015 metus 
        

 Įvertinimas (labai gerai, gerai, patenkinamai, 

blogai) 
          

2.1.2-r-1 Apsilankymų pas gydytojus skaičiaus, 

tenkančio vienam gyventojui, skirtumas tarp 

miestų ir rajonų savivaldybių gyventojų 

(Apsilankymų skaičius, tenkantis 1 

gyventojui) 

          

Nuokrypio 

intervalai 

a) < 3 labai gerai 
 

          

 b) [3; 4] gerai           

 c) (4; 5] patenkinamai 

> 5 blogai 
          

 Faktinė reikšmė:           

 Įvertinimas (labai gerai, gerai, patenkinamai, 

blogai) 
 Nėra duomenų 

už 2015 metus 
        

2.1.2-r-2 Standartizuoto 0-64 m. amžiaus gyventojų 

mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose 

dėl išorinių mirties priežasčių (Atvejų skaičius 

100000 gyv.) 

          

Nuokrypio 

intervalai 

a ) < 82 labai gerai 
 

          

 b ) [110; 82] gerai 
 

          

 c) [130; 110) patenkinamai 

> 130 blogai 
          

 Faktinė reikšmė:  Nėra duomenų 

už 2015 metus 
        

 Įvertinimas (labai gerai, gerai, patenkinamai, 

blogai) 
          

2.1.3-r-1 Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės 

naudos iš investicijų į socialinių paslaugų 

infrastruktūrą (Skaičius) 

          

Nuokrypio 

intervalai 

a) > 49 labai gerai 
 

          

 b) [22; 49) gerai           



 c) [0; 22) patenkinamai 

= 0 blogai 
          

 Faktinė reikšmė:  Nėra duomenų 

už 2015 metus 
        

 Įvertinimas (labai gerai, gerai, patenkinamai, 

blogai) 
          

2.1.3-r-2 Asmenų (šeimų), kuriems išnuomotas 

savivaldybės socialinis būstas, dalis nuo visų 

socialinio būsto nuomos laukiančių asmenų 

(šeimų) (Procentai) 

          

Nuokrypio 

intervalai 

a) > 14 labai gerai 
 

          

 b) [7; 14] gerai           

 c) [0; 7) patenkinamai 

= 0 blogai 
          

 Faktinė reikšmė:  Nėra duomenų 

už 2015 metus 
        

 Įvertinimas (labai gerai, gerai, patenkinamai, 

blogai) 
          

3.1.1-r-1 Teritorijų, kuriose įgyvendintos 

kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas 

(ha) 

          

Nuokrypio 

intervalai 

a) > 320 labai gerai 
 

          

 b) [160; 320) gerai           

 c) [0; 160) patenkinamai 

     = 0 blogai 
          

 Faktinė reikšmė:  Nėra duomenų 

už 2015 metus 
        

 Įvertinimas (labai gerai, gerai, patenkinamai, 

blogai) 
          

3.1.2-r-1 Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų 

dalis (proc.) 
          

Nuokrypio 

intervalai 

a) < 35 labai gerai 
 

          

 b) [45; 35] gerai           

 c)[55; 45) patenkinamai 

     > 55 blogai 
          

 Faktinė reikšmė:  Nėra duomenų 

už 2015 metus 
        

 Įvertinimas (labai gerai, gerai, patenkinamai, 

blogai) 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 lentelė. Pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai – projektų įtraukimas į regiono arba valstybės projektų sąrašus*. 
 

Požymiai Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Lt) Projektų įtraukimas į regiono arba valstybės projektų 

sąrašus 

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 

teritorija 

Veiksmų 

programos 

įgyvendinimo 

plano arba 

Kaimo 

plėtros 

programos 

priemonė 

(Nr.) 

R/V** ITI*** Iš viso: Savivaldybės 

biudžetas 

Valstybės 

biudžetas 

Privači

os lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

ES lėšos Planuota (metai, 

mėnuo) 

Faktiškai įvykdyta 

(metai, mėnuo) 

Vėlavimas (mėnesiais) 

                 

1.1 TIKSLAS:  

Didinti ūkinės 

veiklos įvairovę ir 

pagerinti sąlygas 

investicijų 

pritraukimui, 

mažinant 

geografinių sąlygų 

ir demografinių 

procesų 

sukeliamus 

gyvenimo kokybės 

netolygumus 

- - - - - - 

805 894 97 045 57 474 0 0 651 375 2015 – (10-12) - 3 

1.1.1 Uždavinys: 

Sudaryti sąlygas 

darbo vietų 

kūrimui, kuriant 

ir atnaujinant 

viešąją ir 

ekoinžinerinę  

infrastruktūrą,  

gamtos, kultūros 

paveldo objektus 

ir kultūros įstaigas 

- - - - - - 

805 894 97 045 57 474 0 0 651 375 2015 – (10-12) - 3 

1.1.1.2 Priemonė:  Kaimo 

gyvenamųjų 

vietovių (turinčių 

1-6 tūkst. 

gyventojų) 

atnaujinimas ir 

plėtra 

Alytaus 

apskrities 

savivaldybių 

administracij

os 

Lietuvos 

Respublik

os vidaus 

reikalų 

ministerija 

Alytaus 

apskrities 

teritorija 

8.2.1-

CPVA-R-

908 

R - 331 347 24 851 24 851 0 0 281 645 2015 – (10-12) - 3 

1.1.1.2 Priemonė: 

Priemonė: 

Varėnos miesto 

kompleksinė 

plėtra 

Varėnos 

rajono 

savivaldybė

s 

administrac

ija 

Lietuvos 

Respublik

os vidaus 

reikalų 

ministerija 

Varėnos 

rajono 

savivaldybė 

8.2.1-

CPVA-R-

908 

R ITI 474 547 72 194 32 623 0 0 369 730 2015 – (10-12) - 3 

* Pildoma projektams, kuriuos buvo numatyta įtraukti į regiono arba valstybės projektų sąrašus iki einamojo ketvirčio pabaigos. 

**R – regiono projektas, V – valstybės projektas. 

*** ITI – projektas, įgyvendinamas pagal integruotą teritorijos (-ų) vystymo programą. 

 
 

 
 

3 lentelė. Pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai – projektų paraiškų pateikimas įgyvendinančiajai institucijai*. 
 

Požymiai Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Lt) Projektų paraiškų pateikimas įgyvendinančiajai 

institucijai 



Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 

teritorija 

Veiksmų 

programos 

įgyvendinimo 

plano arba 

Kaimo 

plėtros 

programos 

priemonė 

(Nr.) 

R/V ITI Iš viso: Savivaldybės 

biudžetas 

Valstybės 

biudžetas 

Privačios 

lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

ES lėšos Planuota (metai, 

mėnuo) 

Faktiškai įvykdyta 

(metai, mėnuo) 

Vėlavimas 

(mėnesiais) 

                 

1.1 Tikslas: ... - - - - - - - - - - - -    

1.1.1 Uždavinys: ... - - - - - - - - - - - -    

1.1.1.1 Priemonė: ... - - - - - - - - - - - -    

1.1.1.1.1                 

1.1.1.1.2                 

...                 

1.1.1.2 Priemonė:  - - - - - - - - - - - -    

1.1.1.2.1                 

1.1.1.2.2                 

*Pastaba: projektų paraiškų pateikimas įgyvendinančiajai institucijai 2015 metų ketvirtame ketvirtyje Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plane nenumatytas 

* Pildoma projektams, kurių paraiškas buvo numatyta pateikti įgyvendinančiajai institucijai iki einamojo ketvirčio pabaigos. 

 

4 lentelė. Pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai – projektų finansavimo sutarčių sudarymas*. 

Požymiai Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Lt) Projektų finansavimo sutarčių sudarymas 

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 

teritorija 

Veiksmų 

programos 

įgyvendinimo 

plano arba 

Kaimo 

plėtros 

programos 

priemonė 

(Nr.) 

R/V ITI Iš viso: Savivaldybės 

biudžetas 

Valstybės 

biudžetas 

Privačios 

lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

ES lėšos Planuota (metai, 

mėnuo) 

Faktiškai įvykdyta 

(metai, mėnuo) 

Vėlavimas 

(mėnesiais) 

                 

1.1 Tikslas: ... - - - - - - - - - - - -    

1.1.1 Uždavinys: ... - - - - - - - - - - - -    

1.1.1.1 Priemonė: ... - - - - - - - - - - - -    

1.1.1.1.1                 

1.1.1.1.2                 

...                 

1.1.1.2 Priemonė: ... - - - - - - - - - - - -    

1.1.1.2.1                 

1.1.1.2.2                 

*Pastaba: projektų finansavimo sutarčių sudarymas  Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plane nenumatytas 

* Pildoma projektams, kurių finansavimo sutartis buvo numatyta sudaryti iki einamojo ketvirčio pabaigos. 

 

 

 
 

5 lentelė. Pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai – projektų užbaigimas*. 

Požymiai Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Lt) Projektų užbaigimas 

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 

teritorija 

Veiksmų 

programos 

įgyvendinimo 

plano arba 

Kaimo 

plėtros 

programos 

R/V ITI Iš viso: Savivaldybės 

biudžetas 

Valstybės 

biudžetas 

Privačios 

lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

ES lėšos Planuota (metai, 

mėnuo) 

Faktiškai įvykdyta 

(metai, mėnuo) 

Vėlavimas 

(mėnesiais) 



priemonė 

(Nr.) 

                 

1.1 Tikslas: ... - - - - - - - - - - - -    

1.1.1 Uždavinys: ... - - - - - - - - - - - -    

1.1.1.1 Priemonė: ... - - - - - - - - - - - -    

1.1.1.1.1                 

1.1.1.1.2                 

...                 

1.1.1.2 Priemonė: ... - - - - - - - - - - - -    

1.1.1.2.1                 

1.1.1.2.2                 

*Pastaba: projektų užbaigimas 2015 metų ketvirtame ketvirtyje Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plane nenumatytas 

* Pildoma projektams, kuriuos buvo numatyta užbaigti iki einamųjų metų pabaigos 

 

6 lentelė. Planui įgyvendinti skirti asignavimai*. 

Požymiai Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Lt) 

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 

teritorija 

Veiksmų 

programos 

įgyvendinimo 

plano arba 

Kaimo 

plėtros 

programos 

priemonė 

(Nr.) 

R/V* ITI** Iš viso: Savivaldybės 

biudžetas 

Valstybės biudžetas Privačios lėšos Kitos viešosios lėšos ES lėšos 

        Planuota Skirta** Planuota Skirta Planuota Skirta Planuota Skirta Planuota Skirta Planuota Skirta 

1.1 Tikslas: ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.1 Uždavinys: ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.1.1 Priemonė: ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.1.1.1                    

1.1.1.1.2                    

...                    

1.1.1.2 Priemonė: ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.1.2.1                    

1.1.1.2.2                    

*Pastaba: 2015 metų ketvirtame ketvirtyje Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano įgyvendinimui asignavimai neskirti 

*Pildoma projektams, kurių finansavimo sutartis buvo numatyta sudaryti iki einamojo ketvirčio pabaigos. 

** Pagal sudarytas projektų finansavimo sutartis. 

 

 

 

 

 

 

 

7 lentelė. Planui įgyvendinti panaudoti asignavimai*. 

Požymiai Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Lt) 

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 

teritorija 

Veiksmų 

programos 

įgyvendinimo 

plano arba 

R/V* ITI** Iš viso: Savivaldybės 

biudžetas 

Valstybės biudžetas Privačios lėšos Kitos viešosios lėšos ES lėšos 



Kaimo 

plėtros 

programos 

priemonė 

(Nr.) 

        Planuota Panaudo-

ta 

Planuota Panaudo-

ta 

Planuota Panaudo-

ta 

Planuota Panaudo-

ta 

Planuota Panaudo-

ta 

Planuota Panaudo-

ta 

1.1 Tikslas: ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.1 Uždavinys: ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.1.1 Priemonė: ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.1.1.1                    

1.1.1.1.2                    

...                    

1.1.1.2 Priemonė: ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.1.2.1                    

1.1.1.2.2                    

*Pastaba: 2015 metų ketvirtame ketvirtyje Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano įgyvendinimui asignavimai nebuvo panaudoti 

* Pildoma projektams, kurių finansavimo sutartis buvo numatyta sudaryti iki einamojo ketvirčio pabaigos. 

 
 

8 lentelė. Lėšų paskirstymas pagal Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemones (tūkst. Lt) (sudarytos projektų finansavimo sutartys, kaupiamuoju būdu). 
 

 Metai: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Iš viso 

Veiksmų programos 

įgyvendinimo plano 

priemonė (Nr.) 

Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonės pavadinimas         

 Kaimo gyvenamųjų vietovių (turinčių iki 1 tūkst. gyventojų) atnaujinimas 0        

8.2.1-CPVA-R-908 Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas 0        

07.1.1-CPVA-R-905 Miestų kompleksinė plėtra 0        

07.1.1-CPVA-V-902 Pereinamojo laikotarpio teritorijų vystymas. I 0        

07.1.1-CPVA-R-903 Pereinamojo laikotarpio teritorijų vystymas. II 0        

05.3.2-APVA-R-014 
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir 

plėtra, įmonių valdymo tobulinimas 
0        

05.1.1-APVA-R-007 Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas 0        

05.4.1-LVPA-R-831 
Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės 

infrastruktūros plėtra 
0        

07.1.1-CPVA-R-305 Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą 0        

05.4.1-CPVA-R-302 Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus 0        

04.5.1-TID-R-518 Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas 0        

04.5.1.-TID-R-514 Darnaus judumo priemonių diegimas 0        

04.5.1-TID-V-513 Darnaus judumo sistemų kūrimas 0        

04.5.1-TID-R-516 Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra 0        

06.2.1-TID-R-511 Vietinių kelių vystymas 0        

09.1.3-CPVA-R-724 Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas 0        

09.13.CPVA-R-725 Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas 0        

09.1.3-CPVA-R-705 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas 0        

08.1.3-CPVA-R-609 
Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo 

didinimas 
0        

08.4.2-ESFA-R-626 
Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo 

didinimas 
0        

08.1.2-CPVA-R-407 Socialinių paslaugų  infrastruktūros  plėtra 0        

08.1.1-CPVA·R-408 Socialinio būsto fondo plėtra 0        



10.1.3- ESFA-R-921 
Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas 

savivaldybėse 
0        

05.2.1-APVA-R-008 Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra 0        

05.5.1-APVA-R-019 Kraštovaizdžio apsauga 0        

 
 

9 lentelė. Baigti projektai pagal pagrindinę veiklų grupę (kaupiamuoju būdu, nuo plano įgyvendinimo pradžios). 
 

Kodas Pavadinimas Projektų, kuriems veiklų grupė priskirta kaip pagrindinė, 

skaičius 

Projektų, kuriems veiklų grupė priskirta kaip pagrindinė, 

panaudotas finansavimas (iš viso) 

1 Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas 0 0 

2 Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimas  0 0 

3 Viešosios infrastruktūros (išskyrus pastatus) energinio efektyvumo didinimas  
0 0 

4 Gyvenamųjų namų energinio efektyvumo didinimas  0 0 

5 Atliekų tvarkymas (mažinimo, rūšiavimo ir perdirbimo skatinimo priemonės)  
0 0 

6 Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas)  
0 0 

7 Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) 0 0 

8 Lietaus nuotekų sistemų modernizavimas ir plėtra 0 0 

9 Viešojo transporto infrastruktūra 0 0 

10 Viešojo transporto priemonių įsigijimas 0 0 

11 Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (statyba) 0 0 

12 Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) 0 0 

13 Valstybinės reikšmės keliai ir gatvės (statyba) 0 0 

14 Valstybinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) 0 0 

15 Daugiarūšio transporto plėtra 0 0 

16 Oro uostų ir aerodromų infrastruktūra 0 0 

17 Regioninė ir vietinė vandens transporto infrastruktūra 0 0 

18 Intelektinės transporto sistemos 0 0 

19 Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park 

and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) 0 0 

20 Aukštojo mokslo įstaigų modernizavimas 0 0 

21 Profesinio ar suaugusiųjų mokymo įstaigų modernizavimas 0 0 

22 Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas 0 0 

23 Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas 
0 0 

24 Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas 0 0 

25 Socialinio būsto infrastruktūra (nauja statyba arba pritaikymas) 0 0 

26 Socialinio būsto įsigijimas 0 0 

27 Socialinių paslaugų infrastruktūra 0 0 

28 Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): rekreacinės 

teritorijos ir gamtinis karkasas 0 0 

29 Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, 

komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos 0 0 



30 Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): gyvenamosios 

paskirties teritorijos 
0 0 

31 Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): pramoninių, 

buvusių karinių, inžinerinių ir pan. objektų teritorijų pritaikymas ar konversija 0 0 

32 Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): sveikatinimo ir 

sporto objektai 
0 0 

33 Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): kultūros 

objektai 
0 0 

34 Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): bendruomenės, 

nevyriausybinių organizacijų veiklai pritaikomi pastatai 0 0 

35 Viešoji tyrimų ir inovacijų infrastruktūra 0 0 

36 Viešoji verslui skirta infrastruktūra (pramoniniai parkai, pramonės zonos ir pan.) 
0 0 

37 Oro kokybės gerinimas (gatvių valymo technikos įsigijimas, technologijų diegimas) 
0 0 

38 Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) 
0 0 

39 Natura 2000 teritorijų tvarkymas ir pritaikymas 0 0 

40 Užterštų teritorijų išvalymas 0 0 

41 Pėsčiųjų ir dviračių takai (ne miesto vietovėse) 0 0 

42 Viešoji turizmo infrastruktūra 0 0 

43 Viešosios turizmo paslaugos 0 0 

44 Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas 0 0 

45 Gamtos paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas 0 0 

46 Kompleksinių paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas 0 0 

47 Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) 0 0 

48 Socialinių paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) 0 0 

49 Viešojo valdymo tobulinimas 0 0 

50 Kita (nepriskirta kitoms grupėms) 0 0 

 
 

10 lentelė. Pasiektos produkto vertinimo kriterijų reikšmės kaupiamuoju būdu (nuo plano įgyvendinimo pradžios). 

Kodas Vertinimo kriterijaus pavadinimas 

ir matavimo vienetai 

Metai: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1.1.1.1 Atnaujinta gyvenamųjų vietovių, vnt.  0          

P.B.214 
Bendras rekonstruotų arba atnaujintų 

kelių ilgis, km 
 0          

P.B.236 

Gyventojai, turintys galimybę 

pasinaudoti pagerintomis sveikatos 

priežiūros paslaugomis, asmenys 

 0          

P.B.238 
Sukurtos arba atnaujintos atviros 

erdvės miestų vietovėse, m2 
 0          

P.B.239 

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba 

komerciniai pastatai miestų vietovėse,  

m2 

 0          

P.N.011 
Nuotekų valymo įrenginių 

rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba 
 0          

P.N.050 
Gyventojų, kuriems teikiamos vandens 

tiekimo paslaugos naujai pastatytais 
 0          



geriamojo vandens tiekimo tinklais, 

skaičius 

P.N.051 

Gyventojų, kuriems teikiamos vandens 

tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir 

(arba) rekonstruotų geriamojo vandens 

gerinimo įrenginių, skaičius 

 0          

P.N.053 

Gyventojų, kuriems teikiamos vandens 

tiekimo paslaugos naujai pastatytais 

nuotekų surinkimo tinklais, skaičius 

 0          

P.N.054 

Gyventojų, kuriems teikiamos nuotekų 

valymo paslaugos naujai pastatytais ir 

(arba) rekonstruotais nuotekų valymo 

įrenginiais, skaičius 

 0          

P.N.092 

Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso 

formavimo aspektais pakeisti ar 

pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių 

bendrieji planai 

 0          

P.N.093 

Likviduoti kraštovaizdį darkantys 

bešeimininkiai apleisti statiniai ir 

įrenginiai, skaičius 

 0          

P.N.304 
Modernizuoti kultūros infrastruktūros 

objektai, vnt. 
 0          

P.N.601 
Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų 

kokybė ir prieinamumas, asmenys 
 0          

P.N.602 
Apmokytų sveikatos ir kitų specialistų 

skaičius 
 0          

P.N.603 
Parengtų metodikų, tvarkų ir kt. 

dokumentų skaičius 
 0          

P.N.656 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, 

teikiančių / pradėjusių teikti slaugos 

paslaugas namuose ir / ar paliatyviosios 

pagalbos  paslaugas namuose ir / ar 

dienos stacionare paslaugas, skaičius 

 0          

P.N.717 

Pagal veiksmų programą ERPF 

lėšomis atnaujintos ikimokyklinio 

ugdymo mokyklos, vnt. 

 0          

P.N.722 

Pagal veiksmų programą ERPF 

lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo 

mokyklos, vnt. 

 0          

P.N.723 

Pagal veiksmų programą ERPF 

lėšomis atnaujintos neformaliojo 

įstaigos, vnt. 

 0          

P.N.842  
Įrengtos informacinės infrastruktūros  

priemonės, skaičius 
 0          

P.N.915 

Viešojo valdymo institucijos, veiksmų 

programos lėšomis įgyvendinusios 

paslaugų ir aptarnavimo kokybės 

gerinimo priemones, skaičius 

 0          

P.S.321 
Įrengtų ar rekonstruotų dviračių ir/ar 

pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis, km 
 0          

P.S.322 
Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų 

takų ir / ar trasų ilgis, km 
 0          



P.S.323 
Įgyvendintos darnaus judumo 

priemonės, vnt. 
 0          

P.S.325 
Įsigytos naujos ekologiškos viešojo 

transporto priemonės, vnt. 
 0          

P.S.328 

Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio 

surenkamam paviršiniam (lietaus) 

vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) 

rekonstruota infrastruktūra, ha 

 0          

P.S.329 

Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių 

atliekų surinkimo pajėgumai, 

tonos/metai 

 0          

P.S.333 
Rekonstruotų vandens tiekimo ir 

nuotekų  surinkimo tinklų ilgis, km 
 0          

P.S.335 

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti 

lankymui gamtos ir kultūros paveldo 

objektai ir teritorijos 

 0          

P.S.338 

Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus 

teritorinio lygmens kraštovaizdžio 

arealai, skaičius 

 0          

P.S.342 
Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir 

aplinkosaugos priemonės 
 0          

P.S.361 
Investicijas gavę socialinių paslaugų 

infrastruktūros objektai, vnt. 
 0          

P.S.362 
Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai 

būstai, skaičius 
 0          

P.S.364 

Naujos atviros erdvės (vietovėse nuo 1 

iki 6 tūkst. gyv. išskyrus savivaldybių 

centrus), m2 

 0          

P.S.365 

Atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai 

pastatai ir statiniai kaimo vietovėse 

(vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. 

išskyrus savivaldybių centrus), m2 

 0          

P.S.371 

Savivaldybės, kuriose įdiegti 

inovatyvūs viešųjų asmens ir 

visuomenės sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimo modeliai, 

pagerinantys sveikatos priežiūros 

paslaugų prieinamumą tikslinėms 

gyventojų grupėms, skaičius 

 0          

P.S.379 

Švietimo ir kitų švietimo teikėjų 

įstaigos, kuriose pagal veiksmų 

programą ERPF lėšomis sukurta ar 

atnaujinta ne mažiau nei viena 

edukacinė erdvė 

 0          

P.S.415 

Viešojo valdymo institucijos, pagal 

programą  ESF lėšomis įgyvendinusios 

paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei 

gerinti skirtas priemones, skaičius 

 0          

P.S.416 

Viešojo valdymo institucijų 

darbuotojai, kurie dalyvavo pagal 

programą ESF lėšomis vykdytose 

veiklose, skirtose stiprinti teikiamų 

 0          



paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės 

gerinimui reikalingas kompetencijas, 

vnt. 

_________________________________ 
 

 
 

 

 


