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ALYTAUS REGIONO 2014-2020 METŲ PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2016 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  

2015 m. buvo patvirtinti teisės aktai, reglamentuojantys 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos administravimą bei sudarantys pagrindą 

suplanuotų projektų įgyvendinimui regionuose. 

Vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d įsakymu Nr. 1V -720 „Dėl Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos 

patvirtinimo“ buvo patvirtinta Alytaus regiono integruota teritorijų vystymo programa, kuri prisidės prie Alytaus regiono 2014-2020 m. plėtros plano 

įgyvendinimo (keista 2016 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 1V-706 ir 2017 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 1V-112). 

2016 m. atsakingos ministerijos patvirtino dvylika 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos regioninių priemonių finansavimo 

sąlygų aprašų, pagal kuriuos paskelbti kvietimai teikti projektinius pasiūlymus dėl Alytaus regiono projektų įgyvendinimo pagal priemones: 07.1.1-

CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“; 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“; 05.4.1-CPVA-R-302 

„Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“; 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“; 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų 

tvarkymo infrastruktūros plėtra“; 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros 

plėtra“; 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“; Kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“  veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama 

investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“; 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas 

savivaldybėse“; 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“; 09.1.3-CPVA-R-725  „Neformaliojo švietimo infrastruktūros 

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

Per 2016 metus pagal paskelbtus kvietimus Alytaus apskrities savivaldybių administracijos pateikė 157 projektinius pasiūlymus. Alytaus 

regiono plėtros taryba patvirtino 11 iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašų su 41  

projektu, kurie suplanuoti Alytaus regiono 2014-2020 m. plėtros plane. Bendra patvirtintuose sąrašuose projektų vertė – 34 265 125,45 Eur., iš jų 

22 105 848,49 Eur ES fondų lėšos. Per 2016 m. buvo sudarytos 10 projektų finansavimo ir administravimo sutartys.  

Ekonominiai veiksniai: 

 Statistikos departamento duomenimis 2015 m. bendrasis vidaus produktas tenkantis vienam regiono gyventojui (8,3 tūkst. eurų)  lyginant su 

šalies vidurkiu sudarė 64,4 % (pirma Vilniaus apskritis - 145,5 proc.) ir palyginus su 2014 metais sumažėjo 0,8 %. Alytaus apskritis pagal šį rodiklį 

užėmė 7 vietą tarp apskričių. 2015 m duomenimis tai sudarė 3,2 % viso šalyje sukurto BVP ir pagal šį rodiklį apskritis buvo septinta šalyje bei išliko 

tokiame pačiame lygyje kaip ir 2014 metais. Bendrosios pridėtinės vertės struktūroje pagrindinė dalis, t.y.  26 % tenka pramonei (pagal 2014 metus 
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sumažėjo 0,1%) , antroje vietoje – 23,5% didmeninė ir mažmeninė prekyba; transportas; apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla (pagal 2014 

metus nepasikeitė),  trečioje vietoje – 22,2%  apdirbamoji gamyba; ketvirtoje – 18,5% viešasis valdymas ir gynyba; švietimas; žmonių sveikatos 

priežiūra ir socialinis darbas ((pagal 2014 metus padidėjo 0,4%)). Mažėjo statyba - 0,1%. Didėjo profesinė, mokslinė ir techninė veikla; 

administracinė ir aptarnavimo veikla – 0,1% ir meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla, namų ūkio reikmenų remontas ir kitos paslaugos -

0,2%. Kitos veiklos nekito. 

2016 metais Alytaus regiono plėtros taryba patvirtino iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos lėšų siūlomų bendrai 

finansuojami 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ priemonės „Vietinių kelių vystymas“ Alytaus regiono 

projektų sąrašą. Alytaus regiono projektų įgyvendinimas pagal minėtą priemonę, sudaro prielaidas mažinti socialinę atskirtį regiono savivaldybėse,  

gerinant regiono savivaldybėse vietinių kelių infrastruktūrą, tuo pačiu didinat paslaugų prieinamumą, gerinant gyvenimo kokybę. Bendra planuojamų 

6 regiono projektų  investicijų vertė yra apie 4.160.235,87 Eur (ES investicijos -3.052.867 Eur ). 

Socialiniai ir kultūriniai veiksniai: 

Alytaus regione 2016 metų pradžioje gyveno 145 109 gyventojai (2015 metų pradžioje147 809 gyveno gyventojai) t. y. 2 700 gyventojų 

mažiau nei 2015 metų pradžioje. Tai sudarė 5,02% (0,04% mažiau nei 2014 metais) šalies gyventojų.  

Vidutinis nedarbo lygis 2016m. Alytaus apskrityje buvo  11,3% (2015 m. - 12,7%) ir 39,5% viršijo šalies vidurkį (2014 m. - 41,34%), kuris 

buvo 8,1 % (2015 m. - 8,7%).  Alytaus apskritis pagal šį rodiklį užėmė 9 vietą iš 10 apskričių. 

2016 metais Alytaus apskritis pagal demografinės senatvės koeficientą - 169 (pagyvenusių (60 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius, 

tenkantis šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus) buvo viena iš seniausių apskričių šalyje ir ženkliai atsilieka nuo Lietuvos vidurkio (129). 2015 metais 

demografinis senatvės koeficientas  regione buvo 165. 

 Vidutinės disponuojamosios piniginės ir natūrinės pajamos vienam regiono namų ūkio nariui per mėnesį 2015 metais Alytaus apskrityje 

buvo 10,16 % mažesnės nei vidutiniškai Lietuvoje (2014 metais - 8,8%).  

2007-2016 metų laikotarpyje Alytaus regione 38,56 proc. sumažėjo mokinių bendrojo ugdymo mokyklose., t.y. nuo 26058  iki 16009 

mokinių.  Alytaus apskrityje sparčiai mažėjo ir bendrojo lavinimo mokyklų skaičius nuo 80 iki 64 (20 proc.),  bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų ir 

vadovų skaičius nuo 2268 iki 1651 (27,2 proc.). Taip pat mažėjo ir Alytaus kolegijos studentų skaičius. Nuo 2007 iki 2016 metų studentų skaičius 

sumažėjo nuo 1952 iki 835 (57,22 proc.).  2015-2016 m.  pagal kolegijose studijuojančių jaunuolių skaičių tūkstančiui gyventojų,  Alytaus apskritis 

yra aštunta – 5,75 studento (2014-2015m. - 6,29 studento) ir lenkia tik Telšių – 4,45 ir Tauragės apskritis – 1,21 studento. Kolegijose besimokančių 

skaičius tenkantis tūkstančiui gyventojų Lietuvoje mažėjo ir per 2004/2005 – 2015/2016  laikotarpį nuo 18,49 studento iki 13,77. Profesinio mokymo 

įstaigose mokinių skaičius Alytaus regione per 2007-2016 metų laikotarpį išaugo nuo 3250 iki 3460, t.y. padidėjo 6,46 proc. ir tūkstančiui gyventojų 

teko 23,84 moksleivio. 

Gyventojų socialinis ir ekonominis aktyvumas buvo mažesnis nei šalies vidurkis. Socialinės pašalpos gavėjų skaičius Alytaus regione 2016 

m.  sudarė 4,19 proc. visų apskrities gyventojų (socialinių pašalpų gavėjai Lietuvoje sudaro 2,68 proc. visų gyventojų) ir viršijo šalies vidurkį. 

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. Kultūros centrų skaičius nuo 2012 iki 2015 metų sumažėjo nuo 53 

iki 50. 

https://lietuvosregionai.lt/upload/Lietuvos%20regionai/Alytaus%20apskritis/Regiono%20ple�tros%20taryba/Posedziai/2016-11-26/2016-11-29%20kulturos%20infrastrukturos%20sarasas.pdf
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Bibliotekų skaičius nuo 2012 iki 2015 sumažėjo nuo 94 iki 91, tačiau skaitytojų skaičius, mažėjant gyventojų skaičiui, beveik nekito (nuo 

45000 iki 44000) ir 1000 tenkantis gyventojų bibliotekų skaitytojų skaičius keitėsi nuo 290 iki 310.  

Muziejų lankytojų skaičius per 2012-2015 m. laikotarpį išaugo nuo 89 iki 109 tūkstančių, nors muziejų skaičius sumažėjo nuo 6 vnt. iki 7 

vnt. 

Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius per 2011-2015 metų laikotarpį sumažėjo nuo 99 846 iki 64 524 dalyvių. Lyginant 

2015 m. duomenis su 2014 metais, fiksuojamas sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičiaus padidėjimas nuo 51 869 iki 64 524. 

Lyginant dalyvių skaičių tenkantį 1000 gyventojų nuo 2011 metų jis keitėsi nuo 630 iki 445 (dalyvavimas sumažėjo apie 30 proc.).  

2016 metais Alytaus regiono plėtros taryba patvirtino iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos lėšų siūlomų bendrai 

finansuojami 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonių  „Modernizuoti savivaldybių kultūros 

infrastruktūrą“, „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“,  „Miestų kompleksinė plėtra“, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas 

ir kova su skurdu“ priemonių „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ ir  „Socialinio būsto fondo plėtra“ Alytaus regiono projektų sąrašus. 

Alytaus regiono projektų įgyvendinimas pagal minėtas priemones, sudaro prielaidas mažinti socialinę atskirtį  regiono savivaldybėse,  vystyti 

socialinių paslaugų prieinamumą bei sudaro prielaidas užimtumui gerinti. Bendra planuojamų 17 regiono projektų investicijų vertė yra apie 

8.477.799,58 Eur (ES investicijos - 6.597.751,00 Eur ). 

Gamtiniai, geografiniai, aplinkosauginiai veiksniai  
2016 metais Alytaus regiono plėtros taryba patvirtino iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos lėšų siūlomų bendrai 

finansuojami 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės „Pėsčiųjų ir 

dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“, 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 

priemonių „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“,  „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių 

valdymo tobulinimas“, „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“,  „Kraštovaizdžio apsauga“ 

Alytaus regiono projektų sąrašus. Alytaus regiono projektų įgyvendinimas pagal minėtas priemones, sudaro prielaidas vandens tiekimo ir nuotekų 

infrastruktūros modernizavimui ir plėtrai, kuri  yra labai netolygi ir nesubalansuota regiono miestuose ir kaimo vietovėse. Taip pat sudarys prielaidas 

naudoti efektyvius ir atsinaujinančius energijos šaltinius, darančius teigiamą poveikį aplinkosaugai. Bendra planuojamų 18 regiono projektų  

investicijų vertė yra apie 21.627.090,00 Eur (ES investicijos - 12.455.290,49 Eur ). 

Technologiniai veiksniai: 

Statistikos departamento duomenimis 2016 m. Alytaus apskrities namų ūkiai, turintys asmeninį kompiuterį sudaro 65,5% (2015 metais -

65,9%), o interneto prieigą 65,5% (2015 metais - 64,7%). Alytaus apskritis namų ūkiais, turinčiais asmeninį kompiuterį, nuo šalies vidurkio atsilieka 

5% (2014 metais - 1,7 %), o turinčiais interneto prieigą 6,2 % (2015 metais – 3,6 %). Lyginant šiuos rodiklius kitų apskričių atžvilgiu, Alytaus 

apskritis užima aštuntą vietą šalyje (2015 metais – šeštą). 

2016 m. pagal asmenų skaičių, kurie kasdien per paskutinius 3 mėnesius naudojosi kompiuteriu ir internetu,  Alytaus apskritis užėmė šeštą 

vietą ir sudarė 71,9 % gyventojų.  

Išlaidų moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai aukštojo mokslo ir mokslo ir valdžios sektoriuose 2006-2015 m. Alytaus apskrityje 

nebuvo. 2015 m. Alytaus apskrityje moksliniuose tyrimuose ir eksperimentinėje plėtroje aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose dalyvavo 14 žmonių 
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https://www.lietuvosregionai.lt/upload/Lietuvos%20regionai/Alytaus%20apskritis/posedziai/2016-12-28/RPS_forma_ger_vanduo_keitimas_2016-12.xlsx
https://www.lietuvosregionai.lt/upload/Lietuvos%20regionai/Alytaus%20apskritis/posedziai/2016-12-28/RPS_forma_ger_vanduo_keitimas_2016-12.xlsx
https://lietuvosregionai.lt/upload/Lietuvos%20regionai/Alytaus%20apskritis/Regiono%20ple�tros%20taryba/Posedziai/2016-09-22/sarasas_2016-09_22turizmo_um.pdf
https://www.lietuvosregionai.lt/upload/Lietuvos%20regionai/Alytaus%20apskritis/posedziai/2016-12-28/RPS_forma_2016-12-28__krastovaizd_su%20LRSA.xlsx
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(2014 metais –  19 žmonių), viso Lietuvoje 2015 metais – 17 691 žmogus (2014 metais –  18 828 žmonės) 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. 

65,5 64,4 

( už 2015 

metus) 

blogai Vertinama atsižvelgiant, kad plane nustatyta > 65,5 

labai gerai [65,1; 65,5] gerai [64,8; 65,0]  patenkinamai < 64,8 

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 7,9 

proc.); 

2. Informacijos ir ryšių veiklą (atsilieka.1,2 proc.); 

3. Finansinę ir draudimo veiklą (atsilieka 1,4 proc.); 

4. Profesinę, mokslinę ir techninę veiklą; administracinę ir 

aptarnavimo veiklą (atsilieka 4 proc.). 

Alytaus apskrityje pirmaujanti veikla – Pramonė (lenkia 

Lietuvos Respublikos vidurkį 3,4 proc.) - kuria mažą pridėtinę 

vertę. 

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 98,1 labai gerai 2016 metais vidutinis Lietuvos Respublikos 

savivaldybės indekso balas buvo 55,46, Alytaus regiono 

savivaldybių vidutinis balas 54,52 arba 98,1% šalies vidurkio. 

2015 metais vidutinis šalies indeksas sudarė 47,92 balo, o 

Alytaus apskrities – 46,82 arba 97,7% šalies vidurkio. 

2016 metais pablogėjo: 

1.  Alytaus miesto savivaldybės indeksas nuo 36,9 balo 2015 

metais (5 vieta tarp 6 didžiųjų savivaldybių) iki  31,5 balo 

2016 metais (5 vieta tarp didžiųjų savivaldybių, .  

 2016 metais pagerėjo: 
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1.  Druskininkų savivaldybės indeksas nuo 67,9 balo 2015 

metais (3 vieta tarp mažųjų savivaldybių) iki 75,9 balo 2016 

metais (3 vieta tarp mažųjų savivaldybių); 

2.  Alytaus rajono indeksas nuo 48,9 balo 2015 metais (21 

vieta tarp mažųjų savivaldybių) iki 59,5 balo 2016 metais (21 

vieta tarp mažųjų savivaldybių), 

3.  Lazdijų rajono indeksas nuo 43,4 balo 2015 metais (33 

vieta tarp mažųjų savivaldybių) iki  58,5 balo 2016 metais (23 

vieta tarp mažųjų savivaldybių); 

4. Varėnos rajono indeksas nuo 37 balų 2015 metais (47 vieta 

tarp mažųjų savivaldybių) iki  47,2 balų 2016 metais (47 vieta 

tarp mažųjų savivaldybių) 

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 CO
2
 

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“). 
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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 

finansavimas 

(nuo 

įgyvendinimo 

pradžios iki 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigos), 

EUR 

Panaudotas 

finansavimas 

(nuo 

įgyvendinimo 

pradžios iki 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigos), 

EUR 

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 

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 - 36 382 076 11 381 252 1 041 907 

Pritrauktos 

papildomos 

materialinės 

investicijos į 

tikslines 

teritorijas, 

(tūkst. EUR) a=0 - - 

Skaičiuojamas Lietuvos 

Respublikos vidaus 

reikalų ministerijai kas 

dvejus metus atliekant 

tyrimą, remiantis 

Lietuvos statistikos 

departamento teikiama 

informacija apie visų 

ūkio subjektų 

investicijas. 2016 

metais pritraukti 

papildomų investicijų 

plane nebuvo numatyta 
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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 - 36 382 076 11 381 252 1 041 907 

Užimtųjų 

dalis 

tikslinėse 

teritorijose 

(proc.) 

a = 46 

b = 41 

c = 36 

- - 

Skaičiuojamas Lietuvos 

Respublikos vidaus 

reikalų ministerijai kas 

dvejus metus atliekant 

tyrimą. Tyrimo 

duomenys iš VRM 

negauti. 

1.1.2 Uždavinys: Pagerinti 

darbo jėgos judėjimo 

galimybes gerinant 

susisiekimo sistemas 

2015-2023 - 8 205 807 0 0 

Keleivių 

apyvartos 

kelių 

transportu - 

iš viso pagal 

reiso tipą - 

padidėjimas 

proc. (tūkst. 

keleivio km) 

a=0 - - 

Projektai finansuojami 

iš 2014-2020 metų ES 

paramos regioninių lėšų 

nebuvo įgyvendinami. 

 

 

1.1.2 Uždavinys: Pagerinti 

darbo jėgos judėjimo 

galimybes gerinant 

susisiekimo sistemas 2015-2023 - 8 205 807 0 0 

Žuvusiųjų 

ne TEN-T 

tinklo 

keliuose 

skaičius 

a = 10 

b = 11 

c = 12 

- - 

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 0 - 

Bendrojo 

ugdymo 

mokinių, 

kurie 

mokosi bent 

už 289 

tūkst. eurų 

pagal 

veiksmų 

programą 

ERPF 

lėšomis 

a = 10 

b = 5 

    c = 0 

- - 

Projektai finansuojami 

iš 2014-2020 metų ES 

paramos regioninių lėšų 

nebuvo įgyvendinami, 

todėl paskaičiuoti 

finansavimo poveikio 

nėra galimybių. 
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atnaujintose 

įstaigose, 

dalis (proc.) 

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 0 - 

Neformalioj

o ugdymo 

paslaugomis 

mokykloje 

ir kitur 

pasinaudoja

nčių vaikų 

dalis (proc.) 

a = 30,5 

b = 25 

c = 19,5 

- - 

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 - 2 839 706 0 - 

1-6 metų 

vaikų, 

ugdomų 

pagal 

veiksmų 

programą 

ERPF 

lėšomis 

atnaujintose 

ikimokyklin

io ir 

priešmokykl

inio ugdymo 

įstaigose, 

dalis (proc.) 

a = 10 

b = 5 

c = 0 

- - 

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 

2015-2023 - 3 067 882 - - 

Apsilankym

ų pas 

gydytojus 

skaičiaus, 

tenkančio 

vienam 

gyventojui, 

a = 0 - - 

Projektai finansuojami 

iš 2014-2020 metų ES 

paramos regioninių lėšų 

nebuvo įgyvendinami, 

todėl paskaičiuoti 

finansavimo poveikio 

nėra galimybių. 
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senėjimą  skirtumas 

tarp miestų 

ir rajonų 

savivaldybių 

gyventojų 

(Apsilanky

mų skaičius, 

tenkantis 1 

gyventojui) 

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 - - 

Standartizuo

to 0-64 m. 

amžiaus 

gyventojų 

mirtingumo 

sumažėjima

s tikslinėse 

teritorijose 

dėl išorinių 

mirties 

priežasčių 

(Atvejų 

skaičius 

100000 

gyv.) 

a = 0 - - 

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 0 - 

Tikslinių 

grupių 

asmenys, 

gavę 

tiesioginės 

naudos iš 

investicijų į 

socialinių 

paslaugų 

infrastruktūr

ą (Skaičius) 

a = 0 - - 

Projektai finansuojami 

iš 2014-2020 metų ES 

paramos regioninių lėšų 

nebuvo įgyvendinami, 

todėl paskaičiuoti 

finansavimo poveikio 

nėra galimybių. 
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2.1.4 Uždavinys: Padidinti 

socialinio būsto ir 

socialinių paslaugų 

prieinamumą 

pažeidžiamiausioms 

gyventojų grupėms 

2015-2023 - 2 965 852 2 965 851 321 063 

Asmenų 

(šeimų), 

kuriems 

išnuomotas 

savivaldybė

s 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 

pradėti įgyvendinti, 

investuota tik nedidelė 

dalis lėšų (321063 Eur), 

tad poveikio vertinimas 

netikslingas. 

 

3.1. Tikslas. Gerinti viešųjų  paslaugų kokybę ir prieinamumą 

3.1.1. Uždavinys. Sumažinti 

sąvartynuose šalinamų 

komunalinių atliekų 

kiekį 

 

 

2015-2023 - 3 944 480 - - 

Sąvartynuos

e šalinamų 

komunalinių 

atliekų dalis 

(proc.) 

a = 53 

b = 56 

c = 59 

- - 

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 - 2 499 566 - - 

Teritorijų, 

kuriose 

įgyvendinto

s 

kraštovaizdž

io 

formavimo 

priemonės, 

plotas (ha) 

a = 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“). 
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PASIEKTOS PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ REIKŠMĖS 

 

3 lentelė. Ataskaitiniais metais pasiektos produkto vertinimo kriterijų reikšmės. 

 

Kodas Produkto vertinimo kriterijus (pavadinimas) 
Planuota 

reikšmė  

Faktinė 

reikšme 

1.1.1.1 Atnaujinta gyvenamųjų vietovių, vnt. 
  

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.028 Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis, proc 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.094 Rekultivuotos atvirais kasiniais pažeistos žemės, 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 
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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 20 0 

P.S.364 Naujos atviros erdvės (vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. išskyrus savivaldybių centrus), m
2
 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 
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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 

R.N.655 
Tikslinės populiacijos dalis, dalyvavusi vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis 

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

 

Kodas Produkto vertinimo kriterijus (pavadinimas) 
Planuota 

reikšmė  

Faktinė 

reikšme 

1.1.1.1 Atnaujinta gyvenamųjų vietovių, vnt. 
  

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.028 Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis, proc 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.094 Rekultivuotos atvirais kasiniais pažeistos žemės, 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 
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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 20 0 

P.S.364 Naujos atviros erdvės (vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. išskyrus savivaldybių centrus), m
2
 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 



16 

 

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 

R.N.655 
Tikslinės populiacijos dalis, dalyvavusi vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis 

programoje, proc. 
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 
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REKOMENDACIJOS DĖL PLANO ĮGYVENDINIMO IR TOBULINIMO 

 

Ataskaitos rengimo metu identifikuotos šios problemos, dėl kurių neįgyvendintos Alytaus regiono 2014-2020 m. plėtros plane suplanuotos 

priemonės bei numatyti uždaviniai: 

1. Sąlyginai ilgai užtrukęs integruotos teritorijų vystymo programos rengimas bei keitimas (ilgai trunkanti ITVP keitimo procedūra), kuris 

turėjo tiesioginę įtaką projektinių pasiūlymų vertinimui, nustatant jų atitiktų minėtai programai. 

2. 2016 m. pabaigoje nebuvo dar patvirtinti visų regioninių priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašai, pagal kuriuos įgyvendinami 

regioninio planavimo būdu atrenkami projektai.  

3. Dauguma priemonių finansavimo sąlygų aprašų buvo patvirtinti 2015 m. pabaigoje ir 2016 metais. Dėl šios priežasties, paskelbus 

kvietimus teikti projektinius pasiūlymus regiono projektų sąrašams sudaryti, pareiškėjai vienu metu turėjo rengti didelį kiekį projektinių pasiūlymų. 

Tai turėjo neigiamą įtaką jų kokybei, parengtumui, lėšų planavimui bei projektų atitikčiai regiono plėtros planui. Dėl šios priežasties Alytaus regione 

nebuvo pasiekta ir produkto vertinimo kriterijaus „Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai“ (20 vnt.) reikšmė, nes projektų finansavimo sutartys 

buvo pasirašytos tik 2016 m. III ketv. 

4. 2016 m. Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros planas buvo keistas 9 kartus dėl suplanuotų projektų atitikties patvirtintų priemonių 

projektų finansavimo sąlygų aprašų nustatytiems reikalavimams. 

5. 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).“ Atkreipiamas dėmesys, kad  dauguma  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. 

Atsižvelgiant į minėtas problemas, rekomenduojama: 

1. Atsižvelgiant į  patvirtintus ir pakeistus regioninių priemonių finansavimo sąlygų aprašus, peržiūrėti plano dalies „5. Plano 

įgyvendinimo stebėsena“ vertinimo kriterijų pasiekimo grafikus bei reikšmes. 

2. Supaprastinti regionų plėtros planų ir integruotų teritorijų vystymo programų keitimo procedūras. 

3. 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 datą, suderinus ją su rodiklius teikiančiomis institucijomis. 

4. Tvirtinti priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašus (toliau – PFSA) ir pakeisti jau patvirtintų priemonių PFSA, numatant 

lankstesnes sąlygas regionų plėtros taryboms bei projektų pareiškėjams planuoti projektų rengimą ir įgyvendinimą (neapriboti projektinių pasiūlymų 

ar paraiškų pateikimo terminų, susietų su kvietimo paskelbimo ar regiono projektų sąrašo sudarymo data; neapriboti regionų projektų sąrašų 

sudarymo terminais (pvz., PFSA tvirtinamas I ketv. pabaigoje, o regiono projektų sąrašo sudarymo terminas numatomas II ketv. ir pan.) ir 

parengtumo reikalavimais, kurių neįvykdžius paraiškos pateikimo data dažnai keičiama į vėlesnę ir pan.). 

___________________________ 


