Regionų plėtros planų rengimo
metodikos 6 priedas
UTENOS REGIONO PLĖTROS 2014–2020 M. PLANO ĮGYVENDINIMO 2014 METŲ III KETVIRČIO APŽVALGA
VIDINIAI VEIKSNIAI
PRADĖTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

Eil.
Nr.
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami regionų planavimo būdu)
Plano priemonės numeris ir
Projekto pavadinimas
Vykdytojas
Projekto vertė / finansavimo šaltinis
pavadinimas
(-iai)
1.
Planuojami rezultatai:
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba
konkurso būdu)
2.03.03.01 Investuotojams patrauklaus
AB "Umega" eksporto plėtra
AB "Umega"
141879
ES
1.
regiono įvaizdžio formavimas ir
skatinant metalo produkcijos 107032
PL
palaikymas, informacijos apie verslo
puspriekabių, katilų bei kanistrų
248911
Iš viso
galimybes skleidimas
pardavimą užsienio rinkose.
Planuojami rezultatai: dalyvauti tarptautinėse parodose ir pristatyti naujas įmonės galimybes, platesnį teikiamų paslaugų spektrą, naujus gaminius.
2.03.03.01 Investuotojams patrauklaus
AB "Umega" eksporto plėtra
AB "Umega"
122480
ES
2.
regiono įvaizdžio formavimas ir
skatinant metalo produkcijos 92398
PL
palaikymas, informacijos apie verslo
laboratorinių ir pramoninių krosnių,
214878
Iš viso
galimybes skleidimas
orapūčių bei šildymo technikos
pardavimą užsienio rinkose.
Planuojami rezultatai: dalyvauti tarptautinėse parodose ir pristatyti naujas įmonės galimybes, platesnį teikiamų paslaugų spektrą, naujus gaminius.
2.03.03.01 Investuotojams patrauklaus
UAB „Akadas" eksporto rinkų
Uždaroji akcinė
127540
ES
3.
regiono įvaizdžio formavimas ir
plėtra
bendrovė "Akadas"
85028
PL
palaikymas, informacijos apie verslo
212568
Iš viso
galimybes skleidimas
Planuojami rezultatai: siekiant suaktyvinti naujų verslo partnerių paiešką ir padidinti įmonės pardavimus užsienio rinkose, dalyvauti šešiose užsienio
parodose pristatant įmonės gaminamą produkciją-lauko baldus.
2.03.03.01 Investuotojams patrauklaus
UAB "Lino baldai" dalyvavimas
UAB "Lino baldai"
147882
ES
4.
regiono įvaizdžio formavimas ir
tarptautinėse baldų ir interjero
98589
PL
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palaikymas, informacijos apie verslo
dizaino parodose, siekiant padidinti
246471
Iš viso
galimybes skleidimas
įmonės eksportą
Planuojami rezultatai: nestandartinių baldų pristatymas tarptautinėse baldų ir interjero dizaino parodose, siekiant padidinti įmonės eksportą.
Valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudžetų lėšos)
1.
Planuojami rezultatai:
Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas
1.
Planuojami rezultatai:
Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas, kaimo plėtra (NMA)
1.
Planuojami rezultatai:
2.
Planuojami rezultatai:
Eil.
BAIGTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI
Nr.
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami regionų planavimo būdu)
3.04.01.05 Savivaldybių vadovų, valstybės Visagino savivaldybės
Visagino
92965,51
ES
1.
tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos
administracijos darbuotojų
savivaldybės
19465,94
SB
tobulinimas
kvalifikacijos tobulinimas - II
administracija
112431,45
Iš viso
etapas
Rezultatai: Mokymuose dalyvavo ir mokymų baigimo pažymėjimus gavo 108 asmenys (Visagino savivaldybės administracijos darbuotojai ir politikai).
Įvykdyti mokymai šiomis temomis:
1. Anglų kalbos kursai pažengusiems – 40 akad. val.
2. Kompiuterinio raštingumo ECDL kursai – 80 akad. val.
3. Konstruktyvaus problemų sprendimo ir konfliktų valdymo kursai – 24 akad. val.
4. Rašytinės komunikacijos ir administracinės kalbos tobulinimo seminaras – 8 akad. val.
5. Racionalaus planavimo ir laiko valdymo seminaras – 8 akad. val.
6. Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo seminaras:
8 akad. val. savivaldybės darbuotojams
4 akad. val. savivaldybės politikams
7. Savivaldybių veiklos skaidrumo bei antikorupcinių priemonių įgyvendinimo užtikrinimo seminaras:
8 akad. val. savivaldybės darbuotojams
4 akad. val. savivaldybės politikams
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8. Efektyvus dialogas su visuomene ir į piliečius orientuotos kultūros kūrimo seminaras – 8 akad. val.
9. Seminaras „Aktyvūs komandos formavimo metodai“ 8 akad. val.
10. Seminaras „FIDIC sutarčių įgyvendinimas“ 8 akad. val.
11. Seminaras „Derybų vedimo įgūdžiai“ 8 akad. val.
12. Seminaras „Bendravimas su „sunkiais“ klientais“ 8 akad. val.
13. Seminaras „Ryšiai su visuomene ir savivaldybės įvaizdžio formavimas“ 8 akad. val.
14. Seminaras „Valstybės ir savivaldybių turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo“ 8 akad. val.
15. Seminaras „Bendradarbiavimas su politikais“ 8 akad. val.
16. Seminaras „Strateginis ir taktinis planavimas savivaldybių padaliniuose“ 8 akad. val.
17. Projektų valdymo profesionalų (PMP) paruošimo kursai“ – 32 akad. val.
18. Seminaras „Projektų finansuojamų iš skirtingų finansavimo šaltinių finansų valdymas ir apskaita“ 8 akad. val.
19. Seminaras „Kompleksinis miesto viešųjų žaliųjų erdvių formavimas, landšafto dizainas“ 16 akad. val.
20. Seminaras „Viešųjų pirkimų aktualijos“ 8 akad. val.
21. Kursai „Anglų kalba C.1.2. lygiu“ 40 akad. val.
22. Seminaras „Viešųjų logistikos centrų ir pramoninių zonų vystymas bei investuotojų pritraukimas“ 16 akad. val.
Visagino savivaldybės įvaizdžio
Visagino
20728,02
formavimo ir investicijų
savivaldybės
3657,9
pritraukimo galimybių studijos
administracija
24385,92
parengimas
Rezultas: Parengta įvaizdžio formavimo ir investicijų pritraukimo galimybių studiją, atnaujintias 2010-2015 m. strateginis plėtros planas
3.04.01.08 Teritorijų planavimo
Molėtų rajone esančių kapinių
Molėtų rajono
33150
3.
dokumentų rengimas
teritorijų plėtros detalieji planai
savivaldybės
5850
administracija
39000
Rezultatai: parengti 4 Molėtų rajono kapinių (Alantos, Balninkų, Inturkės ir Joniškio miestelių) detalieji planai.
3.04.01.08 Teritorijų planavimo
Luokesos archeologinio komplekso Molėtų rajono
42242,55
4.
dokumentų rengimas
išvystymo ir pritaikymo rekreacijai savivaldybės
7454,57
bei pažintiniam turizmui
administracija
49697,12
specialusis planas
Rezultatai: parengtas Luokesos archeologinio komplekso išvystymo ir pritaikymo rekreacijai bei pažintiniam turizmui specialusis planas.
5.
2.05.01.04 Nenaudojamų visuomeninių
„Dūkšto buvusio buitinio ir
Ignalinos rajono
1126737,67
pastatų pritaikymas investicijoms,
seniūnijos administracinio pastatų
savivaldybės
99418,03
visuomenės poreikiams.
pritaikymas bendruomenės
administracija
99418,04
3.03.01.02 Bendruomeninei ir NVO poreikiams ir aplinkos bei viešųjų
1325573,74
2.

3.04.01.02 Srateginio planavimo
dokumentų, studijų rengimas ir
atnaujinimas

ES
SB
Iš viso

ES
SB
Iš viso
ES
SB
Iš viso

ES
VB
SB
Iš viso
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veiklai tinkamos infrastruktūros plėtojimas erdvių sutvarkymas"
Rezultatai: rekonstruotas Dūkšto buvusis buitinis pastatas, atliktas administracinio pastato remontas, įrengtas skveras, sporto aikštelė, bėgimo takai,
atnaujinti ir įrengti pėsčiųjų takai, apšvietimas, automobilių stovėjimo aikštelė.
1.01.01.02 Kompleksinis teritorijų skirtų
Molėtų rajono Kanapelkos kaimo
Molėtų rajono
1201997,72
ES
6.
poilsiui, rekreacijai, sportui ir jaunimo
poilsio ir kultūros infrastruktūros
savivaldybės
106058,62
VB
užimtumui suformavimas ir įrengimas
atnaujinimas ir plėtra
administracija
106058,62
SB
(aikščių miestuose, parkų ir skverų
1414114,96
Iš viso
rekonstrukcija ar įrengimas, įrengiant
pėsčiųjų takelius, dviračių takus,
panaudojant mažosios architektūros
elementus, įrengiant apšvietimą, fontanus,
sutvarkant esamus ir įrengiant naujus
želdynus; esamų teritorijų, skirtų aktyviam
poilsiui išplėtimas ir rekonstrukcija).
Rezultatai: įrengta laisvalaikio ir poilsio zoną, Sporto g. atkarpa, kultūrinių renginių tribūna, įrengti pėsčiųjų takai su apšvietimo ir mažosios
architektūros elementais bei dvi automobilių stovėjimo aikštelės, sutvarkytas esamas tiltelis per Siesarties upę (praėjimas nuo žiūrovų link scenos ir
renginių aikštės) ir pastatytas dar vienas tiltelis kitoje tribūnų pusėje, įrengtas paplūdimio, lieptas – prieplauka, privažiavimo kelias nuo magistralinio
kelio A14, įrengti lauko treniruokliai ir persirengimo kabinos.
2.04.01.02 Kaimo turizmo verslo plėtrai
Molėtų rajono Giedraičių
Molėtų rajono
680506,09
ES
7.
palankios aplinkos kūrimas
seniūnijos Bekupės kaimo
savivaldybės
60579,68
VB
gyvenamosios aplinkos gerinimas administracija
66643,39
SB
807729,16
Iš viso
Rezultatai: įrengtos krepšinio/tinklinio ir mažamečių vaikų žaidimo aikštelės, atnaujintas privažiavimo kelias ir įrengta automobilių stovėjimo aikštelė,
įrengti pėsčiųjų takai, žiūrovinės vietos ir įrengta scena, rekonstruota teritorijos drenažo sistema, įrengtos vietos šiukšlių konteineriams.
1.02.02.01 Pėsčiųjų ir dviračių takų
Pėsčiųjų ir dviračių tako Anykščių Anykščių rajono
248881,88
ES
8.
infrastruktūros plėtra.
mieste ties "Anykščių šileliu"
savivaldybės
57322,97
SB
įrengimas
administracija
306204,85
Iš viso
Rezultatai: Anykščių mieste, Vilniaus gatvėje, šalia rekonstruojamų buvusių poilsio namų ,,Anykščių šilelis", įrengtas 407 m ilgio trinkelių dangos
pėsčiųjų dviračių takas, apšvietimas, įrengti suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai.
2.04.01.04 Vandens telkinių (ežerų, upių ir "Skryto ežero valymas"
Visagino
1492254,56
ES
9.
kt.),esančių kaimų teritorijose, pakrančių
savivaldybės
165806,06
SB
kompleksiškas tvarkymas, jas pritaikant
administracija
1658060,62
Iš viso
aktyviam poilsiui ir turizmui
Rezultatai:: iš 3,3 ha ploto Šiaurės Rytų ežero dalies išsiurbta apie 100000 m3 dumblo ir taip pašalintos biogeninės medžiagos, sulėtinti eutrofikacijos
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procesai ir aktyvuotas vandens telkinio savaiminis apsivalymas.
3.02.03.05 Patrauklių stacionarių
,,Dūkšto globos namų dienos
Ignalinos rajono
1374146,82
ES
10.
socialinių paslaugų plėtra ir
socialinės globos ir socialinės
savivaldybės
242496,51
SB
modernizavimas: paslaugų tinklo ir
priežiūros centro (santrumpa administracija
1616643,33
Iš viso
infrastruktūros plėtra socialiai
Dūkšto dienos centras) steigimas“
pažeidžiamų gyventojų grupėms (Dienos
centrai, Savarankiško gyvenimo namai,
Grupinio gyvenimo namai, Slaugos ir
globos namai ir pan.)
Rezultatai: modernizuota Dūkšto globos namų infrastruktūra pritaikyta nestacionarių socialinių paslaugų teikimui, kapitaliai suremontuotos patalpos,
esančias adresu Ligoninės g. 13, Ignalinoje. Modernizuotose patalpose įkurtas Dūkšto globos namų padalinys – Dūkšto dienos centras. Įsigyti reikalingi
baldai, kompiuterinė technika, buitinė, garso ir vaizdo įranga, tikslinė transporto priemonė.
2.02.02.01 Viešosios paskirties pastatų
Molėtų mieste esančio "Vyturėlio" Molėtų rajono
717061,5
ES
11.
energijos vartojimo efektyvumo
vaikų lopšelio - darželio pastato
savivaldybės
224071,92
VB
didinimas, jų modernizavimas
renovacija
administracija
705043,62
SB
1646177,04
Iš viso
Rezultatai: atnaujintas viešosios paskirties pastatas, 1 vnt.; vidutinis energijos sutaupymas šildymui iki 0,11 GWh per metus.
12.
Rezultatai:
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba
konkurso būdu)
2.02.01.05 Vandens kokybės gerinimo ir
Nuotekų valymo įrenginių
UAB "Molėtų
2304520
ES
1.
nuotekų valymo įrenginių atnaujinimas ir
rekonstrukcija Molėtų rajone
vanduo"
271120
VB
įrengimas
(Naujasodyje, Giedraičiuose)
135560
PL (UAB)
2711200
Iš viso
Rezultatai: rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai Naujasodyje ir Giedraičiuose
3.01.01.01 Kompleksiškas švietimo įstaigų Energetikos sektorinio praktinio
Visagino
6771903,35
ES
2.
infrastruktūros ir įrangos, įskaitant
mokymo centro įkūrimas Visagino technologijos ir
1195041,77
VB
specializuotų mokymo kabinetų,
technologijos ir verslo profesinio
verslo profesinio
7966945,12
Iš viso
laboratorijų erdves, modernizavimas ir
mokymo centre
mokymo centras
ugdymo aplinkos atnaujinimas, diegiant
pažangias technologijas.
3.01.01.03 Mokymosi visą gyvenimą
sąlygų sudarymas ir gerinimas
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Rezultatai: Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre įkurtas energetikos sektorinis praktinio mokymo centras, kuriame sudarytos
sąlygos rengti aukštos kvalifikacijos specialistus. Suremontuotos patalpos ir įrengtos 10 laboratorijų: elektros instaliacijos, metalo apdirbimo, suvirinimo
elektra, suvirinimo pusautomačiais, suvirinimo dujomis, elektrotechnikos ir elektronikos, valdymo sistemos, elektrohidraulikos ir elektropneumatikos,
elektros įrenginių ir automatinio valdymo. Įsigyta praktinio mokymo įranga visoms minėtoms laboratorijoms, baldai, kompiuterinė ir programinė įranga.
Tiesioginės projekto naudos gavėjai (per 6 mėnesius po projekto pabaigos) – 180 asmenų.
3.01.01.01 Kompleksiškas švietimo įstaigų Maisto pramonės praktinio
Utenos regioninis
8760632,05
ES
3.
infrastruktūros ir įrangos, įskaitant
mokymo centro steigimas Utenoje profesinio mokymo
1590317,38
VB
specializuotų mokymo kabinetų,
centras
251166,41
PL (Mok.c.)
laboratorijų erdves, modernizavimas ir
10602115,84
Iš viso
ugdymo aplinkos atnaujinimas, diegiant
pažangias technologijas.
3.01.01.03 Mokymosi visą gyvenimą
sąlygų sudarymas ir gerinimas
Rezultatai: rekonstruotas nenaudojamas garažo pastatas, kuriame sutelktas maisto pramonės sektoriaus profesinis mokymas. Sudarytos sąlygos (įsigyta
būtina įranga, baldai, darbo priemonės ir kt.) rengti kvalifikuotus maisto pramonės srities specialistus pagal 11 mokymo programų modulių: mėsos
iškaulintojo, pieno riebalų produktų gamintojo, šviežio pieno produktų gamintojo, fermentinių sūrių gamintojo, dešrų ir rūkytų gaminių formuotojo,
mėsos produktų terminio apdirbimo operatoriaus, faršo paruošėjo, konditerio, duonos gaminių kepėjo, žuvies gaminių gamintojo, pieno laboranto.
3.01.01.03 Mokymosi visą gyvenimą
Utenos kolegijos Socialinio darbo Utenos kolegija
557366,01
ES
4.
sąlygų sudarymas ir gerinimas
bei Socialinės pedagogikos studijų
59015,22
VB
programų atnaujinimas pritaikant
39343,49
PL (Ut. kol.)
jas studijuoti užsieniečiams
655724,72
Iš viso
Rezultatai: atnaujintos Socialinio darbo ir Socialinės pedagogikos studijų programos. Įdiegtos per 10 studijų metodų inovacijų, tame tarpe, imitaciniai
žaidimai, sąvokų žemėlapiai, panelinės diskusijos, e-mokymas ir kita.
2.01.01.05 Kompleksiškas hipodromų
Utenos Rašės hipodromo
Uždaroji akcinė
4260358,11
ES
5.
sutvarkymas bei pritaikymas turizmo
infrastruktūros plėtra ir
bendrovė
4430360,96
PL
reikmėms
pritaikymas turizmo reikmėms,
"KASANDROS
8690719,07
Iš viso
santrumpa - (Rašės hipodromo
GRUPĖ"
plėtra)
Rezultatai: rekonstruotas ir išplėstas Rašės hipodromas. Įrengtas bėgimo takas, rekonstruota tribūna, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, sutvarkyta
šalia esančių arklidžių teritorija.
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Valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudžetų lėšos)
1.
Rezultatai:
Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas
1.
Rezultatai:
Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas, kaimo plėtra (NMA)
1.
Rezultatai:
2.
Rezultatai:
3.
Rezultatai:
IŠORINIAI VEIKSNIAI
IŠORINIAI VEIKSNIAI (Faktai, įvykiai*)

2014-07-03 LR Vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-458
Įsakymu paskelbtas netekusiu galios Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m.
kovo 20 d. įsakymas Nr. 1V-240. „Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam
pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir
urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“
įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-01-R „Regioninių ekonomikos augimo centrų
plėtra“.

Pobūdis (galimybė Pasiūlymai dėl grėsmės
/ grėsmė)
sumažinimo ar galimybės
išnaudojimo (prireikus –
pasiūlymas regiono plėtros
tarybai pradėti plano keitimą)
Skirtas
Visagino savivaldybės
finansavimas
administracija priėmė sprendimą
neužtikrino
nutraukti sutartį ir grąžino pagal
kompleksiškai
2012 m. birželio 29 d. projekto
atnaujinti pastatą ir „Visagino kultūros centro „Banga“
sutvarkyti aplinką.
pastato atnaujinimas ir jo aplinkos
Galimybė
kompleksiškas sutvarkymas“,
koncentruotai
projekto kodas Nr. VP3-1.1-VRMpanaudoti lėšas
01-R-92-009, finansavimo ir
projekte ,,Sporto
administravimo sutartį išmokėtas
zonos
lėšas.
modernizavimas
Patikslintas projektų sąrašas.
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2014-07-07 Vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-465
Įsakymu sumažintas finansavimas Molėtų rajono savivaldybės administracijos projektui
„Molėtų rajono Giedraičių miestelio bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimas“.
Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei
pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų
spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“.
2014-07-21 LR Vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-486
Įsakymu skirtas papildomas finansavimas Utenos rajono savivaldybės administracijos
projektui „Krašuonos upės krantinių ir prieigose esančių viešųjų erdvių kompleksinis
sutvarkymas ir pritaikymas miesto bendruomenės poreikiams, sukuriant miesto aktyvaus
poilsio zoną“. Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-01-R
„Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“.
Utenos regiono plėtros taryba (posėdžiai: 2014-08-07; 2014-09-30). Patikslintų projektų
sąrašų pagal savivaldybių institucijų pateiktus projektinius pasiūlymus, teiktinų svarstyti
regionų plėtros taryboms, skaičius – 10.
-Priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse
sudarymas“ sąrašas Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-91 (1);
- Priemonės „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“
sąrašas Nr. VP1-4.1-VRM-04-R-92 (2);
-Priemonės „Teritorijų planavimas“ sąrašas: Nr. VP1-4.2-VRM-04-92 (3);
- Priemonės „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ sąrašai: Nr.VP3-1.1-VRM-01R-91 (4) ir Nr.VP3-1.1-VRM-01-R-92 (5).
-Priemonės ,,Probleminių teritorijų plėtra“ sąrašas Nr. VP3-1.1-VRM-02R-92 (6);
-Priemonės „Nestacionarių socialių paslaugų infrastruktūros plėtra“ sąrašai: Nr.VP3-2.4SADM-01-R-91 (7);
- Priemonės „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“ sąrašas
Nr. VP3-2.2-ŠMM-04-R-91(8);
-Priemonės „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ sąrašas
Nr. VP3-1.3-ŪM-05-R-91 (9);

Visagino ežero
pakrantėje“
Galimybė
racionaliai
panaudoti lėšas

Patikslintas projektų sąrašas pagal
realų lėšų poreikį

Galimybė
įgyvendinti
papildomas
projekto veiklas

Patikslintas projektų sąrašas

Galimybė užtikrinti
projektų veiklų
įgyvendinimą ir
tinkama lėšų
panaudojimą.

Patikslinti projektų biudžetai pagal
realų lėšų poreikį. Sutaupytos lėšos
suplanuotos naujoms projektų
veikloms.
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-Priemonės ,,Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai, savivalddybių
(ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ sąrašas Nr.VP1-4.2-VRM-02-R-92
(10).

STATISTINIAI RODIKLIAI
Reikšmė

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis 2014 metų III
ketvirčio pabaigoje

11,3

Palyginti su
šalies
vidurkiu
(proc.)
134,52

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2014 metų II ketvirtį

2037

86,5

Pokytis,
lyginant su
praėjusiu
ketvirčiu
-5,04

Pokytis, lyginant
su
atitinkamu
praėjusių
metų
laikotarpiu
-10,08

2,09

4,28

