
                                                                                                                  Regionų plėtros planų rengimo

                                                                                                                  metodikos

                                                                                                                  5 priedas

ALYTAUS REGIONO 2014-2020 METŲ PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ ATASKAITA

VIZIJA

Alytaus regionas 2021 m. - konkurencingos augančios ekonomikos, darnios bendruomenės, savitais turizmo, rekreaciniais ir gamtos ištekliais pasižymintis, kultūrinį paveldą puoselėjantis Pietų Lietuvos regionas

2017 metais Plane identifikuotos Alytaus regiono silpnybės, stiprybės, galimybės ir grėsmės iš esmės nepasikeitė. Vertinant esamus regiono socialinės ir ekonominės būklės duomenis, silpnybės, stiprybės, galimybės ar grėsmės

išlieka tos pačios.

Statistikos departamento duomenimis 2017 metų pradžioje Alytaus regione gyveno 141 616 gyventojas, t. y. 3 493 gyventojais mažiau nei buvo 2016 metų pradžioje ir sudarė apie 4,97 proc. visų šalies gyventojų. 2016 metais

regiono gyventojai sudarė apie 5,02 proc. šalies gyventojų.

2017 m. vidutinis nedarbo lygis Alytaus regione buvo 10,4 proc. (2016 m. - 11,3 proc.) ir 31,64 proc. (2016 m. - 39,5 proc.) viršijo šalies vidurkį, kuris buvo 7,9 proc. (2016 m. - 8,1 proc.). 2017 metais pagal šį rodiklį Alytaus

regionas buvo 9 - toje vietoje tarp 10 – ies Lietuvos regionų. Jau eilę metų Alytaus regione didėja demografinės senatvės koeficientas. 2017 metais šis koeficientas Alytaus regione buvo 175 (2016 metais buvo 169) ir buvo

vienas aukščiausių tarp šalies regionų. Pagal šį rodiklį  Alytaus regionas buvo 9 - oje vietoje šalyje ir ženkliai viršijo Lietuvos vidurkį (130). 

2016 metais vidutinės disponuojamosios piniginės ir natūrinės pajamos vienam regiono namų ūkio nariui per mėnesį Alytaus regione buvo 803,3 Eur ir buvo 11,31 proc. mažesnės nei vidutiniškai šalyje t.y 900,7 Eur. (2015

metais mažesnės -10,16 proc., 2014 metais mažesnės  - 8,8 proc.). 

2017 metais Alytaus regione buvo 85 842 darbingo amžiaus gyventojai. Lyginant su 2016 metais (2016 m. – 88 298 gyventojai) sumažėjo 2,78 proc. Darbingo amžiaus gyventojų skaičius Lietuvoje mažėjo lėčiau nei Alytaus

regione. 2017 metais Lietuvoje buvo 1 761 463 darbingo amžiaus gyventojai ir lyginant su 2016 metais (2016 metais buvo 1 790 344 gyventojai) sumažėjo 1,61 proc. Alytaus apskrityje 72,6 proc. didesnis darbingo amžiaus

gyventojų mažėjimas nei vidutiniškai Lietuvoje.

Statistikos departamento duomenimis 2016 m. bendrasis vidaus produktas (toliau –BVP) tenkantis vienam Alytaus regiono gyventojui buvo 8,5 tūkst. eurų. Lyginant su šalies vidurkiu, tai sudarė 62,8 proc. (daugiausia BVP teko

Vilniaus apskrityje - 148,1 proc.). Lyginant su 2015 metais BVP regione sumažėjo 1,2 proc. ir mažėjo antrus metus iš eilės. 2016 m. Alytaus regione sukurtas BVP sudarė 3,1 proc. viso šalyje sukurto BVP ir pagal šį rodiklį

Alytaus regionas buvo 7 – oje vietoje šalyje kaip ir 2015 metais. Bendrosios pridėtinės vertės struktūroje, regione pirma vieta teko pramonės sričiai ir sudarė 25,6 proc., kurio apie 83 proc. buvo sukurta apdirbamoje gamyboje.

Lyginant su 2015 metais šioje srityje buvo sukurta BVP 0,24 proc. mažiau. Antroje vietoje buvo didmeninės ir mažmeninės prekybos; transporto; apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sritys, kuriose buvo sukurta apie 23,3

proc. Alytaus regione sukurto BVP ir lyginant su 2015 metais, situacija nepasikeitė. Trečioje vietoje buvo viešojo valdymo ir gynybos; švietimo; žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo sritys, kuriose buvo sukurta apie

18,94 proc. regiono BVP. Lyginant su 2014 metais, šioje srityje sukuriamas regiono BVP padidėjo 0,41 proc. Stebimas regione sukuriamo BVP mažėjimas šiose srityse: statybos - 0,53 proc., žemės ūkio, miškininkystės ir

žuvininkystės - 0,17 proc. ir finansinės ir draudimo veiklos - 0,09 proc. Tuo tarpu sukuriamas regione BVP didėjo šiose srityse: profesinės, mokslinės ir techninės; administracinės ir aptarnavimo – 0,12 proc.; meninės, pramoginės

ir poilsio organizavimo; namų ūkio reikmenų remonto ir kitų paslaugų - 0,27 proc., informacijos ir ryšių - 0,11 proc. ir nekilnojamojo turto operacijų - 0,09 proc.

2017 metais Alytaus regione mažėjo bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičius. Per 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų laikotarpį regione jų sumažėjo apie 2,94 proc. (nuo 16 009 iki 15 537 mokinių). Taip pat Alytaus

regione sparčiai mažėjo ir bendrojo lavinimo mokyklų skaičius. Nuo 64 mokyklų sumažėjo iki 59 (7,8 proc.) Per 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų laikotarpį regione mažėjo ir kolegijos studentų skaičius nuo 835 iki 798, t.y.

4,43 proc.  Mažiausiai kito profesinio mokymo įstaigų mokinių skaičius per 2014-2015 – 2016-2017 metų laikotarpį. Jis  mažėjo nuo 3 460 iki 3 393 mokinių (sumažėjo 1,93 proc.) 

2017 metais Alytaus regiono gyventojų socialinis ir ekonominis aktyvumas buvo mažesnis nei šalies vidurkis. 2016 metais Alytaus regione socialinės pašalpos gavėjų skaičius sudarė apie 4,56 proc. visų apskrities gyventojų ir

viršijo šalies vidurkį, kuris sudarė 3,09 proc. visų šalies gyventojų. Alytaus regione, kaip ir visoje Lietuvoje, didesnis kultūrinis aktyvumas yra susikoncentravęs rajonų centruose, kur sutelktas stipriausias kultūros potencialas. Dėl

to nutolusiose vietovėse kultūra tampa sunkiai prieinama. Kultūros centrų skaičius 2012 - 2016 metais regione sumažėjo nuo 53 iki 50. Bibliotekų skaičius 2012 - 2016 metais sumažėjo nuo 94 iki 91, tačiau skaitytojų skaičius,

mažėjant gyventojų skaičiui, beveik nekito (nuo 45 tūkstančių sumažėjo iki 44 tūkstančių).

ESMINIAI APLINKOS VEIKSNIAI, JŲ POKYČIAI IR TENDENCIJOS

Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros planas (toliau - Planas) buvo patvirtintas 2015 m. spalio 26 d. Alytaus regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/6S-34. Plano tikslas – įvertinti nuolat kintančias plėtros tendencijas,

numatyti pagrindines Alytaus regiono socialines – ekonomines plėtros kryptis, apibrėžti veiklos prioritetus, tikslus, uždavinius ir priemones jiems įgyvendinti. 

Regiono plėtrai didelę įtaką turi teisinės ir politinės, ekonominės, socialinės ir kultūrinės, gamtinės geografinės ir aplinkosauginės, technologinės aplinkos pokyčiai ir pagrindinės tendencijos.



2015-2016 metais regione išaugo muziejų lankytojų skaičius (nuo 109 iki 112 tūkstančių), nors muziejų skaičius liko tas pats (7). 2015-2016 metais sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius regione sumažėjo nuo

64 524 iki 61 234 dalyvių. Lyginant dalyvių skaičių tenkantį 1000 gyventojų nuo 2015 metų, jis keitėsi nuo 630 iki 445 (dalyvavimas sumažėjo apie 30 proc.).

2017 metais Alytaus regionas buvo 6 – oje vietoje šalyje (2016 metais buvo 8 - oje) pagal kriterijų „namų ūkiai, turintys asmeninį kompiuterį“ ir 8 – oje vietoje pagal kriterijų „namų ūkiai, turintys interneto prieigą“ (2016

metais buvo 8 – oje vietoje). Statistikos departamento duomenimis 2017 metais Alytaus apskrities namų ūkiai, turintys asmeninį kompiuterį sudarė 71,3 proc. (2016 metais - 65,5 proc.), o turintys interneto prieigą 72,9 proc.

(2016 metais - 65,5 proc.). Alytaus apskrities namų ūkių, turinčių asmeninius kompiuterius skaičius viršijo šalies vidurkį 1,13 proc., kai tuo tarpu 2015 metais atsiliko 5 proc. Namų ūkių, turinčių interneto prieigą skaičius atsiliko

nuo šalies vidurkio 0,13 proc. (2015 metais atsiliko 6,2 proc.). 2017 metais asmenų skaičius, kuris kasdien per paskutinius 3 mėnesius naudojosi kompiuteriu ir internetu sudarė 74,2 proc. gyventojų ir pagal šį rodiklį Alytaus

regionas buvo 4 – oje vietoje tarp šalies regionų (2016 m. buvo 6 - oje vietoje.). Asmenų skaičius, kuris per paskutinius 3 mėnesius naudojosi internetu, sudarė 77,4% . Pagal šį rodiklį Alytaus regionas buvo 4 – oje vietoje

šalyje (2016 m. buvo 5 –oje vietoje).

2017 m. buvo patvirtinti 7 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos regioninių priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašai (toliau - PFSA). 2017 metais ir 2016 m. pabaigoje patvirtintus priemonių finansavimo sąlygų

aprašus, buvo  paskelbti 8 kvietimai teikti projektinius pasiūlymus Alytaus regiono projektų sąrašams sudaryti pagal priemones:

1. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“;

2. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“;

3. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“;

4. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“;

5. 08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“;

6. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“;

7. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“;

8. 04.5.1-TID-R-514 priemonę „Darnaus judumo priemonių diegimas“.

2017 m. buvo pakeisti 6 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos atitinkamų regioninių priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašai. Atsižvelgiant į tai, buvo atnaujinti kvietimai teikti projektinius pasiūlymus dėl

Alytaus regiono projektų įgyvendinimo pagal priemones:

1. 08.2.1-CPVA-R-908 "Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas" - atnaujintas 2 kartus;

2. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“;

3. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“;

4. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“;

5. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“;

6. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“.

2006-2016 m. išlaidų moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai aukštojo mokslo ir mokslo ir valdžios sektoriuose Alytaus regione nebuvo. 2016 metais moksliniuose tyrimuose ir eksperimentinėje plėtroje aukštojo mokslo

ir valdžios sektoriuose Alytaus regione nedalyvavo nei vienas žmogus (2015 metais – 14 žmonių), todėl tarp apskričių nereitinguojama. Lietuvoje 2015 metais šioje veikloje dalyvavo 17648 žmogus (2014 metais – 17 691

žmogus). 

Alytaus regiono svarbiausioms plėtros kryptims realizuoti, sprendžiant Plane identifikuotas regiono plėtros problemas, priemones įgyvendinantys projektai bus finansuojami iš 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų bei kitų finansavimo šaltinių.

Teisiniai ir politiniai veiksniai



III – ojo prioriteto „Saugi, švari ir patogi gyventi aplinka“ įgyvendinimui Plano priemonių plane įtraukti projektai, kurių veiklos skirtos sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekio sumažinimui, kraštovaizdžio apsaugai,

planavimui ir tvarkymui.

Įgyvendinant III –ąjį prioritetą Alytaus regiono plėtros taryba patvirtino regiono projektų sąrašą pagal priemonę 05.2.1-APVA-R-008-11 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, sudarydama prielaidas šio

prioriteto įgyvendinimui.

2017 metais pagal šią priemonę įtraukto į regiono projektų sąrašą projekto vertė 4 130 687 Eur, iš jų  3 352 808 Eur ES lėšos.

Į minėtus regiono projektų sąrašus įrašytas 31 Alytaus regiono savivaldybių planuojamas įgyvendinti projektas. Bendra šių planuojamų projektų vertė – 13.901.177,68 Eur, ES paramos lėšos sudaro 10.740.362,34 Eur.

2017 metais Taryba priėmė 31 sprendimą, kuriais patvirtino arba pakeitė Alytaus regiono projektų sąrašus. Tarybos sprendimais 2017 metais į Alytaus regiono projektų sąrašus įtraukti 59 projektai, suplanuoti Alytaus regiono

2014-2020 m. plėtros plane, kurių bendra vertė – 20 172 926,56 Eur., iš jų 15 484 253,77 Eur ES fondų lėšos.

2017 metais ES paramą administruojančioms agentūroms Alytaus regiono savivaldybių pareiškėjai pateikė 63 paraiškas dėl projektų finansavimo už 24 079 828,23 Eur, iš jų 17 913 226,12 Eur sudaro ES fondų lėšos. 

Projektų vykdytojai su atitinkamomis agentūromis sudarė 31 sutartį dėl projektų finansavimo ir administravimo už 24 135 877,09 Eur. Iš jų 18 429 109,60 Eur ES fondų lėšos.

Iki 2017 metų pabaigos 27 projektų įgyvendinimui buvo panaudota 8 861 109,29 Eur, iš jų 6 789 257,71 Eur ES fondų lėšos. 

2017 metais buvo baigtas vienas projektas už 17 000 Eur, iš jų 14 450 Eur ES fondų lėšos.

Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plane numatyta įgyvendinti 3 prioritetus: Konkurencinga ekonomika; Darni bendruomenė ir Saugi, švari ir patogi gyventi aplinka.

2017 metais pagal paskelbtus kvietimus teikti projektinius pasiūlymus, Alytaus apskrities savivaldybių administracijos pateikė 120 projektinių pasiūlymų. Alytaus regiono plėtros taryba (toliau – Taryba) patvirtino 9 iš Europos

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašus (toliau – Alytaus regiono projektų sąrašas):

1. 04.5.1-TID-R-518-11 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“;

2. 05.2.1-APVA-R-008-11 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“;

3. 05.4.1-CPVA-R-302-11 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus";

4. 08.2.1-CPVA-R-908-11 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“;

5. 09.1.3-CPVA-R-725-11 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“;

6. 09.1.3-CPVA-R-724 -11„Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“;

7. 09.1.3-CPVA-R-705-11 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“;

8. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“;

9. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“.

II-ojo prioriteto „Darni bendruomenė“ įgyvendinimui Plano priemonių plane įtraukti projektai, kurių veiklos skirtos regiono socialiniams, švietimo, sveikatos apsaugos ir kultūriniams veiksniams gerinti. II – ojo prioriteto

įgyvendinimui  Alytaus regiono plėtros taryba patvirtino regiono projektų sąrašus pagal priemones:

1. 09.1.3-CPVA-R-725-11 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“;

2. 09.1.3-CPVA-R-724-11 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“;

3. 09.1.3-CPVA-R-705-11 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“;

4. 05.4.1-CPVA-R-302-11  „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“;

5. 10.1.3-ESFA-R-920-11 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“, sudarydama prielaidas šio prioriteto įgyvendinimui.

Bendra 2017 metais pagal šias priemones įtrauktų į Alytaus regiono projektų sąrašus 25 regiono projektų investicijų vertė 6 874 712,16 Eur, iš jų ES investicijos - 5 610 014,00 Eur.

I –ojo prioriteto „Konkurencinga ekonomika“ įgyvendinimui Plano priemonių plane įtraukti projektai, kurių veiklos sudarys prielaidas didinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, mažinti

geografinių sąlygų ir demografinių procesų sukeliamus gyvenimo kokybės netolygumus. Įgyvendinant I – ąjį prioritetą 2017 metais Taryba patvirtino regiono projektų sąrašus pagal priemones:

1. 04.5.1-TID-R-518-11 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“;

2. 05.4.1-CPVA-R-302-11 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus";

3. 08.2.1-CPVA-R-908 -11 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“;

4. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“.

Bendra 2017 metais pagal šias priemones įtrauktų į Alytaus regiono projektų, įtrauktų į  šiuos sąrašus, 33 regiono projektų investicijų vertė 7 860 849,59 Eur, iš jų ES investicijos 5 612 374,00 Eur.



1 lentelė. Efekto vertinimo kriterijų reikšmių įvertinimas.

I. Prioritetas

KONKURENCINGA 

EKONOMIKA

Vertinimo kriterijus Planuota reikšmė
Faktinė 

reikšmė
Įvertinimas* Ekspertinis įvertinimas

Tikslas

Didinti ūkinės veiklos

įvairovę ir pagerinti

sąlygas investicijų

pritraukimui, mažinant

geografinių sąlygų ir

demografinių procesų

sukeliamus gyvenimo

kokybės netolygumus

BVP, tenkantis

vienam gyventojui,

palyginti su šalies

vidurkiu, proc.

a = 64.9;

b = 64.1;

c = 63.

62,8 Blogai

Vertinama atsižvelgiant į plane ataskaitiniais metais numatytas pasiekti rodiklio reikšmes, kada: 

[+∞;a] – labai gerai;

[a; b] – gerai;

[b; c]  – patenkinamai;

[c;-∞] – blogai. 

Vertinant pagal ekonomines veiklos rūšis, kurios sukuria didžiausią BVP Lietuvos Respublikoje pagal veiklas, kurios užima didžiausią

pirmaujančios apskrities ekonominės veiklos dalį, Alytaus apskritis turi mažai išvystytą:

1. Didmeninę ir mažmeninė prekybą; transportą; apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklą (atsilieka 8,18 proc.);

2. Informacijos ir ryšių veiklą (atsilieka1,3 proc.);

3. Finansinę ir draudimo veiklą (atsilieka 1,47 proc.);

4. Profesinę, mokslinę ir techninę veiklą; administracinę ir aptarnavimo veiklą (atsilieka 4 proc.).

Alytaus apskrityje pirmaujanti veikla buvo pramonė. Statistikos departamento duomenimis 2016 m. pramonė sukūrė 25,59 proc. regiono

BVP, iš kurių 21,43 proc. teko apdirbamąjai gamybai. Alytaus apskrityje 2016 m. pramonėje sukurta BVP dalis, lyginant su Lietuvos

Respublikos vidurkiu buvo didesnė 3,43 proc. Vilniaus apskrityje, kurioje BVP, tenkantis vienam gyventojui, palyginti su šalies vidurkiu

buvo didžiausias, tačiau 2016 m. pramonėje sukurta BVP dalis, 10,07 proc. mažesnė nei Alytaus apskrityje. Vertinant šiuos rodiklius

galima daryti išvadą, kad Alytaus apskrityje vystoma pramonė kuria mažą pridėtinę vertę. Antroje vietoje esanti didmeninė ir mažmeninė

prekyba; transportas; apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla sukūrė 23,3 proc. BVP (lyginant su 2015 metais nepasikeitė), tačiau

lyginant su šalyje sukurta BVP dalimi, ši veikla kūrė 8,18 proc., o su pirmaujančia Vilniaus apskritimi - 10,08 proc. mažiau. Šį atsilikimą

lemia mažai išvystytas smulkus ir vidutinis verslas šiose veiklose.   

Prioritetas II. 

DARNI 

BENDRUOMENĖ

Vertinimo kriterijus Planuota reikšmė
Faktinė 

reikšmė
Įvertinimas* Ekspertinis įvertinimas

Tikslas

Gerinti viešųjų  

paslaugų kokybę ir 

prieinamumą

Vidutinis Alytaus 

apskrities 

savivaldybių indeksas 

palyginti su Lietuvos 

vidurkiu, proc.

a = 97;

b = 96.3;

c = 95,8.

96,24 Patenkinamai

Vertinama atsižvelgiant į plane ataskaitiniais metais numatytas pasiekti rodiklio reikšmes, kada:

[+∞;a] – labai gerai;

[a; b] – gerai;

[b; c]  – patenkinamai;

[c;-∞] – blogai.

2017 metais vidutinis Lietuvos Respublikos savivaldybės indekso balas buvo 53,62, Alytaus regiono savivaldybių vidutinis balas 51,60 

arba 96,24% šalies vidurkio. 2016 metais vidutinis šalies indeksas sudarė -5,46 balo, o Alytaus apskrities – 54,52 arba  98,1% šalies 

vidurkio.

2017 metais:

1. Alytaus miesto savivaldybės indeksas nuo 31,5 balo 2016 metais (5 vieta tarp 6 didžiųjų savivaldybių) pakilo iki 41 balo 2017 metais 

(6 vieta tarp didžiųjų savivaldybių). Savivaldybės vertinimas balais pagerėjo, tačiau dėl kitų didžiųjų savivaldybių įvertinimo aukštesniais 

balais, tarp jų užimta paskutinė vieta.

PLANO POVEIKIS (EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI)



2. Druskininkų savivaldybės indeksas nuo 75,9 balo 2016 metais (3 vieta tarp mažųjų savivaldybių) nukrito iki 63 balų 2017 metais (4-5

vieta tarp mažųjų savivaldybių).

3. Alytaus rajono indeksas nuo 59,5 balo 2016 metais (21 vieta tarp mažųjų savivaldybių) nukrito iki 56 balų 2017 metais (18-20 vieta

tarp mažųjų savivaldybių).

4. Lazdijų rajono indeksas nuo 58,5 balo 2016 metais (23 vieta tarp mažųjų savivaldybių) nukrito iki 49 balų 2017 metais (37-43 vieta

tarp mažųjų savivaldybių).

5. Varėnos rajono indeksas nuo 47,2 balų 2016 metais (47 vieta tarp mažųjų savivaldybių) pakilo iki 49 balų 2016 metais (37-43 vieta

tarp mažųjų savivaldybių).

2017 metais Alytaus miesto ir Varėnos rajono savivaldybių indeksai pakilo, bet kitų trijų savivaldybių nukrito. Nors bendras Lietuvos

savivaldybių indeksų vidurkis 2017 metais lyginat su 2016 metasi nukrito, tačiau dėl to, kad sudėjus visų regiono savivaldybių indeksus

jie krito 14,6 balo (2016 metais pakilo 38,3 balais), krito ir procentas lyginant su šalies vidurkiu.

Prioritetas III. 

SAUGI, ŠVARI IR 

PATOGI GYVENTI 

APLINKA

Vertinimo kriterijus Planuota reikšmė
Faktinė 

reikšmė
Įvertinimas* Ekspertinis įvertinimas

Tikslas

Darniai tvarkyti ir 

vystyti regiono teritoriją

Išmetamų į atmosferą 

šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų 

kiekis CO2 

ekvivalentu 

mažėjimas (proc.)

a = 2;

b = 0,5;

c = 0.

duomenų už 

2017 metus nėra
–

Vertinama atsižvelgiant į plane ataskaitiniais metais numatytas pasiekti rodiklio reikšmes, kada:

[+∞;a] – labai gerai;

[a; b] – gerai;

[b; c]  – patenkinamai;

[c;-∞] – blogai. 

Alytaus regiono plėtros 2014-2020 metų plane (toliau - Planas) šio stebėsenos rodiklio pokytis 2015 ir 2016 metams buvo numatytas

lygus 0. Atsižvelgiant į tai, kad nors 2016 metų duomenys yra skelbiami, tačiau nenumačius jokio pokyčio jis yra nevertinamas.

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus apskrities skyrius, atlikęs plane įtrauktų priemonių analizę,

regiono plėtros tarybai siūlo šį rodiklį pakeisti rodikliu R.S.324 „Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis (procenta)i“. Plane

numatytos priemonės mažai įtakoja rodiklio „Išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis CO2 ekvivalentu mažėjimas

(proc.)“ pokytį. Plane numatyta įgyvendinti priemonė 3.1.1.1 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, jai skirtos lėšos

stipriai įtakoja  rodiklio R.S.324 „Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis. procentai“ ir jo pasiekimas yra svarbus regionui.

* Pagal vertinimo kriterijaus nuokrypio ribas ( „labai gerai“, „gerai“, „patenkinamai“ arba „blogai“).



2 lentelė. Rezultato vertinimo kriterijų reikšmių įvertinimas.

Nr. Pavadinimas

Įvykdymo 

terminas 

(pradžia ir 

pabaiga)

Faktinio 

įvykdymo data*

Planuotas 

finansavimas (nuo 

įgyvendinimo 

pradžios iki 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigos)

Skirtas 

finansavimas (nuo 

įgyvendinimo 

pradžios iki 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigos)

Panaudotas 

finansavimas (nuo 

įgyvendinimo pradžios 

iki ataskaitinio 

laikotarpio pabaigos)

Vertinimo 

kriterijus

Planuota 

reikšmė
Faktinė reikšmė Įvertinimas**

Komentarai ir paaiškinimai (informacija apie 

uždavinių neįvykdymą lėmusias priežastis, 

informacija apie ilgalaikių priemonių tarpinius 

rezultatus, informacija apie prieš terminą baigtas 

priemones ir kt.)

1.1.1

Uždavinys. 

Sudaryti sąlygas darbo

vietų kūrimui, kuriant

ir atnaujinant viešąją ir

ekoinžinerinę 

infrastruktūrą, gamtos,

kultūros paveldo

objektus ir kultūros

įstaigas

2015-2023 – 35 651 969 21 543 027 6 214 538

Pritrauktos

papildomos

materialinės

investicijos į

tikslines

teritorijas,

(tūkst. EUR)

(R.S.347)

a=0 – –

Vertinama atsižvelgiant į plane ataskaitiniais metais

numatytas pasiekti rodiklio reikšmes, kada: 

[+∞;a] – labai gerai;

[a; b] – gerai;

[b; c]  – patenkinamai;

[c;-∞] – blogai.

Skaičiuojamas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministerijai kas dvejus metus atliekant tyrimą, remiantis

Lietuvos statistikos departamento teikiama informacija

apie visų ūkio subjektų investicijas. 2017 metais

pritraukti papildomų investicijų plane nebuvo numatyta.

1.1.1

Uždavinys. 

Sudaryti sąlygas darbo

vietų kūrimui, kuriant

ir atnaujinant viešąją ir

ekoinžinerinę 

infrastruktūrą, gamtos,

kultūros paveldo

objektus ir kultūros

įstaigas

2015-2023 – 35 651 969 21 543 027 6 214 538

Užimtųjų dalis

tikslinėse teritorijose

(proc.)

a = 47;

b = 42;

c = 37.

nėra duomenų –

Vertinama atsižvelgiant į plane ataskaitiniais metais

numatytas pasiekti rodiklio reikšmes, kada:

[+∞;a] – labai gerai;

[a; b] – gerai;

[b; c]  – patenkinamai;

[c;-∞] – blogai. 

Skaičiuojamas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministerijai kas dvejus metus atliekant tyrimą, remiantis

Lietuvos statistikos departamento teikiama informacija

apie visų ūkio subjektų investicijas. 2018 m. vasario 13

d. raštu Nr. 51/6D-31 RPD prie VRM Alytaus

apskrities skyrius (toliau - Skyrius) kreipėsi į VRM

Regioninės politikos departamentą, kad pateiktų šio

rodiklio duomenis iki 2018-02-23. Duomenys Skyriui

nebuvo pateikti, todėl pateikti stebėsenos rodiklio

įvertinimo neįmanoma.

                                                                                      Regionų plėtros planų rengimo

                                                                                      metodikos

                                                                                      5 priedas

PLANO REZULTATAI (REZULTATO VERTINIMO KRITERIJAI)

1. Prioritetas. 

KONKURENCINGA EKONOMIKA

1.1. Tikslas. 

Didinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, mažinant geografinių sąlygų ir demografinių procesų sukeliamus gyvenimo kokybės netolygumus



1.1.2

Uždavinys: Pagerinti

darbo jėgos judėjimo

galimybes gerinant

susisiekimo sistemas

2015-2023 – 8 417 930 1 899 699 959 669

Keleivių apyvartos

kelių transportu - iš

viso pagal reiso tipą -

padidėjimas proc.

(tūkst. keleivio km)

a=1

b =0
nėra duomenų –

Vertinama atsižvelgiant į plane ataskaitiniais metais

numatytas pasiekti rodiklio reikšmes, kada:

[+∞;a] – labai gerai;

[a; b] – gerai;

[b; c]  – patenkinamai;

[c;-∞] – blogai. 

Skaičiavimo duomenys pateikiami iš Lietuvos

statistikos departamento duomenų bazės. Lietuvos

statistikos departamentas duomenų už 2017 metus, iki

plano ataskaitos rengimo baigimo, nepateikė. Plane

2015 ir 2016 metams šio rodiklio padidėjimo skaičiuoti

nenumatyta, todėl jis nebuvo skaičiuojamas lyginant

2016 su 2015 metais.

1.1.2

Uždavinys: Pagerinti

darbo jėgos judėjimo

galimybes gerinant

susisiekimo sistemas

2015-2023 – 8 417 930 1 899 699 959 669

Žuvusiųjų ne TEN-T

tinklo keliuose

skaičius

a = 9;

b = 10;

c = 11.

20 blogai

Vertinama atsižvelgiant į plane ataskaitiniais metais

numatytas pasiekti rodiklio reikšmes, kada:

[-∞;a] – labai gerai;

[a; b] – gerai;

[b; c]  – patenkinamai;

[c;+∞] – blogai.

Duomenys paimti iš Lietuvos automobilių kelių

direkcijos prie Susisiekimo ministerijos puslapyje

teikiamų duomenų. 2016 m. Alytaus apskrityje žuvo 12

žmonių ir lyginant su 2017 metais žūvusiųjų padidėjo

66 proc. Antri metai iš eilės padėtis yra bloga. Iš Plane

numatytytų projektų, padėsiančių gerinti eismo

saugumą, pradėti įgyvendinti tik du.

2.1.1 

Uždavinys. 

Bendrojo ugdymo ir

neformaliojo švietimo

įstaigų (ypač vykdančių

ikimokyklinio ir

priešmokyklinio 

ugdymo programas)

tinklo veiklos

efektyvumo

didinimas

2015-2023 – 4 705 665 299 691 –

Bendrojo ugdymo

mokinių, kurie

mokosi bent už 289

tūkst. eurų pagal

veiksmų programą

ERPF lėšomis

atnaujintose 

įstaigose, dalis

(proc.) (R.S.381)

a = 17;

b = 10;

c = 5.

0 blogai

Vertinama atsižvelgiant į plane ataskaitiniais metais

numatytas pasiekti rodiklio reikšmes, kada:

[+∞;a] – labai gerai;

[a; b] – gerai;

[b; c]  – patenkinamai;

[c;-∞] – blogai.

Skaičiuojamas įgyvendinant projektų veiklas atnaujintų

neformaliojo ugdymo įstaigų mokinių skaičių dalijant iš

bendro neformaliojo ugdymo mokinių skaičiaus

apskrityje ir dauginant iš 100 proc. 

Projektai finansuojami iš 2014-2020 metų ES paramos

regioninių lėšų buvo pradėti įgyvendinti vėliau nei buvo

planuota, nes Švietimo ir mokslo ministerija tik 2017

metais patvirtino priemonės PFSA. Baigtų projektų

nėra, todėl paskaičiuoti finansavimo poveikio nėra

galimybių. 

2. Prioritetas. 

DARNI BENDRUOMENĖ

2.1 Tikslas. 

Gerinti viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą



2.1.1 

Uždavinys. 

Bendrojo ugdymo ir

neformaliojo švietimo

įstaigų (ypač vykdančių

ikimokyklinio ir

priešmokyklinio 

ugdymo programas)

tinklo veiklos

efektyvumo

didinimas

2015-2023 – 4 705 665 299 691 –

Neformaliojo 

ugdymo 

paslaugomis 

mokykloje ir kitur

pasinaudojančių 

vaikų dalis (proc.)

a = 30,8;

b = 25,5;

c = 19,8.

0 blogai

Vertinama atsižvelgiant į plane ataskaitiniais metais

numatytas pasiekti rodiklio reikšmes, kada:

[+∞;a] – labai gerai;

[a; b] – gerai;

[b; c]  – patenkinamai;

[c;-∞] – blogai.

Skaičiuojamas įgyvendinant projektų veiklas atnaujintų

neformaliojo ugdymo įstaigų mokinių skaičių dalijant iš

bendro neformaliojo ugdymo mokinių skaičiaus

apskrityje ir dauginant iš 100 proc. 

Projektai finansuojami iš 2014-2020 metų ES paramos

regioninių lėšų buvo pradėti įgyvendinti vėliau nei buvo

planuota, nes Švietimo ir mokslo ministerija tik 2017

metais patvirtino priemonės PFSA. Baigtų projektų

nėra, todėl paskaičiuoti finansavimo poveikio nėra

galimybių.

2.1.1 

Uždavinys. 

Bendrojo ugdymo ir

neformaliojo švietimo

įstaigų (ypač vykdančių

ikimokyklinio ir

priešmokyklinio 

ugdymo programas)

tinklo veiklos

efektyvumo

didinimas

2015-2023 – 4 705 665 299 691 –

1-6 metų vaikų,

ugdomų pagal

veiksmų programą

ERPF lėšomis

atnaujintose 

ikimokyklinio ir

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigose,

dalis (proc.)

a = 17;

b = 10;

c = 5.

0 blogai

Vertinama atsižvelgiant į plane ataskaitiniais metais

numatytas pasiekti rodiklio reikšmes, kada: 

[+∞;a] – labai gerai;

[a; b] – gerai;

[b; c]  – patenkinamai;

[c;-∞] – blogai. 

Skaičiuojamas įgyvendinant projektų veiklas atnaujintų

1-6 metų vaikų ugdymo įstaigų mokinių skaičių dalijant

iš bendro 1-6 metų vaikų ugdymo mokinių skaičiaus

apskrityje ir dauginant iš 100 proc.

Projektai finansuojami iš 2014-2020 metų ES paramos

regioninių lėšų nebuvo pradėti įgyvendinti dėl per vėlai

patvirtinto priemonės PFSA, todėl paskaičiuoti

finansavimo poveikio, galimybių nėra.

2.1.2

Uždavinys:

Sveikatos netolygumų

sumažinimas, gerinant

sveikatos priežiūros

kokybę ir prieinamumą

tikslinėms gyventojų

grupėms ir sveiko

senėjimo skatinimas

2015-2023 – 4 328 080 – –

Apsilankymų pas

gydytojus skaičiaus,

tenkančio vienam

gyventojui, 

skirtumas tarp

miestų ir rajonų

savivaldybių 

gyventojų (R.S.363)

(Apsilankymų 

skaičius, tenkantis 1 

a=0 – –

Vertinama atsižvelgiant į plane ataskaitiniais metais

numatytas pasiekti rodiklio reikšmes, kada:

[+∞;a] – labai gerai;

[a; b] – gerai;

[b; c]  – patenkinamai;

[c;-∞] – blogai.

Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše

rodiklio tarpinė reikšmė numatoma pasiekti 2018

metais.

2.1.2

Uždavinys:

Sveikatos netolygumų

sumažinimas, gerinant

sveikatos priežiūros

kokybę ir prieinamumą

tikslinėms gyventojų

grupėms ir sveiko

senėjimo skatinimas

2015-2023 – 4 328 080 – –

Standartizuoto 0-64

m. amžiaus

gyventojų 

mirtingumo 

sumažėjimas 

tikslinėse teritorijose

dėl išorinių mirties

priežasčių (Atvejų

skaičius 100000 

a=0 – –

Vertinama atsižvelgiant į plane ataskaitiniais metais

numatytas pasiekti rodiklio reikšmes, kada: 

[+∞;a] – labai gerai;

[a; b] – gerai;

[b; c]  – patenkinamai;

[c;-∞] – blogai. 

Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše

rodiklio tarpinė reikšmė numatoma pasiekti 2018

metais. 



2.1.3 

Uždavinys:

Socialinio būsto ir

socialinių paslaugų

prieinamumo 

pažeidžiamiausioms 

gyventojų grupėms

padidinimas

2015-2023 – 4 238 691 4 238 691 1 443 768

Tikslinių grupių

asmenys, gavę

tiesioginės naudos iš

investicijų į

socialinių paslaugų

infrastruktūrą 

(Skaičius) (R.N.403)

a=0 – –

Vertinama atsižvelgiant į plane ataskaitiniais metais

numatytas pasiekti rodiklio reikšmes, kada: 

[+∞;a] – labai gerai;

[a; b] – gerai;

[b; c]  – patenkinamai;

[c;-∞] – blogai. 

Skaičiuojamas sumuojant unikalius tikslinių grupių

asmenis, kurie per vienerių metų laikotarpį po projekto

įgyvendinimo pabaigos:

- pasinaudojo investicijas gavusių įstaigų (įstaigų

padalinių) paslaugomis;

- dirbo tokiose įstaigose. 

Projektai finansuojami iš 2014-2020 metų ES paramos

regioninių lėšų, pagal kuriuos matuojamas šis rodiklis,

nebuvo baigti, todėl paskaičiuoti finansavimo poveikio

nėra galimybių.

2.1.3 

Uždavinys:

Socialinio būsto ir

socialinių paslaugų

prieinamumo 

pažeidžiamiausioms 

gyventojų grupėms

padidinimas

2015-2023 – 4 238 691 4 238 691 1 443 768

Investicijas 

gavusiose įstaigose

esančios vietos

socialinių paslaugų

gavėjams (Skaičius)

(R.N.404)

a=0 – –

Vertinama atsižvelgiant į plane ataskaitiniais metais

numatytas pasiekti rodiklio reikšmes, kada: 

[+∞;a] – labai gerai;

[a; b] – gerai;

[b; c]  – patenkinamai;

[c;-∞] – blogai. 

Projektai finansuojami iš 2014-2020 metų ES paramos

regioninių lėšų, pagal kuriuos matuojamas šis rodiklis,

nebuvo baigti, todėl paskaičiuoti finansavimo poveikio

nėra galimybių.

2.1.3 

Uždavinys:

Socialinio būsto ir

socialinių paslaugų

prieinamumo 

pažeidžiamiausioms 

gyventojų grupėms

padidinimas

2015-2023 – 4 238 691 4 238 691 1 443 768

Asmenų (šeimų),

kuriems išnuomotas

savivaldybės 

socialinis būstas,

dalis nuo visų

socialinio būsto

nuomos laukiančių

asmenų (šeimų)

(procentai) (

R.S.358)

a = 3,9;

b = 2;

c=1.

6,7 labai gerai

Vertinama atsižvelgiant į plane ataskaitiniais metais

numatytas pasiekti rodiklio reikšmes, kada: 

[+∞;a] – labai gerai;

[a; b] – gerai;

[b; c]  – patenkinamai;

[c;-∞] – blogai. 

Skaičiuojama asmenų (šeimų), kuriems nuo

programavimo laikotarpio pradžios iki ataskaitinių metų

pabaigos buvo išnuomotas savivaldybės socialinis

būstas, dalis (procentais) nuo visų socialinio būsto

nuomos laukiančių asmenų (šeimų) skaičiaus šalyje

2012 m. 2017 m. pabaigoje socialinio būsto nuomos

laukiančių asmenų (šeimų) iš viso buvo 615. 2017 m.

pabaigoje pagal plane numatytą priemonę buvo

nupirktas 41 socialinis būstas.  



3.1.1.

Uždavinys. 

Sumažinti sąvartynuose

šalinamų komunalinių

atliekų kiekį

2015-2023 – 4 130 687 4 130 687 –

Sąvartynuose 

šalinamų 

komunalinių atliekų

dalis (proc.)

a = 50;

b = 55;

c = 57.

27 labai gerai

Vertinama atsižvelgiant į plane ataskaitiniais metais

numatytas pasiekti rodiklio reikšmes, kada:

[-∞;a] – labai gerai;

[a; b] – gerai;

[b; c]  – patenkinamai;

[c;+∞] – blogai.

Skaičiuojamas nustatant per kalendorinius metus

sąvartynuose pašalintų komunalinių atliekų kiekio ir

visų per kalendorinius metus susidariusių komunalinių

atliekų kiekio santykį. Rodiklio pasiekimas

skaičiuojamas 2016 metams, nes duomenų už 2017

metus nėra. 

Pastaba. 

Šis stebėsenos rodiklis nustatytas, atsižvelgiant į

vidutinę rodiklio reikšmę numatytą pasiekti šalyje.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centre atliekų

tvarkymo rodikliai yra geresni, todėl reikėtų nustatyti

labiau ambicingą rodiklio reikšmę. 

3.1.2.

Uždavinys. 

Kraštovaizdžio 

apsauga, planavimas ir

tvarkymas.

2015-2023 – 1 427 621 978 733 –

Teritorijų, kuriose

įgyvendintos 

kraštovaizdžio 

formavimo 

priemonės, plotas

(ha)

a = 5;

b = 2;

c = 0.

0 blogai

Vertinama atsižvelgiant į plane ataskaitiniais metais

numatytas pasiekti rodiklio reikšmes, kada:

[+∞;a] – labai gerai;

[a; b] – gerai;

[b; c]  – patenkinamai;

[c;-∞] – blogai.

Projektai finansuojami iš 2014-2020 metų ES paramos

regioninių lėšų, taip kaip buvo suplanuota, nebuvo

pradėti gyvendinti. Rodikliai nepasiekti, nes Aplinkos

ministerija 2016 m. pabaigoje patvirtino PFSA, o

Aplinkos projektų valdymo agentūra ilgiau nei planuota

vertino paraiškas, todėl paskaičiuoti finansavimo

poveikio nėra galimybių.

*Jeigu baigti įgyvendinti visi uždaviniui  priskirti projektai, vėliausio projekto užbaigimo data.

** Pagal vertinimo kriterijaus nuokrypio ribas ( „labai gerai“, „gerai“, „patenkinamai“ arba „blogai“).

3.1. Tikslas. 

Darniai tvarkyti ir vystyti regiono teritoriją

3. Prioritetas. 

SAUGI, ŠVARI IR PATOGI GYVENTI APLINKA



Regionų plėtros planų rengimo

metodikos

5 priedas

  3 lentelė. Ataskaitiniais metais pasiektos produkto ir rezultato vertinimo kriterijų reikšmės.

Kodas Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir matavimo vienetai Planuota reikšmė Faktinė reikšme

KP.1 Veiksmų, kuriais remiamos investicijos į mažos apimties infrastruktūrą, skaičius (planuojamų sutvarkyti objektų skaičius) 0 0

KP.3 Gyventojų, kurie naudojasi geresnėmis paslaugomis/infrastruktūra, skaičius (gyventojų skaičius (kaimo vietovėje, kurioje planuojama sutvarkyti objektą (-us)) 0 0

KP.4 Regioninio planavimo būdu įgyvendintų mažos apimties infrastruktūros projektų skaičius (regioninių projektų skaičius) 0 0

P.B.214 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km 0 0

P.B.235 Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas 0 0

P.B.236 Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis, asmenys 0 0

P.B.238 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 0 0

P.B.239 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse,  m2 0 0

P.N.028 Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis, proc 0 0,54

P.N.050 Gyventojų, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais, skaičius 0 0

P.N.051 Gyventojų, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių, skaičius 0 0

P.N.053 Gyventojų, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais, skaičius 0 0

P.N.054 Gyventojų, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais, skaičius 0 0

P.N.092 Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai 0 0

P.N.093 Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai, skaičius 0 0

P.N.094 Rekultivuotos atvirais kasiniais pažeistos žemės, skaičius 0 0

P.N.304 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. 0 0

P.N.507 Parengti darnaus judumo mieste planai (Skaičius) 1 1

P.N.508 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km 0 0

P.N.601 Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas, asmenys 0 0

P.N.602 Apmokytų sveikatos ir kitų specialistų skaičius 0 0

P.N.604 Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu 0 0

P.N.671 Modernizuoti savivaldybių visuomenės sveikatos biurai 0 0

PASIEKTOS PRODUKTO IR REZULTATO VERTINIMO KRITERIJŲ REIKŠMĖS



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 0

P.N.717 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ugdymo mokyklos, vnt. 0 0

P.N.722 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos, vnt. 0 0

P.N.723 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo įstaigos, vnt. 0 0

P.N.743 Pagal veiksmų     programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės 0 0

P.N.817 Įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai 0 0

P.N.910 Parengtos piliečių chartijos 0 0

P.S.321 Įrengtų ar rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis, km 0 0

P.S.322 Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis, km 0 0

P.S.323 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt. 0 0

P.S.325 Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, vnt. 0 0

P.S.328 Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha 0 0

P.S.329 Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, tonos/metai 0 0

P.S.333 Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų  surinkimo tinklų ilgis, km 0 0

P.S.335 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos 0 0

P.S.338 Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai, skaičius 0 0

P.S.342 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės 0 0

P.S.361 Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, vnt. 0 0

P.S.362 Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai, skaičius 0 41

P.S.364 Naujos atviros erdvės (vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. išskyrus savivaldybių centrus), m2 0 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 0

P.S.372 Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose 0 0

P.S.380 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos 0 0

P.S.415 Viešojo valdymo institucijos, pagal programą  ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones, skaičius 0 0

P.S.416
Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės 

gerinimui reikalingas kompetencijas, vnt.
0 0

R.N.091 Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas, ha 0 0

R.N.403 Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą 0 0



4 lentelė. Pasiektos produkto ir rezultato vertinimo kriterijų reikšmės (kaupiamuoju būdu).

Kodas Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir matavimo vienetai Planuota reikšmė Faktinė reikšme

KP.1 Veiksmų, kuriais remiamos investicijos į mažos apimties infrastruktūrą, skaičius (planuojamų sutvarkyti objektų skaičius) 0 0

KP.3 Gyventojų, kurie naudojasi geresnėmis paslaugomis/infrastruktūra, skaičius (gyventojų skaičius (kaimo vietovėje, kurioje planuojama sutvarkyti objektą (-us)) 0 0

KP.4 Regioninio planavimo būdu įgyvendintų mažos apimties infrastruktūros projektų skaičius (regioninių projektų skaičius) 0 0

P.B.214 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km 0 0

P.B.235 Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas 0 0

P.B.236 Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis, asmenys 0 0

P.B.238 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 0 0

P.B.239 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse,  m2 0 0

P.N.028 Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis, proc 0 0,54

P.N.050 Gyventojų, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais, skaičius 0 0

P.N.051 Gyventojų, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių, skaičius 0 0

P.N.053 Gyventojų, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais, skaičius 0 0

P.N.054 Gyventojų, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais, skaičius 0 0

P.N.092 Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai 0 0

P.N.093 Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai, skaičius 0 0

P.N.094 Rekultivuotos atvirais kasiniais pažeistos žemės, skaičius 0 0

P.N.304 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. 0 0

P.N.507 Parengti darnaus judumo mieste planai (Skaičius) 1 1

P.N.508 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km 0 0

P.N.601 Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas, asmenys 0 0

P.N.602 Apmokytų sveikatos ir kitų specialistų skaičius 0 0

P.N.604 Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu 0 0

P.N.671 Modernizuoti savivaldybių visuomenės sveikatos biurai 0 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 0

P.N.717 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ugdymo mokyklos, vnt. 0 0

P.N.722 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos, vnt. 0 0

P.N.723 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo įstaigos, vnt. 0 0

P.N.743 Pagal veiksmų     programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės 0 0



P.N.817 Įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai 0 0

P.N.910 Parengtos piliečių chartijos 0 0

P.S.321 Įrengtų ar rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis, km 0 0

P.S.322 Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis, km 0 0

P.S.323 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt. 0 0

P.S.325 Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, vnt. 0 0

P.S.328 Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha 0 0

P.S.329 Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, tonos/metai 0 0

P.S.333 Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų  surinkimo tinklų ilgis, km 0 0

P.S.335 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos 0 0

P.S.338 Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai, skaičius 0 0

P.S.342 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės 0 0

P.S.361 Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, vnt. 0 0

P.S.362 Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai, skaičius 0 41

P.S.364 Naujos atviros erdvės (vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. išskyrus savivaldybių centrus), m2 0 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 0

P.S.372 Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose 0 0

P.S.380 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos 0 0

P.S.415 Viešojo valdymo institucijos, pagal programą  ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones, skaičius 0 0

P.S.416
Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės 

gerinimui reikalingas kompetencijas, vnt.
0 0

R.N.091 Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas, ha 0 0

R.N.403 Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą 0 0



1. 1 Tikslo pasiekimo įvertimui buvo pasirinktas rodiklis „BVP, tenkantis vienam gyventojui, palyginti su šalies vidurkiu, proc.“. Jo pasiekimas įvertintas "blogai", todėl bendras tikslų įvertinimas buvo daugiau nei 30 proc.

įvertintas "blogai". 

Šis rodiklis yra pernelyg ambicingas, lyginant su plano įgyvendinimui skiriamomis lėšomis ir suplanuotomis priemonėmis.

Vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 44.1 papunkčiu, siūloma, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, suderinus su atsakingomis už plano įgyvendinimą institucijomis, jį pakeisti kitu, kuris realiau

atspindėtų plano galimybes.

2. Uždaviniuose numatytų rodiklių pasiekimas daugiau kaip 30 proc. buvo įvertintas "blogai". Rodikliai nebuvo pasiekti, nes projektai nebuvo pradėti įgyvendinti dėl vėluojančių priemonių įgyvendinimo dokumentų parengimo

(pavėluotai patvirtinti PFSA) bei ilgiau nei planuota, vertintų projektų paraiškų, šiose priemonėse:

1.1.2.4 „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas“;

2.1.1.1 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“;

2.1.1.2 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“;

2.1.1.3 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“;

3.1.2.1 „Kraštovaizdžio apsauga/plėtra“.

Priemonės 1.1.1.2 „Kaimo gyvenamųjų vietovių (turinčių 1-6 tūkst. gyventojų) atnaujinimas ir plėtra" rodikliai nebuvo pasiekti, nes regiono projektų sąrašas sudarytas tik 2017 m. III ketv.

Vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 43.2 papunkčiu, atsižvelgiant į realiai susiklosčiusią situaciją, siūloma rodiklių reikšmes, numatytas pasiekti ataskaitiniais metais, perskaičiuoti.

3. Siekiant efektyviau įgyvendinti Planą, reikalinga spartinti regiono projektų įgyvendinimą. Šiuo metu dėl pavėluotai patvirtintų atskirų priemonių PFSA arba jų keitimų, dalis regiono projektų dar nepradėti įgyvendinti. Iki 2014-

2020 metų ES programavimo laikotarpio pabaigos likus trims metams ir atsižvelgiant į tai, kad panaudota tik 13,75 proc. ES paramos lėšų, pagal galimybes reikėtų spartinti projektų įgyvendinimą.

4. Plano keitimą taip pat reikėtų atlikti: 

- 3.1 tikslo „Darniai tvarkyti ir vystyti regiono teritoriją“ rezultato stebėsenos rodiklį „Išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis CO2 ekvivalentu mažėjimas (proc.)“ pakeisti rodikliu R.S.324 „Sąvartynuose

šalinamų komunalinių atliekų dalis. procentai“. Plane numatytos priemonės mažai įtakoja rodiklio „Išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis CO2 ekvivalentu mažėjimas (proc.)“ pokytį, taip pat šio rodiklio

reikšmė atskiriems regionams nepateikiamos, o tik šalies mastu. Plane numatyta įgyvendinti priemonė 3.1.1.1 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, jai skirtos lėšos įtakoja rodiklio R.S.324 „Sąvartynuose

šalinamų komunalinių atliekų dalis (procentai)“ ir šio rodiklio reikšmė skaičiuojama regionui.

- Ištaisyti techninę klaidą ir 2.1.2. uždavinio „Sveikatos netolygumų sumažinimas, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms ir sveiko senėjimo skatinimas“ rezultato rodiklius 2.1.2-r-1 ir

2.1.2-r-2 3 plano dalies „Plano įgyvendinimo stebėsena“ 3 lentelėje „Efekto ir rezultato vertinimo kriterijų pasiekimo grafikas“, nustatyti kaip ir šios dalies 2 lentelėje „Rezultato vertinimo kriterijai“ ir nustatyti jų pasiekimo

grafikus.

REKOMENDACIJOS DĖL PLANO ĮGYVENDINIMO IR TOBULINIMO


