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ALYTAUS REGIONO 2014-2020 METŲ PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2015 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. 

 

ESMINIAI APLINKOS VEIKSNIAI, JŲ POKYČIAI IR TENDENCIJOS 

 

Teisiniai ir politiniai veiksniai  

Alytaus regione 2015 metais įvyko savivaldos rinkimai. Buvo išrinktos savivaldybių tarybos ir tiesiogiai išrinkti savivaldybių merai. Po 

savivaldybių rinkimų buvo išrinkta nauja Alytaus regiono plėtros taryba. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. Nr. 528 nutarimu 

„Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų 

programą“ suteikti nauji įgaliojimai regiono plėtros tarybai ir padidinta atsakomybė. 2015 metais vadovaujantis nauja Regioninių planų rengimo 

metodika patvirtintas Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros planas. Ministerijoms patvirtinus priemonių projektų  finansavimo ir administravimo 

aprašus paskelbti 6 kvietimai teikti projektinius  pasiūlymus regiono projektų sąrašams sudaryti. 

Ekonominiai veiksniai: 

 2014 m. Bendrasis vidaus produktas tenkantis vienam regiono gyventojui   šalies vidurkiu sudarė 65,7 % šalies vidurkio ir palyginus su 2013 

metais padidėjo 0,8 %. Alytaus apskritis pagal šį rodiklį užėmė 7 vietą tarp apskričių (2013 metais 8 vieta). 2014 m duomenimis tai sudarė 3,3 % 

viso šalyje sukurto BVP ir pagal šį rodiklį apskritis buvo aštunta šalyje bei išliko tokiam pačiam lygyje kaip ir 2013 metais. Bendrosios pridėtinės 

vertės struktūroje pagrindinė dalis 25,8% tenka pramonei (pagal 2013 metus sumažėjo 2,4%) , antroje vietoje – 23,3% didmeninei ir mažmeninei 

prekybai (pagal 2013 metus sumažėjo 0,9%), transportui, apgyvendinimo ir maitinimo veiklai, trečioje vietoje – 18,2%  viešasis valdymas ir 

gynyba; švietimas; žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (nesikeitė). Padidėjo Statyba - 1,2% ir  nekilnojamojo turto operacijos - 0,4% . 

Socialiniai ir kultūriniai veiksniai: 



Alytaus regione 2015 metų pradžioje gyveno 147 809 gyventojas (2 042 gyventojais mažiau nei 2014 metų pradžioje). Tai sudarė 5,06% (0,03% 

mažiau nei 2014 metais) šalies gyventojų.  

Vidutinis nedarbo lygis 2015 m. Alytaus apskrityje buvo  12,3% (2014 m. - 13,7%) ir 41,34% (2014 m. - 44,21)viršijo šalies vidurkį kuris buvo 

8,7 % (2014 m. -9,5%).  Alytaus apskritis pagal šį rodiklį užėmė paskutinę  vietą tarp apskričių. 

Pagal demografinės senatvės koeficientą (pagyvenusių (60 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius, tenkantis šimtui vaikų iki 15 metų 

amžiaus) 2015 metais Alytaus apskritis (165 (2014 metais buvo 159)) buvo viena iš seniausių apskričių šalyje (antroje vietoje po Utenos  apskrities 

(188) ir ženkliai atsilieka nuo Lietuvos vidurkio (129)). 

 Vidutinės disponuojamosios piniginės ir natūrinės pajamos vienam regiono namų ūkio nariui per mėnesį 2014 metais Alytaus apskrityje 8,8 

% (2013 metais -15,07%) mažesnės nei vidutiniškai Lietuvoje.  

Nuolat mažėjant moksleivių (per 2009-2014 metų laikotarpį 21,61 proc. (nuo 22896  iki 17949 )) Alytaus apskrityje sparčiai mažėja bendrojo 

lavinimo mokyklų skaičius. Nuolat mažėja kolegijos studentų skaičius. Pagal kolegijose studijuojančių jaunuolių skaičių tūkstančiui gyventojų 

Alytaus apskritis yra aštunta (6,29 studento) ir lenkia tik Telšių (5,68)ir Tauragės apskritis(1,49) (Lietuvos vidurkis (14,8). 

Mažesnis nei šalies vidurkis gyventojų socialinis ir ekonominis aktyvumas. Alytaus regione  socialiai remiamų žmonių skaičius 7 proc. visų 

apskrities gyventojų – socialinių pašalpų gavėjai (Lietuvoje – 5 proc.). 

Alytaus apskrityje kaip ir visoje Lietuvoje, didesnis kultūrinis aktyvumas yra susikoncentravęs rajonų centruose, kur sutelktas stipriausias 

kultūros potencialas. Toliau nutolusiose vietovėse kultūra tampa sunkiai prieinama. 

Gamtiniai, geografiniai, aplinkosauginiai veiksniai Alytaus regione per 2015 metus iš esmės nekito.  

Technologiniai veiksniai: 

Statistikos departamento 2015 m. duomenis Alytaus apskrities namų ūkiai, turintys asmeninį kompiuterį sudaro 65,9% (2014metais -62,4%), 

o interneto prieigą 64,7% (2014metais -62,4%). Alytaus apskritis namų ūkiais turinčiais asmeninį kompiuterį nuo šalies vidurkio atsilieka 2,5% 

(2014metais - 3,5 %), o turinčiais interneto prieigą 5,3 % (2014metais - 5,5 %). Lyginant šiuos rodiklius kitų apskričių atžvilgiu, Alytaus apskritis 

užima šeštą (2014metais – septintą)  vietą šalyje. 

Pagal asmenis, kurie kasdien per paskutinius 3 mėnesius naudojasi kompiuteriu ir kurie kasdien per paskutinius 3 mėnesius naudojasi internetu 



skaičių  Alytaus apskritis užima šeštą (2014metais -aštuntą) vietą. Tokių asmenų yra 2,9% (2014metais – 4,6 %) mažiau nei vidutiniškai šalyje ir 

9,3% (2014metais – 10,3 %) mažiau nei pirmaujančioje Kauno (2014metais – Klaipėdos) apskrityje. 

Išlaidų moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai aukštojo mokslo ir mokslo ir valdžios sektoriuose 2006-2014 m. Alytaus apskrityje 

nebuvo. (2014 metais Vilniaus apskrityje – 148,7 mln. € (2013metais –  133,0 mln. €) ,viso išlaidų Lietuvoje – 260,5 mln. € (2013metais –  247,8 

 mln. €)). 2014 m. Alytaus apskrityje moksliniuose tyrimuose ir eksperimentinėje plėtroje aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose dalyvavo 19 

(2013metais –  22 žmonės) (viso Lietuvoje 2014 metais –15293  (2013metais –  15632žmonių) ir tarp apskričių yra 8 vietoje. 

 

 

 

PLANO POVEIKIS (EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI) 

 

1 lentelė. Efekto vertinimo kriterijų reikšmių įvertinimas. 

 

Prioritetas I. KONKURENCINGA 

EKONOMIKA 

Vertinimo 

kriterijus 

Planuota 

reikšmė 

Faktinė 

reikšmė 

Įvertinimas* Ekspertinis įvertinimas 

Tikslas 1: 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. 

64.8 Statistikos 

departamentas 

nepateikė 

duomenų už 

2015 metus 

- Pateikti BVP vertinimą už praėjusius metus iki einamų metų kovo 

mėnesio 1 d. nėra galimybių, nes regioninį BVP Statistikos 

departamentas pateikia tik einamų metų antrą pusmetį.   

Prioritetas II. DARNI 

BENDRUOMENĖ 

Vertinimo 

kriterijus 

Planuota 

reikšmė 

Faktinė 

reikšmė 

Įvertinimas* Ekspertinis įvertinimas 

Tikslas 1: Gerinti viešųjų  paslaugų 

kokybę ir prieinamumą 

Vidutinis Alytaus 

apskrities 

savivaldybių 

indeksas palyginti 

su Lietuvos 

vidurkiu, proc. 

96,2 97,7 labai gerai           2015 metais Alytaus pablogėjo Alytaus miesto indeksas nuo 

56,9 balo 2014 metais (5 vieta tarp didžiųjų savivaldybių) iki  36,9 

balo 2015 metais (6 vieta tarp didžiųjų savivaldybių), Lazdijų rajono 

indeksas nuo 55,6 balo 2014 metais (14 vieta tarp mažųjų 

savivaldybių) iki  43,4 balo 2015 metais (33 vieta tarp mažųjų 

savivaldybių), Varėnos rajono indeksas nuo 43,2 balo 2014 metais (43 

vieta tarp mažųjų savivaldybių) iki  37 balų 2015 metais (47 vieta tarp 

mažųjų savivaldybių) .  

          Pagerėjo Druskininkų savivaldybės indeksas nuo 63,9 balo 



2014 metais (4 vieta tarp mažųjų savivaldybių) iki 67,9 balo 2015 

metais (3 vieta tarp mažųjų savivaldybių), Alytaus rajono indeksas 

nuo 26,4 balo 2014 metais (53 vieta tarp mažųjų savivaldybių) iki 

48,9 balo 2015 metais (21 vieta tarp mažųjų savivaldybių),  

        Vidutinis šalies indeksas 2014 metais buvo 51,17 balo, o Alytaus 

apskrities – 49,2 arba 96,15% šalies vidurkio, 2015 metais vidutinis 

šalies indeksas sudarė 47,92 balo, o Alytaus apskrities – 46,82 arba 

97,7% šalies vidurkio. 

Prioritetas II. 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.) 

0 - - Pateikti išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 

CO2 ekvivalentu už praėjusius metus iki einamų metų kovo mėnesio 

1 d. nėra galimybių, nes regioninius duomenis Statistikos 

departamentas pateikia tik einamų metų antrą pusmetį.   

      

      

      

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

 

 

PLANO REZULTATAI (REZULTATO VERTINIMO KRITERIJAI) 

 

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), 

EUR 

Skirtas 

finansavima

s (nuo 

įgyvendinim

o pradžios 

iki 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigos), 

Panaudotas 

finansavima

s (nuo 

įgyvendinim

o pradžios 

iki 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigos), 

Vertinimo 

kriterijus 

Planuota 

reikšmė 

Faktinė 

reikšmė 

Įverti-

nimas** 

Komentarai ir 

paaiškinimai 

(informacija apie 

uždavinių neįvykdymą 

lėmusias priežastis, 

informacija apie 

ilgalaikių priemonių 

tarpinius rezultatus, 

informacija apie prieš 



EUR EUR terminą baigtas 

priemones ir kt.) 

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

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 - 38 260 519 - - Pritrauktos 

papildomos 

materialinės 

investicijos į 

tikslines 

teritorijas, (tūkst. 

EUR) 

0 - - Skaičiuojamas Lietuvos 

Respublikos vidaus 

reikalų ministerijai kas 

dvejus metus atliekant 

tyrimą, remiantis 

Lietuvos statistikos 

departamento teikiama 

informacija apie visų 

ūkio subjektų investicijas 

per laikotarpį. 2015 

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 - 38 260 519 - - Užimtųjų dalis 

tikslinėse 

teritorijose 

(proc.) 

a = 45 

b = 40 

c = 35 

- - Skaičiuojamas Lietuvos 

Respublikos vidaus 

reikalų ministerijai kas 

dvejus metus atliekant 

tyrimą. Detali tyrimo 

metodika bus pateikta 

tyrimo ataskaitoje. 

1.1.2 Uždavinys: Pagerinti 

darbo jėgos judėjimo 

galimybes gerinant 

susisiekimo sistemas 

2015-2023 - 8 514 187 - - Keleivių 

apyvartos kelių 

transportu - Iš 

viso pagal reiso 

tipą- 

padidėjimas 

proc. (tūkst. 

keleivio km) 

0 - - Skaičiuojamas (Keleivių 

apyvartos kelių 

transportu n-metais/ 

Keleivių apyvartos kelių 

transportu 2014 m.)*100. 

Pateikti keleivių 

apyvartos kelių 

transportu už praėjusius 

metus iki einamų metų 

kovo mėnesio 1 d. bus 

galima jeigu regioninius 

duomenis Keleivių 

apyvarta kelių transportu 

Statistikos 



departamentas atnaujins  

2016-02-22 ir pateiks už 

2015 metus. 

1.1.3 Uždavinys: Pagerinti 

darbo jėgos judėjimo 

galimybes gerinant 

susisiekimo sistemas 

2015-2023 - 8 514 187 - - Žuvusiųjų ne 

TEN-T tinklo 

keliuose skaičius 

a = 11 

b = 12 

c = 13 

12 gerai Projektai finansuojami iš 

2014-2020 metų ES 

paramos regioninių lėšų 

nebuvo įgyvendinami. 

2.1. Tikslas. Gerinti viešųjų  paslaugų kokybę ir prieinamumą 

2.1.1 Uždavinys: Padidinti 

bendrojo ugdymo ir 

neformaliojo švietimo 

įstaigų (ypač 

vykdančių 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo programas) 

tinklo veiklos 

efektyvumą 

2015-2023 - 2 877 276 - - Bendrojo 

ugdymo 

mokinių, kurie 

mokosi bent už 

289 tūkst. eurų 

pagal veiksmų 

programą ERPF 

lėšomis 

atnaujintose 

įstaigose, dalis 

(proc.) 

a = 0 - - Projektai finansuojami iš 

2014-2020 metų ES 

paramos regioninių lėšų 

nebuvo įgyvendinami, 

todėl paskaičiuoti 

finansavimo poveikio 

nėra galimybių. 

2.1.1 Uždavinys: Padidinti 

bendrojo ugdymo ir 

neformaliojo švietimo 

įstaigų (ypač 

vykdančių 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo programas) 

tinklo veiklos 

efektyvumą 

2015-2023 - 1 924 438 - - Neformaliojo 

ugdymo 

paslaugomis 

mokykloje ir 

kitur 

pasinaudojančių 

vaikų dalis 

(proc.) 

a = 30 

b = 24 

c = 19 

- - Projektai finansuojami iš 

2014-2020 metų ES 

paramos regioninių lėšų 

nebuvo įgyvendinami, 

todėl paskaičiuoti 

finansavimo poveikio 

nėra galimybių. 

2.1.1 Uždavinys: Padidinti 

bendrojo ugdymo ir 

neformaliojo švietimo 

2015-2023 - 2 839 706 - - 1-6 metų vaikų, 

ugdomų pagal 

veiksmų 

a = 0 - - Projektai finansuojami iš 

2014-2020 metų ES 

paramos regioninių lėšų 



įstaigų (ypač 

vykdančių 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo programas) 

tinklo veiklos 

efektyvumą 

programą ERPF 

lėšomis 

atnaujintose 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

įstaigose, dalis 

(proc.) 

nebuvo įgyvendinami, 

todėl paskaičiuoti 

finansavimo poveikio 

nėra galimybių. 

2.1.2 Uždavinys: Pagerinti 

sveikatos priežiūros 

kokybę ir prieinamumą 

tikslinėms gyventojų 

grupėms mažinant 

sveikatos netolygumus 

ir skatinant sveiką 

senėjimą  

2015-2023 - 3 067 882 - - Apsilankymų 

pas gydytojus 

skaičiaus, 

tenkančio 

vienam 

gyventojui, 

skirtumas tarp 

miestų ir rajonų 

savivaldybių 

gyventojų 

(Apsilankymų 

skaičius, 

tenkantis 1 

gyventojui) 

a = 5 - - Projektai finansuojami iš 

2014-2020 metų ES 

paramos regioninių lėšų 

nebuvo įgyvendinami, 

todėl paskaičiuoti 

finansavimo poveikio 

nėra galimybių. 

2.1.2 Uždavinys: Pagerinti 

sveikatos priežiūros 

kokybę ir prieinamumą 

tikslinėms gyventojų 

grupėms mažinant 

sveikatos netolygumus 

ir skatinant sveiką 

senėjimą  

2015-2023 - 1 222 941 - - Standartizuoto 

0-64 m. amžiaus 

gyventojų 

mirtingumo 

sumažėjimas 

tikslinėse 

teritorijose dėl 

išorinių mirties 

priežasčių 

(Atvejų skaičius 

100000 gyv.) 

a = 10 - - Projektai finansuojami iš 

2014-2020 metų ES 

paramos regioninių lėšų 

nebuvo įgyvendinami, 

todėl paskaičiuoti 

finansavimo poveikio 

nėra galimybių. 

2.1.3 Uždavinys: Padidinti 

socialinio būsto ir 

socialinių paslaugų 

prieinamumą 

pažeidžiamiausioms 

gyventojų grupėms 

2015-2023 - 1 042 073 - - Tikslinių grupių 

asmenys, gavę 

tiesioginės 

naudos iš 

investicijų į 

socialinių 

a = 0 - - Projektai finansuojami iš 

2014-2020 metų ES 

paramos regioninių lėšų 

nebuvo įgyvendinami, 

todėl paskaičiuoti 

finansavimo poveikio 



paslaugų 

infrastruktūrą 

(Skaičius) 

nėra galimybių. 

2.1.4 Uždavinys: Padidinti 

socialinio būsto ir 

socialinių paslaugų 

prieinamumą 

pažeidžiamiausioms 

gyventojų grupėms 

2015-2023 - 2 965 852 - - Asmenų 

(šeimų), kuriems 

išnuomotas 

savivaldybės 

socialinis būstas, 

dalis nuo visų 

socialinio būsto 

nuomos 

laukiančių 

asmenų (šeimų) 

(Procentai) 

a = 3.9 

b = 2 

c=1 

 

- - Projektai finansuojami iš 

2014-2020 metų ES 

paramos regioninių lėšų 

nebuvo įgyvendinami, 

todėl paskaičiuoti 

finansavimo poveikio 

nėra galimybių. 

3.1. Tikslas. Gerinti viešųjų  paslaugų kokybę ir prieinamumą 

3.1.1. Uždavinys. Sumažinti 

sąvartynuose šalinamų 

komunalinių atliekų 

kiekį 

 

 

2015-2023 - 3 944 480 - - Sąvartynuose 

šalinamų 

komunalinių 

atliekų dalis 

(proc.) 

a = 55 

b = 57 

c = 60 

- - Projektai finansuojami iš 

2014-2020 metų ES 

paramos regioninių lėšų 

nebuvo įgyvendinami, 

todėl paskaičiuoti 

finansavimo poveikio 

nėra galimybių. 

3.1.2. Uždavinys. 

Kraštovaizdžio 

apsauga, planavimas ir 

tvarkymas 

2015-2023 - 2 154 130 - - Teritorijų, 

kuriose 

įgyvendintos 

kraštovaizdži

o formavimo 

priemonės, 

plotas (ha) 

a = 0 0 - Projektai finansuojami iš 

2014-2020 metų ES 

paramos regioninių lėšų 

nebuvo įgyvendinami, 

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“). 

 

PASIEKTOS PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ REIKŠMĖS 

 

3 lentelė. Ataskaitiniais metais pasiektos produkto vertinimo kriterijų reikšmės. 



 

Kodas Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir matavimo vienetai Planuota 

reikšmė 

Faktinė 

reikšme 

1.1.1.1 Atnaujinta gyvenamųjų vietovių, vnt.  0 0 

P.B.214 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km 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.011 Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba 0 0 

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.304 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. 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.603 Parengtų metodikų, tvarkų ir kt. dokumentų skaičius 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.842  Įrengtos informacinės infrastruktūros  priemonės, skaičius 0 0 

 

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



 

Kodas Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir matavimo vienetai Planuota 

reikšmė 

Faktinė 

reikšme 

1.1.1.1 Atnaujinta gyvenamųjų vietovių, vnt. 0 0 

P.B.214 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km 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.011 Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba 0 0 

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.304 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. 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.603 Parengtų metodikų, tvarkų ir kt. dokumentų skaičius 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.842 Įrengtos informacinės infrastruktūros  priemonės, skaičius 0 0 

P.N.915 
Viešojo valdymo institucijos, veiksmų programos lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir aptarnavimo 

kokybės gerinimo priemones, skaičius 
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 0 

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.371 

Savivaldybės, kuriose įdiegti inovatyvūs viešųjų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimo modeliai, pagerinantys sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tikslinėms gyventojų 

grupėms, skaičius 

0 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 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REKOMENDACIJOS DĖL PLANO ĮGYVENDINIMO IR TOBULINIMO 

 

 

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d.  įsakymu Nr.1V-706„Dėl regionų plėtros planų rengimo metodikos 

patvirtinimo“ (pakeistas 2014 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. 1V-543) patvirtintojoje Regionų plėtros planų rengimo metodikoje 29 punkte 

numatyta, kad „Regioninės plėtros departamentas kasmet iki kovo 1 d. pateikia regiono plėtros tarybai ir Vidaus reikalų ministerijai nustatytos 

formos ataskaitą (5 priedas).“ Reikia pažymėti, kad  daug  statistinių duomenų apie regioninius rodiklius už praėjusius metus būna surenkami ir 

pateikiami vėliau nei iki einamųjų metų vasario mėnesio pabaigos. Dėl šios priežasties rodiklius galima lyginti tik naudojant metais vėlesnius 

duomenis, kas neatspindi praėjusių metų veiklos rezultatų. Siūloma pakeisti nuostatą, kad „Regioninės plėtros departamentas kasmet iki kovo 1 d. 

pateikia regiono plėtros tarybai ir Vidaus reikalų ministerijai nustatytos formos ataskaitą“ patikslinant ataskaitos pateikimo data suderinus su ją 

su rodiklius teikiančiomis institucijomis. 

___________________________ 


