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Vilniaus regiono plėtros tarybos administracijos ekspertė

Vilniaus regione



Vilniaus regiono ITVP stiprybėms, silpnybėms (problemoms), galimybėms ir
grėsmėms 2021 metais poveikį darė COVID19 pandemija bei bendroji
ekonominė situacija

Vilniaus regiono ITVP
Stiprybės
•Daugeliui Vilniaus regione
esančių savivaldybių
(išskyrus Ukmergės rajono
savivaldybę) būdingas
santykinai žemas
registruoto nedarbo lygis ir
(ar) spartus registruoto
nedarbo lygio mažėjimas
•Gyventojų skaičius
(vertinant viso regiono
mastu) santykinai stabilus
•Aukštas artimiausiose
Vilniaus miesto prieigose
esančių Vilniaus regiono
dalių investicinis
potencialas

Silpnybės

Galimybės

Grėsmės

•Maža materialinių
investicijų apimtis ir
nediversifikuota šių
investicijų struktūra
•Dideli ekonominio
aktyvumo netolygumai
•Žemas darbo jėgos
aktyvumo lygis
•Gyventojų skaičiaus
mažėjimas miestuose
(išskyrus Vilniaus miestą)
•Aktyvi švytuoklinė
migracija (lemia didelius
CO2 išmetimus)
•Intensyvi ir dispersiška
urbanizacija su Vilniaus
miesto savivaldybe
besiribojančiose teritorijose

•TEN-T koridorių ir europinių
magistralių jungčių plėtra
šalyje
•Paslaugų vartotojų suminės
perkamosios galios augimas
(dėl gyventojų pajamų
augimo ir į Lietuvą
atvykstančių turistų srauto
augimo)
•Mažesnės nekilnojamojo
turto kainos skatins rinktis
gyvenamąją vietą ne
regiono centre (Vilniaus
mieste), o aplinkinėse
teritorijose esančiose
urbanistiniuose centruose

• Vilniaus regiono
ekonominį augimą
stabdo darbo jėgos
trūkumas
• Aktyvus aukštas pajamas
gaunančių Vilniaus
miesto savivaldybės
gyventojų persikėlimas į
gretimas savivaldybes
lems gentrifikacijos
procesus ir pažeis
ekologine prasme
svarbias teritorijas

Efekto rodiklis tikslui įvertinti:
1-E Užimtųjų ir darbingo
amžiaus gyventojų santykis
savivaldybėse, kuriose yra
tikslinių teritorijų.

Tikslas
Padidinti užimtųjų skaičių
Vilniaus regione, skatinant
naujų vietinių darbo vietų
kūrimą tikslinėse ir susietose
teritorijose

Kiekvienam uždaviniui įvertinti
numatyta po 1 rezultato rodiklį.
Programoje suplanuoti 81
projektas, kuriuos įgyvendinus
būtų pasiektos produkto rodiklių
reikšmės.
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1.2-P-2 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės
miestų vietovėse, m2

539 758,00

323 373,28

1.2-P-3 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui
gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos

2

2

1.1-P-3 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius,
vnt.
1.1-P-4 Privačios investicijos, atitinkančios
viešąją paramą įmonėms (subsidijos, Eur).
1.1-P-5 Investicijas gavusių inkubatorių
infrastruktūros plotas, m2
1.1-P-6 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų
kelių ilgis, km.
1.1-P-7 Bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų
programą ERPF lėšomis atnaujintos profesinio
mokymo įstaigos (vnt.).
1.2-P-1 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba
2
komerciniai pastatai miestų vietovėse m .

Produkto rodikliai
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2021
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reikšmė
2021
metais

1.2-P-4 Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus
teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai, vnt.
1.2-P-5 Bendros rekonstruotų arba atnaujintų
kelių ilgis, km
1.2-P-6 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir
aplinkosaugos priemonės, vnt.
1.2-P-7 Modernizuoti kultūros infrastruktūros
objektai, vnt.
1.3-P-1 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant
visas tikslines grupes)
1.3-P-2 Specialiojo transporto priemonės, vnt.
1.4-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės
2
miestų vietovėse, m .
1.4-P-2 Renovuoti vandentiekio ir nuotekų
surinkimo tinklai, km.
1.4-P-3 Bendras rekonstruotų apšvietimo tinklų
ilgis, km.
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1.4-P-4 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir
aplinkosaugos priemonės, iš jų geležinkelių
pervažose, vnt
1.4-P-5 Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1
iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus)
m2 .
1.4-P-6 Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus
teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai,
skaičius
1.4-P-7 Investicijas gavusios vaikų priežiūros
arba švietimo infrastruktūros pajėgumas.
1.4-P-8 Metinis pirminės energijos suvartojimo
viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kW/m.
1.4-P-9 Atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai
2
pastatai ir statiniai kaimo vietovėse, m .
1.4-P-10 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų
kelių ilgis, km.
1.4-P-11 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir
aplinkosaugos priemonės, vnt.
1.4-P-12 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km.
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Per 2014–2023 metus planuojama įgyvendinti 81
projektą



Bendras biudžetas – 97,46 mln. Eur, iš kurių 75,13 mln.
Eur ES ir valstybės biudžeto lėšos



Iki 2021 metų pabaigos panaudota beveik 82 proc. arba
61,6 mln. Eur ES ir valstybės biudžeto lėšų

