PANEVĖŽIO REGIONO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2015 METŲ
ATASKAITA
VIZIJA
Panevėžio regionas – modernus Aukštaitijos regionas, skatinantis žmogų tobulėti, užtikrinantis
jam saugią, kokybišką ir sveiką aplinką, kurioje gera gyventi ir dirbti.
ESMINIAI APLINKOS VEIKSNIAI, JŲ POKYČIAI IR TENDENCIJOS
2015 m. buvo patvirtinti teisės aktai, reglamentuojantys 2014-2020 m. ES struktūrinės
paramos administravimą bei sudarantys pagrindą suplanuotų projektų įgyvendinimui
Panevėžio regione.
Vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-714 „Dėl Panevėžio
regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ buvo patvirtinta Panevėžio
regiono integruota teritorijų vystymo programa, kuri prisidės prie Panevėžio regiono 20142020 m. plėtros plano įgyvendinimo.
2015 m. atsakingos ministerijos patvirtino 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų
programos regioninių priemonių finansavimo sąlygų aprašus (septynis), pagal kuriuos
paskelbti kvietimai teikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo.

PLANO POVEIKIS (EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI)
1 lentelė. Efekto vertinimo kriterijų reikšmių įvertinimas.
Prioritetas

Vertinimo
kriterijus

Planuota
reikšmė

Faktinė
reikšmė

Įvertinimas

Ekspertinis įvertinimas

Prioritetas 1:
Kokybiškos
viešosios
paslaugos
Tikslas 1:
Padidinti viešųjų
ir
administracinių
paslaugų kokybę
ir prieinamumą

Vidutinis
Panevėžio
apskrities
savivaldybių
indeksas
palyginti su
Lietuvos
vidurkiu, proc.

x

x

Nevertinama

Nevertinama, nes 2015 m.
efekto rodiklio reikšmė
nebuvo planuota
(atsižvelgiant į tai, kad planas
patvirtintas 2015-10-15),
todėl pokyčio nėra galimybės
įvertinti.

Prioritetas 2:
Ekonominiam
augimui palanki
aplinka
Tikslas 1:
Padidinti
teritorinę
sanglaudą ir
gerinti aplinkos
būklę

BVP, tenkantis
vienam
gyventojui,
palyginti su
šalies vidurkiu,
proc.

74,7

Nėra duomenų
(Lietuvos
statistikos
departamentas
Nevertinama
rodiklio reikšmę
už 2015 m.
pateiks 2016 m.
lapkričio 25 d.)

Nevertinama, nes nėra
duomenų už 2015 m.

2 lentelė. Rezultato vertinimo kriterijų reikšmių įvertinimas.
Nr.

Pavadinimas

Įvykdymo
terminas
(pradžia ir
pabaiga)

Faktinio
įvykdym
o data*

Planuotas
finansavimas
(nuo
įgyvendinimo
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)

1.1. Tikslas: Padidinti viešųjų ir administracinių paslaugų kokybę ir prieinamumą
1.1.1 Uždavinys:
x
x
x
x
x
Padidinti
savivaldybių
išteklių
valdymo
efektyvumą.

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.)

Rezultato
kriterijus 1:
Viešojo
valdymo
institucijos,
pagal veiksmų
programą ESF
lėšomis
įgyvendinusios
paslaugų ir (ar)
aptarnavimo
kokybei gerinti
skirtas
priemones

x

x

Nevertinama

Šio uždavinio
priemonės
projektų lygiu
dar
nedetalizuotos,
todėl nėra
galimybės
atlikti
vertinimą.

1.1.2

Uždavinys:
Pagerinti
švietimo
(ikimokyklinio
,
priešmokyklini
o, bendrojo
ugdymo,
neformaliojo
ugdymo)
paslaugų
kokybę ir
prieinamumą

2016-2021
m.

x

2,513,294.00

0.00

0.00

Rezultato
kriterijus 1:
Švietimo
(ikimokyklinio
,
priešmokyklini
o, bendrojo
ugdymo)
įstaigų, kurių
infrastruktūra
pagerinta,
skaičius

x

x

Nevertinama

1.1.3

Uždavinys:
Išplėsti
socialines
paslaugas bei
modernizuoti
socialinių
paslaugų
infrastruktūrą

2016-2021
m.

x

3,778,874.00

0.00

0.00

Rezultato
kriterijus 1:
Asmenų
(šeimų),
kuriems
išnuomotas
savivaldybės
socialinis
būstas, dalis
nuo visų
socialinio
būsto nuomos
laukiančių
asmenų
(šeimų)

x

x

Nevertinama

Šio uždavinio
priemonės
detalizuotos
projektų lygiu
tik ta dalimi,
kuri perkelta iš
patvirtintos
Panevėžio
regiono ITVP
bei Panevėžio
miesto ITVP
projekto.
Suplanuotų
projektų
įgyvendinimo
pradžia
numatyta 2016
m., todėl nėra
galimybės
atlikti
įvertinimą.
Suplanuotų
projektų
įgyvendinimo
pradžia - 2016
m. , todėl nėra
galimybės
atlikti
vertinimą.

1.1.4

Uždavinys:
Sustiprinti
sveikatą

x

x

x

2.1 Tikslas: Padidinti teritorinę sanglaudą ir gerinti aplinkos būklę

x

x

Rezultato
kriterijus 2:
Asmenys, gavę
tiesioginės
naudos iš
investicijų į
socialinių
paslaugų
infrastruktūrą

x

x

Nevertinama

Rezultato
kriterijus 1:
Įgyvendintų
projektų, skirtų
sveikatai
išsaugoti,
stiprinti ir ligų
prevencijai
vykdyti,
skaičius
Rezultato
kriterijus 2:
Modernizuotų
pirminės
asmens ir
visuomenės
sveikatos
priežiūros
įstaigų skaičius

x

x

Nevertinama

x

x

Nevertinama

Į planą įtraukti
projektai,
suplanuoti
Panevėžio
miesto ITVP
projekte
(Panevėžio
regiono ITVP
priemonės
projektai
nenumatyti).
Priemonės
nedetalizuotos
projektų lygiu,
todėl nėra
galimybės
atlikti
vertinimą.

Priemonės
nedetalizuotos
projektų lygiu,
todėl nėra
galimybės
atlikti
vertinimą.

2.1.1

Uždavinys:
Padidinti
gyvenamųjų
vietovių
konkurencingu
mą,
ekonomikos
augimą ir
gyvenamosios
vietos
patrauklumą

2015-2021
m.

x

214,882,364.
00

0.00

0.00

Rezultato
kriterijus 1 :
Pritrauktos
papildomos
materialinės
investicijos į
tikslines
teritorijas

0

0

Labai gerai

Į planą įtraukti
projektai
suplanuoti
Panevėžio
miesto ITVP
projekte,
kuriam
Panevėžio
regiono plėtros
taryba pritarė
2015 m.
rugpjūčio 28 d.
Panevėžio
miesto ITVP
patvirtinta
2016 m.
vasario 19 d.,
todėl
Panevėžio
regiono plėtros
planas nebuvo
atnaujinamas
pagal
Panevėžio
ITVP projektų
redakcijas.
2015 m.
nepradėtas
įgyvendinti nei
vienas
projektas pagal
šį uždavinį,
todėl nėra
galimybės
atlikti
vertinimą.

2.1.2

Uždavinys:
Pagerinti
gyvenamąją
aplinką bei
skatinti darnų
išteklių
naudojimą

2016-2023
m.

x

34,572,566.8
2

0.00

0.00

Rezultato
kriterijus 2:
Investicijas
gavusių
kultūros
objektų
skaičius

0

0

Rezultato
kriterijus 1:
Vidutinės
disponuojamos
piniginės
pajamos per
mėnesį vienam
namų ūkio
nariui palyginti
su šalies
vidurkiu, proc.

92.5

Nėra
duomenų
(Lietuvos
statistikos
departament
as rodiklio
reikšmę už
2015 m.
pateiks 2016
m. rugpjūčio
22 d.)

Rezultato
kriterijus 2:
Gyventojų,
gyvenančių
mažuosiuose
miestuose,
miesteliuose ir
kaimuose,
kuriuose
įgyvendinti
kompleksinės

11658

x

Labai gerai

Projektai pagal
Kultūros
ministerijos
administruoja
mas priemones
2015 m.
nebuvo pradėti
įgyvendinti,
todėl nėra
galimybės
atlikti
vertinimo.

Nevertinama

2015 m.
nepradėtas
įgyvendinti nei
vienas
projektas,
todėl pokyčio
nėra galimybės
įvertinti.

plėtros
projektai,
skaičius

3 lentelė. Ataskaitiniais metais pasiektos produkto vertinimo kriterijų reikšmės.
Kodas
Vertinimo kriterijaus pavadinimas
Planuota reikšmė
Faktinė reikšmė
ir matavimo vienetai
1.1.1.1

Viešojo valdymo institucijos, pagal
veiksmų programą ESF lėšomis
įgyvendinusios paslaugų ir (ar)
aptarnavimo kokybei gerinti skirtas
priemones (vnt.)

0

0

1.1.2.1 –
1.1.2.3

Švietimo ir kitų švietimo teikėjų
įstaigos, kuriose pagal veiksmų
programą ERPF lėšomis sukurta ar
atnaujinta ne mažiau nei viena
edukacinė erdvė (vnt.)

0

0

1.1.3.1

Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai
būstai (vnt.)

0

0

1.1.3.2

Investicijas gavę socialinių
paslaugų infrastruktūros objektai
(vnt.)

0

0

1.1.4.1

Tikslinių grupių asmenys, kurie
dalyvavo informavimo, švietimo ir
mokymo renginiuose bei sveikatos
raštingumą didinančiose veiklose
(asm.)

0

0

1.1.4.2

Viešąsias sveikatos priežiūros
paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose
pagerinta paslaugų teikimo
infrastruktūra, skaičius (vnt.)

0

0

2.1.1.12.1.1.2

Sukurtos arba atnaujintos atviros
erdvės miestų vietovėse (m2)

0

0

2.1.1.12.1.1.2

Pastatyti arba atnaujinti viešieji
arba komerciniai pastatai miestų
vietovėse (m2)

0

0

2.1.1.3 ir
2.1.1.7

Bendras rekonstruotų arba
atnaujintų kelių ilgis (km)

0

0

2.1.1.4 –
2.1.1.5

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti
lankymui gamtos ir kultūros
paveldo objektai ir teritorijos (vnt.)

0

0

2.1.1.6

Įrengtų informacinės infrastruktūros
priemonių skaičius (vnt.)

0

0

2.1.2.1

Naujos atviros erdvės vietovėse nuo
1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus
savivaldybių centrus) (m2)

0

0

2.1.2.1

Atnaujinti ir pritaikyti naujai
paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo
vietovėse

0

0

2.1.2.2

Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio
surenkamam paviršiniam (lietaus)
vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar)
rekonstruota infrastruktūra (ha)

0

0

2.1.2.2

Inventorizuota neapskaityto
paviršinių nuotekų nuotakyno dalis
(proc.)
Sukurti/pagerinti atskiro
komunalinių atliekų surinkimo
pajėgumai (t / m)
Rekonstruotų vandens tiekimo ir
nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km)

0

0

0

0

0

0

2.1.2.4

Gyventojai, kuriems teikiamos
vandens tiekimo paslaugos iš naujai
pastatytų ir (arba) rekonstruotų
geriamojo vandens gerinimo
įrenginių (vnt.)

0

0

2.1.2.4

Gyventojai, kuriems teikiamos
nuotekų valymo paslaugos naujai
pastatytais ir (arba) rekonstruotais
nuotekų valymo įrenginiais (vnt.)

0

0

2.1.2.4

Gyventojai, kuriems teikiamos
vandens tiekimo paslaugos naujai
pastatytais geriamojo vandens
tiekimo tinklais (vnt.)

0

0

2.1.2.4

Gyventojai, kuriems teikiamos
paslaugos naujai pastatytais
nuotekų surinkimo tinklais (vnt.)

0

0

2.1.2.5

Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti
įvairaus teritorinio lygmens
kraštovaizdžio arealai (vnt.)

0

0

2.1.2.3

2.1.2.4

2.1.2.5

Teritorijų, kuriose įgyvendintos
kraštovaizdžio formavimo
priemonės (ha)

0

0

2.1.2.5

Likviduotų kraštovaizdį darkančių
bešeimininkių apleistų statinių ir
įrenginių skaičius (vnt.)

0

0

2.1.2.6 ir
2.1.2.10

Įgyvendintos darnaus judumo
priemonės (vnt.)

0

0

2.1.2.7

Įsigytos naujos ekologiškos viešojo
transporto priemonės (vnt.)

0

0

2.1.2.8

Atnaujinta gyvenamųjų vietovių
(vnt.)
Įrengtų ar rekonstruotų dviračių
ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis
(km)
Rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų
takų ir/ar trasų ilgis (km)

0

0

0

0

0

0

2.1.2.10

Įrengtos elektromobilių įkrovimo
stotelės (vnt.)

0

0

2.1.2.11

Įsigyti gatvių valymo automobiliai
(vnt.)
Parengti aplinkos oro kokybės
valdymo priemonių planai

0

0

0

0

2.1.2.9

2.1.2.9

2.1.2.11

4 lentelė. Pasiektos produkto vertinimo kriterijų reikšmės (kaupiamuoju būdu).
Kodas
Vertinimo kriterijaus pavadinimas
Planuota reikšmė
Faktinė reikšmė
ir matavimo vienetai
1.1.1.1

Viešojo valdymo institucijos, pagal
veiksmų programą ESF lėšomis
įgyvendinusios paslaugų ir (ar)
aptarnavimo kokybei gerinti skirtas
priemones (vnt.)

0

0

1.1.2.1 –
1.1.2.3

Švietimo ir kitų švietimo teikėjų
įstaigos, kuriose pagal veiksmų
programą ERPF lėšomis sukurta ar
atnaujinta ne mažiau nei viena
edukacinė erdvė (vnt.)

0

0

1.1.3.1

Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai
būstai (vnt.)

0

0

1.1.3.2

Investicijas gavę socialinių
paslaugų infrastruktūros objektai
(vnt.)
Tikslinių grupių asmenys, kurie
dalyvavo informavimo, švietimo ir
mokymo renginiuose bei sveikatos
raštingumą didinančiose veiklose
(asm.)

0

0

0

0

1.1.4.2

Viešąsias sveikatos priežiūros
paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose
pagerinta paslaugų teikimo
infrastruktūra, skaičius (vnt.)

0

0

2.1.1.12.1.1.2

Sukurtos arba atnaujintos atviros
erdvės miestų vietovėse (m2)

0

0

1.1.4.1

2.1.1.12.1.1.2

Pastatyti arba atnaujinti viešieji
arba komerciniai pastatai miestų
vietovėse (m2)

0

0

2.1.1.3 ir
2.1.1.7

Bendras rekonstruotų arba
atnaujintų kelių ilgis (km)

0

0

2.1.1.4 –
2.1.1.5

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti
lankymui gamtos ir kultūros
paveldo objektai ir teritorijos (vnt.)

0

0

2.1.1.6

Įrengtų informacinės infrastruktūros
priemonių skaičius (vnt.)

0

0

2.1.2.1

Naujos atviros erdvės vietovėse nuo
1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus
savivaldybių centrus) (m2)

0

0

2.1.2.1

Atnaujinti ir pritaikyti naujai
paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo
vietovėse
Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio
surenkamam paviršiniam (lietaus)
vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar)
rekonstruota infrastruktūra (ha)

0

0

0

0

Inventorizuota neapskaityto
paviršinių nuotekų nuotakyno dalis
(proc.)
Sukurti/pagerinti atskiro
komunalinių atliekų surinkimo
pajėgumai (t / m)
Rekonstruotų vandens tiekimo ir
nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km)

0

0

0

0

0

0

2.1.2.2

2.1.2.2

2.1.2.3

2.1.2.4

2.1.2.4

Gyventojai, kuriems teikiamos
vandens tiekimo paslaugos iš naujai
pastatytų ir (arba) rekonstruotų
geriamojo vandens gerinimo
įrenginių (vnt.)

0

0

2.1.2.4

Gyventojai, kuriems teikiamos
nuotekų valymo paslaugos naujai
pastatytais ir (arba) rekonstruotais
nuotekų valymo įrenginiais (vnt)

0

0

2.1.2.4

Gyventojai, kuriems teikiamos
vandens tiekimo paslaugos naujai
pastatytais geriamojo vandens
tiekimo tinklais (vnt.)

0

0

2.1.2.4

Gyventojai, kuriems teikiamos
paslaugos naujai pastatytais
nuotekų surinkimo tinklais (vnt.)

0

0

2.1.2.5

Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti
įvairaus teritorinio lygmens
kraštovaizdžio arealai (vnt.)

0

0

2.1.2.5

Teritorijų, kuriose įgyvendintos
kraštovaizdžio formavimo
priemonės (ha)

0

0

2.1.2.5

Likviduotų kraštovaizdį darkančių
bešeimininkių apleistų statinių ir
įrenginių skaičius (vnt.)

0

0

2.1.2.6 ir
2.1.2.10

Įgyvendintos darnaus judumo
priemonės (vnt.)

0

0

2.1.2.7

Įsigytos naujos ekologiškos viešojo
transporto priemonės (vnt.)

0

0

Atnaujinta gyvenamųjų vietovių
(vnt.)
Įrengtų ar rekonstruotų dviračių
ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis
(km)
Rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų
takų ir/ar trasų ilgis (km)

0

0

0

0

0

0

2.1.2.10

Įrengtos elektromobilių įkrovimo
stotelės (vnt.)

0

0

2.1.2.11

Įsigyti gatvių valymo automobiliai
(vnt.)
Parengti aplinkos oro kokybės
valdymo priemonių planai

0

0

0

0

2.1.2.8
2.1.2.9

2.1.2.9

2.1.2.11

REKOMENDACIJOS DĖL PLANO ĮGYVENDINIMO IR TOBULINIMO
Ataskaitos rengimo metu identifikuotos šios problemos, dėl kurių neįgyvendintos Panevėžio regiono
2014-2020 m. plėtros plane suplanuotos priemonės bei numatyti uždaviniai:
1. Sąlyginai ilgai užtrukęs integruotų teritorijų vystymo programų projektų rengimas ir vėlyvas
jų patvirtinimas (Panevėžio regiono integruota teritorijų vystymo programa patvirtinta 2015 m.
rugsėjo 10 d., o Panevėžio miesto integruotų teritorijų vystymo programa – 2016 m. vasario 19 d.).
2. Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ir koordinavimo
darbo grupė patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 17 d. įsakymu
(Panevėžio miesto integruotų teritorijų vystymo programų įgyvendinimo ir koordinavimo darbo
grupė iki 2016 m. kovo 1 d. nebuvo patvirtinta). Vadovaujantis Integruotų teritorijų vystymo
programų rengimo ir įgyvendinimo gairėmis, veiksmų, numatytų integruotų teritorijų vystymo
programose, keitimai / patikslinimai galimi tik sudarius atitinkamos programos įgyvendinimo ir
koordinavimo darbo grupę. Atsižvelgiant į tai, kad nebuvo galimybės patikslinti patvirtintą integruotų
teritorijų vystymo programą ir / arba programa nebuvo patvirtinta, dalis projektų, kurių pradžia
Panevėžio regiono 2014-2020 m. plėtros projekte numatyta 2015 m., nebuvo pradėti įgyvendinti.
3. Pirmieji priemonių finansavimo sąlygų aprašai, pagal kuriuos įgyvendinami regioninio
planavimo būdu atrenkami projektai, patvirtinti 2016 m. III ketvirtyje. Regioninės plėtros
departamento prie VRM Panevėžio apskrities skyrius 2015 m. paskelbė kvietimus teikti projektinius
pasiūlymus dėl Panevėžio regiono projektų sąrašų sudarymo pagal 7 priemones. Atsižvelgiant į
atitinkamos priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytus reikalavimus, projektiniai
pasiūlymai Regioninės plėtros departamento prie VRM Panevėžio apskrities skyriui pateikti 2016 m.
Atsižvelgiant į tai, Panevėžio regiono 2014-2020 m. plėtros plane, kurį Panevėžio regiono plėtros
taryba patvirtino 2015 m. spalio 15 d., suplanuoti projektai, kurių pradžia numatyta 2015 m., negalėjo
būti pradėti įgyvendinti.
Artimiausiu metu planuojama atlikti šiuos Panevėžio regiono 2014-2020 m. plėtros plano,
patvirtinto Panevėžio regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 23, pakeitimus:
1. Pakeisti plano dalį „Priemonių planas“ pagal patvirtintą Panevėžio miesto integruotų
teritorijų vystymo programą bei atitinkamai pakeisti plano dalį „Plano įgyvendinimo stebėsena“;
2. Pakeisti plano dalį „Priemonių planas“ pagal Panevėžio regiono integruotos teritorijų
vystymo programos pakeitimus ir atitinkamai pakeisti plano dalį „Plano įgyvendinimo stebėsena“;
3. Pakeisti plano dalį „Priemonių planas“ pagal Panevėžio apskrities savivaldybių
administracijų periodiškai teikiamą informaciją apie planuojamus įgyvendinti projektus bei
planuojamas pasiekti stebėsenos rodiklių reikšmes.
Atsižvelgdami į tai, kad patvirtintą regiono plėtros planą bus periodiškai siūloma keisti pagal
patvirtintus atitinkamos priemonės finansavimo sąlygų aprašuose nurodytus reikalavimus, siūlome
supaprastinti patvirtinto regiono plėtros plano keitimo projekto derinimo su ministerijomis pagal
kompetenciją derinimo procedūras.
_______________________________

