TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ ATASKAITA
VIZIJA
Tauragės regionas – šiuolaikinis Baltijos erdvinės struktūros tiltas ekonominiams bei
kultūriniams mainams tarp Rytų-Vakarų ir Šiaurės-Pietų, racionaliai naudojantis savo gamtos
unikalumą ir kultūrinį savitumą, kuriantis kokybišką, saugią, sveiką ir patogią gyvenamąją aplinką,
užtikrinantis efektyvų gamtinių išteklių naudojimą, stabilų ekonomikos augimą bei kokybišką
gyvenimo aplinką.
ESMINIAI APLINKOS VEIKSNIAI, JŲ POKYČIAI IR TENDENCIJOS
Tauragės regiono plėtros planas 2014–2020 metams (toliau – Planas), patvirtintas 2015 m.
spalio 19 d. Tauragės regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/9S-26 „Dėl Tauragės regiono plėtros
plano 2014–2020 metams patvirtinimo“. 2017 metais prasidėjo realus Plano priemonių
įgyvendinimas, kadangi buvo patvirtinta didžioji dalis Projektų finansavimo sąlygų aprašų ir
patvirtinti regiono projektų sąrašai, pateikta didžioji dalis projektų paraiškų. Tik 2017 metų pabaigoje
buvo baigtas įgyvendinti pirmasis Plano projektas.
2017 m. atsakingos ministerijos patvirtino šešių 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų
programos regioninių priemonių Projektų finansavimo sąlygų aprašus, pagal kuriuos buvo paskelbti
kvietimai teikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo ir sudaryti sąrašai.
2016-2017 metais įgyvendinančiosioms institucijoms pateiktos 47 projektų paraiškos,
sudarytos 35 projektų finansavimo sutartys.
Iki 2017 m. pabaigos patvirtinta 19 regioninių priemonių sąrašų iš 23 planuojamų įgyvendinti
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos regioninių priemonių. Į
Tauragės regiono projektų sąrašus įtraukti 63 projektai. Patvirtinus Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020
metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos
sričių, įgyvendinamų regioninio planavimo būdu, specialiųjų projektų atrankos kriterijus, 2017 m.
pradžioje patvirtinti pagrindinis ir rezervinis šios priemonės projektų sąrašai, kuriuose įtraukti 27
projektai.
Įgyvendinant į regiono projektų sąrašus įtrauktus regioninius projektus bus atnaujinamas
Tauragės rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parkas, didinamas ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumas bei mokyklų tinklo efektyvumas, tobulinama neformaliojo
švietimo infrastruktūra, gerinama paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybė savivaldybėse.
Per 2017 metus Regiono plėtros taryba, atsižvelgdama į savivaldybių prašymus, patvirtintus
priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašus ir kitus dokumentus, 10 kartų tvirtino Tauragės
regiono plėtros plano 2014-2020 m., patvirtinto 2015 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. 51/9S-26,
Priemonių plano keitimus.
Pagal Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą, Tauragės apskritis kartu su likusia
šalies teritorija sudaro dekoncentruotos plėtros arealus, kuriems reikia valstybės dėmesio ir paramos.
Tai vienas mažiausių pagal plotą Lietuvos regionų, užimantis 4411 km2 teritoriją, kuri sudaro 6,7
proc. šalies ploto. Tauragės regionas sudarytas iš keturių savivaldybių: Jurbarko rajono, Pagėgių,
Šilalės rajono ir Tauragės rajono savivaldybės. Tauragės regiono administracinis centras yra Tauragės
miestas.
Vystymo požiūriu apskritis priskirta Pietų–Vakarų Lietuvos regionui, kuriam būdingos
didelės socialinės, ekonominės, ekologinės ir urbanistinės problemos ir depopuliacijos tendencijos.
Tauragės regionas yra mažiausias Lietuvos regionas pagal gyventojų skaičių. 2018 m. pradžioje
Tauragės regione gyveno 95,82 tūkst. gyventojų, per 1 metus gyventojų skaičius Tauragės regione
sumažėjo 2,83 proc. Lyginant su Lietuvos vidurkiu (0,69 proc.), Tauragėje gyventojų skaičius mažėjo
beveik daugiausiai. Pagrindinė mažėjimo priežastis buvo vietinė ir tarptautinė migracija dėl nedarbo
augimo bei santykinai žemo pragyvenimo lygio (tai būdinga visai Lietuvai). Tauragės regiono

urbanizacijos lygis yra pats mažiausias šalyje, lyginant su kitais Lietuvos regionais. Miestuose gyvena
42,5 proc. gyventojų. Tauragės regione daugiau nei pusė gyventojų (57,5 proc.) gyvena kaimo
vietovėse, todėl jis priskirtinas labiau prie kaimiškų teritorijų. Tauragės regione miškai užima 33 proc.
teritorijos. Žemės ūkio naudmenos Tauragės regione užima 46 proc. teritorijos.
Taip pat Tauragės regionas yra vienas iš sparčiausiai senėjančių regionų, ir tai kelia socialinės
būklės tam tikrą pavojų, nes daugėja išlaikytinių, o mažėja dirbančių žmonių.
Per 2017 metus Tauragės apskritis, kaip ir kiti Lietuvos regionai, pergyveno dalinį socialinįekonominį pakilimą. 2017 metais kai kurie pagrindiniai regiono rodikliai, palyginus su 2016 m.,
pasiekė jau teigiamų rezultatų. Nemažą įtaką rodiklių gerėjimui darė ES struktūrinės paramos
įsisavinimas, kadangi prasidėjo projektų įgyvendinimas.
Regiono ekonominę situaciją apibrėžia regiono ekonominė veikla. 2017 m. bendrasis vidaus
produktas (BVP) padidėjo visose apskrityse, tačiau kaip ir 2016 m. Tauragės apskrities indėlis į šalies
BVP neviršijo 4 proc. BVP vienam gyventojui Tauragės apskrityje buvo mažiausias – 54,7 proc.
šalies vidurkio. 2017 m. BVP, tenkančio vienam gyventojui, atotrūkis tarp Vilniaus ir kitų regionų
nesumažėjo – Vilniaus apskrityje šis rodiklis daugiau nei du kartus viršijo Tauragės apskrities rodiklį,
tai rodo silpną Tauragės regiono ekonominę veiklą.
Tiesioginės užsienio investicijos 1 gyventojui Tauragės regione 2017 m., lyginant su 2016 m.,
padidėjo 10,6 proc., tačiau šis rodiklis ir toliau lieka mažiausias Lietuvoje – 302 Eur.
Kitų regionų kontekste Tauragės regionas pasižymi žemiausiu vidutiniu atlyginimu. Vidutinis
mėnesinis bruto darbo užmokestis (709,1 Eur) regione yra apie 20 proc. mažesnis nei šalies vidurkis.
Pastebėtina, kad atlygis skiriasi priklausomai nuo sektoriaus: viešajame sektoriuje užmokestis buvo
didžiausias, mažiausias – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriuje.
Nors nedarbo lygis Tauragės regione kelis paskutinius kelis metus buvo pradėjęs mažėti,
tačiau 2017 m., palyginus su Lietuvos Respublikos vidurkiu bendras nedarbas vėl sudarė net 120
proc.
Gyvenimo kokybės kitimą kompleksiškai atspindi vieta Lietuvos savivaldybių indekse. Per
2017 metus 2 regiono savivaldybės (Šilalės rajono ir Pagėgių) pagerino savo padėtį.
Esminiai regiono plėtrą lemiantys veiksniai (stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės) per
2017 metus keitėsi palyginti nežymiai.
Regione per 2017 metus pasikeitė dalis silpnybių, stiprybių, galimybių ir grėsmių:
▪ Per 2017 metus buvo įgyvendintas tik vienas ES paramos 2014-2020 m. projektas, tačiau
prasidėjo 35 projektų įgyvendinimas;
▪ Dėl darbingo amžiaus gyventojų migracijos ir gimstamumo mažėjimo, regione jau atsiranda
kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas;
▪ Į apskritį atvedus magistralinius gamtinių dujų tinklus, susidarė galimybės plėsti sauso pieno
produkcijos pajėgumus Tauragės mieste (pastatyta nauja gamykla);
▪ Mokymo įstaigų atnaujinimas/renovavimas ir aprūpinimas IT technologijomis jaunimui
sudaro palankesnes galimybes tapti pilnaverčiais žinių visuomenės nariais;
▪ Šiuolaikinės regioninės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas ir vandens bei šilumos ūkio
pertvarka leidžia sukurti kokybiškesnes gyvenimo sąlygas mieste ir kaime.

PLANO POVEIKIS (EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI)
1 lentelė. Efekto vertinimo kriterijų reikšmių įvertinimas.
Prioritetas
1.1-ef-1
Tikslas 1.1. Mažinti išsivystymo
skirtumus regiono viduje, skatinti ūkinės
veiklos įvairovę mieste ir kaime, didinti
ekonomikos augimą.

Planuota reikšmė

Faktinė reikšmė

Įvertinimas*

Ekspertinis įvertinimas

0

0

Pokytis nevertinamas

1.1-ef-2

Registruotų bedarbių ir darbingo
amžiaus gyventojų santykis, lyginant
su šalies vidurkiu, proc.

0

0

Pokytis nevertinamas

1.2.-ef-1

Tiesioginių užsienio investicijų
tenkančių 1 gyventojui regione
padidėjimas, proc.

0

0

Pokytis nevertinamas

1.2-ef-2

Vidutinis mėnesinis bruto darbo
užmokestis, lyginant su šalies
vidurkiu, proc.

0

0

Pokytis nevertinamas

2.1-ef-1

Regiono savivaldybių, pagerinusių
vietą Lietuvos savivaldybių indekse,
skaičius.

0

0

Pokytis nevertinamas

2.1-ef-2

Gyventojų, kuriems padidinta
švietimo, sveikatos ir socialinės
priežiūros paslaugų aprėptis ir
prieinamumas, apimties padidėjimas,
proc.

0

0

Pokytis nevertinamas

Tikslas 1.2. Pagerinti sąlygas investicijų
pritraukimui, sudaryti palankią aplinką
verslui vystytis, ekonominės veiklos
efektyvumui didinti.

Tikslas 2.1. Gerinti viešųjų sveikatos
apsaugos, švietimo ir socialinių paslaugų
teikimo kokybę, didinti jų prieinamumą
gyventojams.

Vertinimo kriterijus
Bendrasis vidaus produktas, mln.
Eur.

Tikslas 2.2. Tobulinti viešąjį valdymą
savivaldybėse, didinant jo atitikimą
visuomenės poreikiams.

2.2-ef-1

Savivaldybių, pagerinusių viešąjį
valdymą ir jo paslaugų kokybę,
skaičius, vnt.

0

0

Pokytis nevertinamas

3.1-ef-1

Gyventojų, aprūpintų aukštos
kokybės vandentvarkos paslauga,
aprėpties padidėjimas, proc.

0

0

Pokytis nevertinamas

3.1-ef-2

Gyventojų, aprūpintų aukštos
kokybės atliekų tvarkymo paslauga,
aprėpties padidėjimas, proc.

0

0

Pokytis nevertinamas

3.2-ef-1

Savivaldybių, kuriose įdiegtos
kraštovaizdį ir ekologinę būklę
gerinančios priemonės, skaičius.

0

0

Pokytis nevertinamas

Tikslas 3.1. Diegti sveiką gyvenamąją
aplinką kuriančias vandentvarkos ir
atliekų tvarkymo sistemas, didinti
paslaugų kokybę ir prieinamumą.

Tikslas 3.2. Saugoti ir tausojančiai
naudoti regiono kraštovaizdį, užtikrinant
tinkamą jo planavimą, naudojimą ir
tvarkymą.

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

PLANO REZULTATAI (REZULTATO VERTINIMO KRITERIJAI)
2 lentelė. Rezultato vertinimo
kriterijų reikšmių įvertinimas.

Nr.

1.

1.1

1.1.1

Pavadinimas

Įvykdy
mo
termin
as
(pradži
a ir
pabaig
a)

Faktinio
įvykdymo
data*

Planuotas
finansavima
s (nuo
įgyvendinim
o pradžios
iki
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigos)

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

0

0

Įvertin
imas**

Komentarai
ir
paaiškinimai
(informacija
apie
uždavinių
neįvykdymą
lėmusias
priežastis,
informacija
apie
ilgalaikių
priemonių
tarpinius
rezultatus,
informacija
apie prieš
terminą
baigtas
priemones ir
kt.)

Prioritetas. SUBALANSUOTAS,
DARNIA PLĖTRA PAGRĮSTAS
EKONOMINIS AUGIMAS.
Tikslas. Mažinti išsivystymo
skirtumus regiono viduje, skatinti
ūkinės veiklos įvairovę mieste ir
kaime, didinti ekonomikos augimą.
Uždavinys. Vystyti tikslines
teritorijas, padidinti ūkinės veiklos
įvairovę, pagerinti sukurtų darbo
vietų pasiekiamumą.

20142020

1.1.1-r-1
Įgyvendintų
projektų
skaičius.(ITI), vnt.

Nevertinama

20142020

1.1.2.

1.2.

1.2.1.

Uždavinys. Mažinti atskirtį tarp
miesto ir kaimo, remti kompleksišką
kaimo atnaujinimą ir plėtrą, gerinti
kaimo gyvenamąją aplinką, didinti
gyventojų užimtumą ir saugumą.

20142020

917 552,00

965 054,55

750 636,19

20142020

1 484 023,00

2 098 360,41

1 379 672,36

20142020

1 867 024,76

1 841 289,86

732 886,40

20142020

3 321 362,00

549 023,69

1.1.1-r-2
Kompleksiškai
sutvarkytų
tikslinių teritorijų
skaičius (ITI), vnt.
1.1.1-r-3
Kompleksiškai
sutvarkyti miestai,
vnt.
1.1.1-r-4
Sutvarkytos
pereinamojo
laikotarpio
tikslinės
teritorijos, vnt..
1.1.2-r-1
Kompleksiškai
atnaujintų kaimo
vietovių skaičius
(1-6 tūkst.) .
1.1.2-r-2
Pagrindinių
paslaugų ir kaimų
atnaujinimo
kaimo vietovėse
įgyvendintų
priemonių
skaičius, vnt.

0

0

Nevertinama

0

0

Nevertinama

0

0

Nevertinama

0

0

Nevertinama

0

0

Nevertinama

1

Baigtas
įgyvendinti
1.2.1.3.4
projektas
"Pėsčiųjų
ir
dviračių tako
įrengimas iki
Norkaičių
gyvenvietės"

Tikslas. Pagerinti sąlygas investicijų
pritraukimui,
sudaryti
palankią
aplinką verslui vystytis, ekonominės
veiklos efektyvumui didinti.
Uždavinys. Tobulinti susisiekimo
sistemas regione, vystyti ekologiškai
darnią transporto infrastruktūrą,
padidinti darbo jėgos judumą, gerinti
eismo saugumą.

20142020

6 459 800,76

2 736 067,14

263 739,42

1.2.1-r-1
Įgyvendintų
susisiekimo
sistemos
tobulinimo
projektų skaičius,
vnt.

1

Labai
gerai

20142020

1.2.2.

1.2.3.

2.
2.1.

Uždavinys. Modernizuoti kultūros
įstaigų fizinę ir informacinę
infrastruktūrą, kultūros paslaugoms
pritaikyti kultūros paveldo objektus
ir netradicines erdves, didinti
paslaugų prieinamumą.

Uždavinys. Vykdyti informacines
marketingo priemones, skatinančias
viešąsias ir privačias investicijas į
rekreacijos ir turizmo sistemos plėtrą,
gerinti turizmo įvaizdį ir didinti
paslaugų prieinamumą.
Prioritetas.
DARNI,
SVEIKA,
BESIMOKANTI BENDRUOMENĖ.
Tikslas. Gerinti viešųjų sveikatos
apsaugos, švietimo ir socialinių
paslaugų teikimo kokybę, didinti jų
prieinamumą gyventojams.

20142020

1 103 884,52

1 244 035,13

326 594,61

20142020

1 212 096,13

888 945,78

55 608,56

20142020

466 925,52

465 062,52

0,00

1.2.1-r-2
Kelių
eismo
įvykių skaičiaus
sumažinimas
regione, proc.
1.2.2-r-1
Sutvarkytų,
modernizuotų ir
atnaujintų
kultūros paveldo
objektų skaičius,
vnt.
1.2.2-r-2
Sutvarkytų,
modernizuotų ir
atnaujintų
kultūros
infrastruktūros
objektų skaičius,
vnt.
1.2.3-r-1
Turistų skaičiaus
padidėjimas, proc.

0

0

Nevertinama

0

0

Nevertinama

0

0

Nevertinama

0

0

Nevertinama

2.1.1.

Uždavinys.
Padidinti
bendrojo
ugdymo,
priešmokyklinio
ir
ikimokyklinio
bei
neformaliojo
švietimo įstaigų tinklo efektyvumą,
plėtoti vaikų ir jaunimo ugdymo
galimybes ir prieinamumą.

20142020

3 442 532,89

372 065,19

0,00

2.1.2.

Uždavinys.
Gerinti
sveikatos
priežiūros įstaigų infrastruktūrą, kelti
paslaugų kokybę ir jų prieinamumą
(ypač tikslinėms grupėms), diegti
sveiko senėjimo procesą regione.

20142020

497 110,59

0,00

0,00

20142020

3 859 825,98

2 527 201,41

573 615,58

2.1.3.

2.2.

Uždavinys.
Padidinti
regiono
savivaldybių socialinio būsto fondą,
pagerinti bendruomenėje teikiamų
socialinių paslaugų kokybę ir išplėsti
jų prieinamumą.
Tikslas. Tobulinti viešąjį valdymą
savivaldybėse, didinant jo atitikimą
visuomenės poreikiams.

2.2.1.

Uždavinys. Stiprinti regiono viešojo
valdymo darbuotojų kompetenciją,
didinti jų veiklos efektyvumą ir gerinti
teikiamų paslaugų kokybę.

3.

Prioritetas.
ŽMOGUI
PATOGI
GYVENTI IR SAUGI APLINKA.

20142020

931 508,00

0,00

0,00

2.1.1-r-1
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo, bendrojo
lavinimo
ir
neformaliojo
švietimo įstaigų
modernizavimo
projektų skaičius,
vnt.
2.1.2-r-1
Įgyvendintų
sveikatos
paslaugų gerinimo
ir prieinamumo
didinimo
bei
sveiko senėjimo
proceso ugdymo
projektų skaičius,
vnt.
2.1.3-r-1
Įsigytų arba naujai
įrengtų socialinių
būstų
skaičius,
vnt.

2.2.1-r-1
Viešojo valdymo
darbuotojų,
dalyvavusių
kompetencijos ir
aptarnavimo
kokybės gerinimo
veiklose, skaičius,
vnt.

0

0

Nevertinama

0

0

Nevertinama

0

0

Nevertinama

0

0

Nevertinama

3.1.

Tikslas. Diegti sveiką gyvenamąją
aplinką kuriančias vandentvarkos ir
atliekų tvarkymo sistemas, didinti
paslaugų kokybę ir prieinamumą.

3.1.1.

Uždavinys. Plėsti, renovuoti ir
modernizuoti geriamojo vandens ir
nuotekų,
paviršinių
nuotekų
surinkimo infrastruktūrą, gerinti
teikiamų paslaugų kokybę.

20142020

9 727 852,93

7 734 985,43

3 571 846,23

3.1.2.

Uždavinys. Plėsti atliekų tvarkymo
infrastruktūrą, mažinti sąvartyne
šalinamų atliekų kiekį.

20142020

2 800 256,02

2 800 256,02

135 374,00

3.2.

Tikslas. Saugoti ir tausojančiai
naudoti
regiono
kraštovaizdį,
užtikrinant tinkamą jo planavimą,
naudojimą ir tvarkymą.

3.2.1.

Uždavinys. Padidinti kraštovaizdžio
planavimo, tvarkymo ir racionalaus
naudojimo bei apsaugos efektyvumą.

20142020

2 533 608,33

1 283 577,57

237 478,84

3.1.1-r-1
Įgyvendintų
rekonstruojamų,
modernizuojamų
ir naujai nutiestų
vandens tiekimo
tinklų ir nuotekų
tinklų įrengimo
projektų skaičius,
vnt.
3.1.2-r-1
Į
sąvartyną
pašalinamų
komunalinių
atliekų
dalis
bendroje atliekų
apimtyje, proc.

3.2.1-r-1
Regione
sutvarkytų
apleistų ir užterštų
teritorijų
bei
vandens telkinių
skaičius, vnt.

0

0

Nevertinama

0

0

Nevertinama

0

0

Nevertinama

PASIEKTOS PRODUKTO IR REZULTATO VERTINIMO KRITERIJŲ REIKŠMĖS
3 lentelė. Ataskaitiniais metais pasiektos produkto ir rezultato vertinimo kriterijų
reikšmės.
Kodas

P.B.209
P.B.214
P.B.235
P.B.236
P.B.238
P.B.239
P.N.028
P.N.050
P.N.051
P.N.053
P.N.054
P.N.091
P.N.092
P.N.093
P.N.094
P.N.304
P.N.507
P.N.508
P.N.717
P.N.722
P.N.723
P.N.817
P.N.910
P.S.321

Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir matavimo vienetai

Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos
paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus
padidėjimas (apsilankymai per metus)
Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km)
Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo
infrastruktūros pajėgumas (skaičius)
Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis
sveikatos priežiūros paslaugomis (asmenys)
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse
(m2)
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai
miestų vietovėse (m2)
Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno
dalis (proc.)
Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos
naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais
(skaičius)
Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos
iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo
vandens gerinimo įrenginių (skaičius)
Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai
pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE)
Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos
naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo
įrenginiais (GE)
Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo
priemonės (plotas)
Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo
aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių
bendrieji planai ( skaičius)
Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti
statiniai ir įrenginiai (skaičius)
Rekultivuotos atvirais kasiniais pažeistos žemės
Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.)
Parengti darnaus judumo mieste planai
Bendras naujai nutiestų kelių ilgis
Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos
Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos
bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius)
Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos
neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius)
Įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai
Parengtos piliečių chartijos
Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis
(km)

Planuota
reikšmė

Faktinė reikšme

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

1

0
0
0
0
0
0

1,4

P.S.322
P.S.323
P.S.325
P.S.328
P.S.329
P.S.333
P.S.335
P.S.338
P.S.342
P.S.361
P.S.362
P.S.363
P.S.364
P.S.365
P.S.371

P.S.379
P.S.380
P.S.415

P.S.416

Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis
(km)
Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (vnt.)
Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės
Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam
(lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota
infrastruktūra (ha)
Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo
pajėgumai (t /m)
Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų
ilgis (km)
Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir
kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.)
Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens
kraštovaizdžio arealai (skaičius)
Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos
priemonės
Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros
objektai (vnt.)
Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai (vnt.)
Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių
asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota
paslaugų teikimo infrastruktūra (skaičius)
Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv.
(išskyrus savivaldybių centrus) (m2)
Atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai
kaimo vietovėse (m2)
Savivaldybės, kuriose įdiegti inovatyvūs viešųjų asmens ir
visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo
modeliai, pagerinantys sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms (skaičius)
Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal
veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne
mažiau nei viena edukacinė erdvė (skaičius)
Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vieto
Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą
ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo
kokybei gerinti skirtas priemones
Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo
pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose veiklose,
skirtose stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo
kokybės gerinimui reikalingas kompetencijas

0
0
0
0
0
0

3,21

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0

15

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

P.B.209
P.B.214
P.B.235
P.B.236
P.B.238
P.B.239
P.N.028
P.N.050
P.N.051
P.N.053
P.N.054
P.N.091
P.N.092
P.N.093
P.N.094
P.N.304
P.N.507
P.N.508
P.N.717
P.N.722
P.N.723
P.N.817
P.N.910
P.S.321
P.S.322
P.S.323

Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir matavimo vienetai

Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos
paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus
padidėjimas (apsilankymai per metus)
Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km)
Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo
infrastruktūros pajėgumas (skaičius)
Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis
sveikatos priežiūros paslaugomis (asmenys)
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse
(m2)
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai
miestų vietovėse (m2)
Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno
dalis (proc.)
Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos
naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais
(skaičius)
Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos
iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo
vandens gerinimo įrenginių (skaičius)
Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai
pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE)
Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos
naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo
įrenginiais (GE)
Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo
priemonės (plotas)
Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo
aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių
bendrieji planai ( skaičius)
Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti
statiniai ir įrenginiai (skaičius)
Rekultivuotos atvirais kasiniais pažeistos žemės
Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.)
Parengti darnaus judumo mieste planai
Bendras naujai nutiestų kelių ilgis
Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos
Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos
bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius)
Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos
neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius)
Įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai
Parengtos piliečių chartijos
Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis
(km)
Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis
(km)
Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (vnt.)

Planuota
reikšmė

Faktinė reikšme

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

1

0
0
0
0
0
0
0
0

1,4

P.S.325
P.S.328
P.S.329
P.S.333
P.S.335
P.S.338
P.S.342
P.S.361
P.S.362
P.S.363
P.S.364
P.S.365
P.S.371

P.S.379
P.S.380
P.S.415

P.S.416

Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės
Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam
(lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota
infrastruktūra (ha)
Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo
pajėgumai (t /m)
Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų
ilgis (km)
Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros
paveldo objektai ir teritorijos (vnt.)
Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens
kraštovaizdžio arealai (skaičius)
Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos
priemonės
Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros
objektai (vnt.)
Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai (vnt.)
Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens
sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota
paslaugų teikimo infrastruktūra (skaičius)
Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv.
(išskyrus savivaldybių centrus) (m2)
Atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai
kaimo vietovėse (m2)
Savivaldybės, kuriose įdiegti inovatyvūs viešųjų asmens ir
visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo
modeliai, pagerinantys sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms (skaičius)
Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal
veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne
mažiau nei viena edukacinė erdvė (skaičius)
Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vieto
Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą
ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo
kokybei gerinti skirtas priemones
Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo
pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose veiklose,
skirtose stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo
kokybės gerinimui reikalingas kompetencijas

0
0
0
0

3,21

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0

15

REKOMENDACIJOS DĖL PLANO ĮGYVENDINIMO IR TOBULINIMO
Planas patvirtintas tik 2016 m. pabaigoje, 2017 m. pradėtas įgyvendinti. Regiono plėtros
tarybai 10 kartų prisireikė Planą tikslinti, todėl vertinama, jog dėl ministerijų dažnai keičiamų
priemonių finansavimo sąlygų aprašų keitimo, įgyvendinančiųjų institucijų bei pareiškėjų
žmogiškųjų išteklių trūkumo vertinimo kriterijų pasiekimo grafikas turi būti tikslinamas – vertinimo
laikotarpio pabaiga turi būti keičiama iš 2020 m. į 2023 m., nes tik tuomet bus galima spręsti apie
plano efektą ir įgyvendinimo metu pasiektus rezultatus.
Taisyti technines dalies „Stebėsena“ klaidas:
1. Rodiklio 1.1.1-r-1 „Įgyvendintų projektų skaičius.(ITI), vnt.“ reikšmei neteisingai priskirti
visi Plano ITI projektai (17), turi būti 4 uždaviniui priskirti projektai. Rodiklio pasiekimo metai 2017
neatitinka Priemonių plane nurodytos informacijos (2017 m. nėra suplanuotas nė vieno projekto
baigimas).
2. Rodiklio 1.1.1-r-2 „Kompleksiškai sutvarkytų tikslinių teritorijų skaičius (ITI), vnt.“
reikšmė priskirtina tik 1.1.1.2 priemonei „Miestų kompleksinė plėtra“ ir turi būti lygi 1.
3. Rodiklis 1.1.2-r-1 „Kompleksiškai atnaujintų kaimo vietovių skaičius (1-6 tūkst. gyv.).“
priskirtinas 1.1.1. uždaviniui „Vystyti tikslines teritorijas, padidinti ūkinės veiklos įvairovę, pagerinti
sukurtų darbo vietų pasiekiamumą.“
4. Atitinkamai ištaisyti klaidas „Stebėsenos“ 2 lentelėje.
Taip pat reikia pastebėti, kad oficialiai skelbiamoje statistikoje trūksta informacijos apie
verslą, švietimą, mediciną. Norint, kad Regiono plėtros plano ataskaitoje būtų galima kuo pilniau
atspindėti tikrąją faktinę regiono padėtį, tokius duomenis tenka rinkti tiesiogiai iš įvairių institucijų,
trukdyti jų darbą, ir pasikliauti tik jų geranoriškumu, kas ne visada sėkmingai pasiekiama.

