
Tauragės regiono plėtros plano 2014-2020 m. įgyvendinimo stebėsena 
 

Plano įgyvendinimo stebėsenos sistemos organizavimas 

 

Už Tauragės regiono plėtros plano 2014-2020 m. įgyvendinimo koordinavimą ir stebėseną, vadovaujantis Regioninės plėtros įstatymu ir „Regionų 

plėtros planų rengimo metodika“, patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtinta 2011 m. rugsėjo 23 d., LR Vidaus reikalų ministro 

įsakymu Nr. 1V-706 (pakeista 2014 m. rugpjūčio 27 d. LR Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-543) atsakingas Regioninės plėtros departamento 

prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyrius.  

Planą įgyvendina Tauragės apskrities savivaldybės: Tauragės rajono savivaldybė, Jurbarko rajono savivaldybė, Šilalės rajono savivaldybė ir 

Pagėgių savivaldybė. 

Plano taisymus, pakeitimus ir papildymus bei įgyvendinimo įvertinimą atlieka  Tauragės regiono plėtros taryba savo sprendimais, kuriuos  

parengia Tauragės regiono plėtros tarybos Darbo grupė, sudaryta iš Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities 

skyriaus, apskrities savivaldybių administracijų ir apskrities socialinių ir ekonominių partnerių atstovų.  

Plano stebėsena ir įgyvendinimo įvertinimas atliekamas pagal plano nustatytus 4 plėtros prioritetus: „Darni regiono plėtra“; „Gyvenimo kokybės 

gerinimas“; „Pažangios ir efektyvios ekonomikos vystymas“; „Rekreacijos ir turizmo sistemos plėtra“. 

Remiantis patvirtinta Regionų plėtros planų rengimo metodika, už plano įgyvendinimo koordinavimą ir stebėseną atsakingas Tauragės apskrities 

skyrius pasibaigus metams, pagal apskrities savivaldybių, apskrities socialinių ir ekonominių partnerių ir Statistikos departamento prie  Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės paskelbtus statistinius duomenis, ne vėliau kaip iki kovo 1 d. Tauragės regiono plėtros tarybai ir  Vidaus reikalų ministerijai 

pateikia nustatytos formos ataskaitą apie plano įgyvendinimą už praėjusius metus. Ataskaitoje pateikiama informacija apie bendrą plano įgyvendinimo 

eiga ir nustatytų uždavinių įgyvendinimą, įvykdytas, vykdomas ir nevykdomas priemones, pasikeitusiais aplinkybes ir pasiūlymai dėl plano keitimo 

(tikslinimo, papildymo, atnaujinimo) bei dėl plano įgyvendinimo eigos einamaisiais metais. Remiantis patvirtintais plano įgyvendinimo vertinimo 

kriterijais (efekto, rezultato ir produkto), nustatomas plano įgyvendinimo poveikis regiono plėtrai ir gyvenimo kokybei. 

Siekiant nustatyti plano gyvybingumą, kas 2 metai atliekamas esminis plano atnaujinimas.  Siekiant efektyvaus plano įgyvendinimo, 

konsultuojantis su socialiniais ir ekonominiais partneriais, verslo, bendruomenių ir visuomeninių organizacijų atstovais, gali būti rengiamos dvimetinės 

investicinės programos ir/ar priemonių planai, remiantis regionui numatomais gauti finansavimo šaltiniais iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

paramos, Valstybės investicijų programos, tikslinių programų ir tarptautinio bendradarbiavimo programų.    

 

 

 

Plano įgyvendinimo vertinimo kriterijai 

 

Tauragės regiono plėtros plano 2014-2020 m. įgyvendinimo stebėsenai atlikti nustatomi šie vertinimo kriterijai: prioritetui- efekto, tikslui- 

rezultato ir uždaviniui- produkto. Siekiant  regiono plėtros plano stebėseną suderinti su apskrities savivaldybių strateginių plėtros planų ir kitų planavimo 

dokumentų rodikliais, nustatomi vertinimo kriterijai, kurie būtų suprantami ir palyginti lengvai įvertinam ir apskaičiuojami, remiantis viešais informacijos 
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šaltiniais- viešųjų duomenų bazės, teisės aktai, periodinės apžvalgos, įvairių institucijų  duomenų bazės ir kita.  Vertinimo  kriterijams nustatomos 

pradinės (esamos padėties) ir siekiamos reikšmės (įgyvendinimo periodo pabaigoje), nuokrypio intervalų ribos ir įvertinimas (labai gerai, gerai, 

patenkinamai ir blogai).  

Vertinimo kriterijų  pasiekimo užtikrinimui, sudaroma: 

1)  vertinimo kriterijų pasiekimo grafikas, kuriame nurodomos reikalingos kasmet pasiekti tarpinės jų reikšmės, leisiančios pasiekti suplanuotą 

galutinį rezultatą;   

2)  priemonių įgyvendinimo grafikas, kuriame fiksuojami įvykiai ar faktai, leidžiantys spręsti apie priemonės įgyvendinimo pradžią ir pabaigą; 

3) visuomenės informavimo apie plano įgyvendinimą priemonės. 

 

 

VERTINIMO KRITERIJAI 

 

1 lentelė. Efekto vertinimo kriterijai. 

Kodas Prioritetai ir tikslai Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Pradinė reikšmė 

(2014 m.) 

Siekiama reikšmė 

(2020 m.) 

Nuokrypio intervalų 

ribos ir įvertinimas** 

 Prioritetas:  

Subalansuotas, darnia plėtra 

pagrįstas ekonominis augimas. 

    

1.1-ef-1 Tikslas:  

Mažinti išsivystymo skirtumus 

regiono viduje, skatinti ūkinės 

veiklos įvairovę mieste ir kaime, 

didinti ekonomikos augimą. 

Bendrasis vidaus 

produktas, mln. Eur 
670,1 770,4 (770,4; +) labai gerai 

(770,4; 721,2) gerai 

(721,2;670,1) 

patenkinamai 

(-;670,1) blogai 

1.1-ef-2 Tikslas:  

Mažinti išsivystymo skirtumus 

regiono viduje, skatinti ūkinės 

veiklos įvairovę mieste ir kaime, 

didinti ekonomikos augimą. 

Registruotų bedarbių 

ir darbingo amžiaus 

gyventojų santykis, 

lyginant su šalies 

vidurkiu, proc. 

125,3 115,0 (-) labai gerai 

(; 120,5) gerai 

(120,5; 125,3) 

patenkinamai 

(125,3; + ) blogai 

1.2-ef-1 Tikslas: 0 (3; 4) [4;+∞) labai gerai 
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Pagerinti sąlygas investicijų 

pritraukimui, sudaryti palankią 

aplinką verslui vystytis, 

ekonominės veiklos efektyvumui 

didinti. 

Tiesioginių užsienio 

investicijų tenkančių 1 

gyventojui regione 

padidėjimas, proc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3; 4) gerai 

(3; 2] patenkinamai 

(-∞; 2]  

1.2-ef-2 

 

 

 

 

Tikslas: 

Pagerinti sąlygas investicijų 

pritraukimui, sudaryti palankią 

aplinką verslui vystytis, 

ekonominės veiklos efektyvumui 

didinti. 

Vidutinis mėnesinis 

bruto darbo 

užmokestis, lyginant su 

šalies vidurkiu, proc. 

80,7 86,5 (86,5; +) labai gerai 

(86,5;  83,4) gerai 

(83,4; 80,7) 

patenkinamai 

(-; 80,7) blogai  

 

Prioritetas: 

Darni, sveika, besimokanti 

bendruomenė. 
   

 

2.1-ef-1 

 

 

 

 

Tikslas:  

Gerinti viešųjų sveikatos apsaugos, 

švietimo ir socialinių paslaugų 

teikimo kokybę, didinti jų 

prieinamumą gyventojams. 

Regiono savivaldybių, 

pagerinusių vietą 

Lietuvos savivaldybių 

indekse, skaičius. 

 

0 

 

 

 

 

[3;4) 

 

 

 

[4;+∞) labai gerai 

[3;4) gerai 

[2;3) patenkinamai 

(0) blogai 

2.1-ef-2 Tikslas:  

Gerinti viešųjų sveikatos apsaugos, 

švietimo ir socialinių paslaugų 

teikimo kokybę, didinti jų 

prieinamumą gyventojams. 

Gyventojų, kuriems 

padidinta švietimo, 

sveikatos ir socialinės 

priežiūros paslaugų 

aprėptis ir 

prieinamumas, apimties 

padidėjimas, proc. 

0 (18;28) 

 

 

[28;+∞) labai gerai 

(18; 28) gerai 

(9; 18] patenkinamai 

(-∞; 9] blogai 

2.2-ef-1 Tikslas:  

Tobulinti viešąjį valdymą 

savivaldybėse, didinant jo atitikimą 

visuomenės poreikiams. 

Savivaldybių, 

pagerinusių viešąjį 

valdymą ir jo  paslaugų 

kokybę, skaičius, vnt. 

0 4 [4;+∞) labai gerai 

(3; 4) gerai 

(2; 3] patenkinamai 

(-∞; 2] blogai 
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Prioritetas: 

Žmogui  patogi gyventi ir saugi 

aplinka. 

    

3.1-ef-1 Tikslas: 

Diegti sveiką gyvenamąją aplinką 

kuriančias vandentvarkos ir atliekų 

tvarkymo sistemas, didinti paslaugų 

kokybę ir prieinamumą. 

Gyventojų, aprūpintų 

aukštos kokybės 

vandentvarkos paslauga, 

aprėpties padidėjimas, 

proc.  

0 (11;15) [15;+∞) labai gerai 

(13; 15) gerai 

(11; 13] patenkinamai 

(-∞; 11] blogai 

3.1-ef-2 Tikslas: 

Diegti sveiką gyvenamąją aplinką 

kuriančias vandentvarkos ir atliekų 

tvarkymo sistemas, didinti paslaugų 

kokybę ir prieinamumą. 

Gyventojų, aprūpintų 

aukštos kokybės atliekų 

tvarkymo paslauga, 

aprėpties padidėjimas, 

proc. 

0 (37;46) [46;+∞) labai gerai 

(41; 46) gerai 

(37; 41] patenkinamai 

(-∞; 37] blogai 

3.2-ef-1 Saugoti ir tausojančiai naudoti 

regiono kraštovaizdį, užtikrinant 

tinkamą jo planavimą, naudojimą ir 

tvarkymą. 

Savivaldybių, kuriose 

įdiegtos kraštovaizdį ir 

ekologinę būklę 

gerinančios priemonės, 

skaičius. 

0 4 [4;+∞) labai gerai 

(3; 4) gerai 

(2; 3] patenkinamai 

(-∞; 2] blogai 
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2 lentelė. Rezultato vertinimo kriterijai. 

Kodas Tikslai ir uždaviniai Vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas 

Pradinė reikšmė 

(2014 m.) 

Siekiama reikšmė 

(2020 m.) 

Nuokrypio intervalų 

ribos ir įvertinimas 

1.1. Tikslas:  

Mažinti išsivystymo skirtumus regiono 

viduje, skatinti ūkinės veiklos įvairovę mieste 

ir kaime, didinti ekonomikos augimą. 

    

1.1.1-r-1 Uždavinys:  

Vystyti tikslines teritorijas, padidinti ūkinės 

veiklos įvairovę, pagerinti sukurtų darbo vietų 

pasiekiamumą. 

Įgyvendintų projektų 

skaičius.(ITI), vnt. 

 

0 16 [12;+ ∞) labai gerai 

(9;12) gerai 

(6;9] patenkinamai 

(0;6] blogai 

1.1.1-r-2 Uždavinys:  

Vystyti tikslines teritorijas, padidinti ūkinės 

veiklos įvairovę, pagerinti sukurtų darbo vietų 

pasiekiamumą. 

Kompleksiškai 

sutvarkytų tikslinių 

teritorijų skaičius (ITI), 

vnt. 

0 3 [3; +∞) labai gerai 

(2; 3) gerai 

(1; 2] patenkinamai 

(0; 1] blogai 

1.1.1-r-3 Uždavinys:  

Vystyti tikslines teritorijas, padidinti ūkinės 

veiklos įvairovę, pagerinti sukurtų darbo vietų 

pasiekiamumą. 

Kompleksiškai sutvarkyti 

miestai, vnt. 

0 1 [1;+ ∞) labai gerai 

(1;) gerai 

(1;] patenkinamai 

(∞-;0] blogai 

1.1.1-r-4 Uždavinys:  

Vystyti tikslines teritorijas, padidinti ūkinės 

veiklos įvairovę, pagerinti sukurtų darbo vietų 

pasiekiamumą. 

Sutvarkytos pereinamojo 

laikotarpio tikslinės 

teritorijos, vnt.. 

0 2 [2;+ ∞) labai gerai 

(1;2) gerai 

(1;2] patenkinamai 

(0;1] blogai 

1.1.2-r-1 Uždavinys:  

Mažinti atskirtį tarp miesto ir kaimo, remti 

kompleksišką kaimo atnaujinimą ir plėtrą, 

kompleksiškai gerinti kaimo gyvenamąją 

aplinką, didinti gyventojų užimtumą ir 

saugumą. 

Kompleksiškai atnaujintų 

kaimo vietovių skaičius 

(1-6 tūkst.) . 

0 2 [2;+ ∞) labai gerai 

(1;2) gerai 

(1;2] patenkinamai 

(0;1] blogai 

1.1.2-r-2 Uždavinys:  0 [;+ ∞) labai gerai 
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Kodas Tikslai ir uždaviniai Vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas 

Pradinė reikšmė 

(2014 m.) 

Siekiama reikšmė 

(2020 m.) 

Nuokrypio intervalų 

ribos ir įvertinimas 

Mažinti atskirtį tarp miesto ir kaimo, remti 

kompleksišką kaimo atnaujinimą ir plėtrą, 

Pagrindinių paslaugų ir kaimų atnaujinimo 

kaimo vietovėse gerinti kaimo gyvenamąją 

aplinką, didinti gyventojų užimtumą ir 

saugumą. 

Pagrindinių paslaugų ir 

kaimų atnaujinimo kaimo 

vietovėse įgyvendintų 

priemonių skaičius, vnt. 

ŽŪM KPP projektai 

bus atrenkami regiono 

mastu, kai ministerija 

patvirtins taisykles. 

(;) gerai 

(;] patenkinamai 

(;] blogai 

1.2 Tikslas: 

Pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, 

sudaryti palankią aplinką verslui vystytis, 

ekonominės veiklos efektyvumui didinti.  

 

    

1.2.1-r-1 Uždavinys:  

Tobulinti susisiekimo sistemas regione, 

vystyti ekologiškai darnią transporto 

infrastruktūrą, padidinti darbo jėgos judumą, 

gerinti eismo saugumą. 

 

Įgyvendintų susisiekimo 

sistemos tobulinimo 

projektų skaičius, vnt. 

 

0 3 [3;+ ∞) labai gerai 

(2;3) gerai 

(1;2] patenkinamai 

(0;1] blogai 

1.2.1-r-2 Uždavinys:  

Tobulinti susisiekimo sistemas regione, 

vystyti ekologiškai darnią transporto 

infrastruktūrą, padidinti darbo jėgos 

judumą, gerinti eismo saugumą. 

Kelių eismo įvykių 

skaičiaus sumažinimas 

regione, proc. 

0 15 [15;+ ∞) labai gerai 

(11;15) gerai 

(8;11] patenkinamai 

(0;8] blogai 

1.2.2-r-1 Uždavinys:  

Modernizuoti kultūros įstaigų fizinę ir 

informacinę infrastruktūrą, kultūros 

paslaugoms pritaikyti  kultūros paveldo 

objektus ir netradicines erdves,  didinti 

paslaugų prieinamumą. 

Sutvarkytų, 

modernizuotų ir 

atnaujintų kultūros 

paveldo objektų skaičius, 

vnt. 

0 2 [2; +∞) labai gerai 

(1; 2) gerai 

(0; 1) patenkinamai 

(-∞; 0] blogai 

1.2.2-r-2 Uždavinys:  0 4 [4; +∞) labai gerai 
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Kodas Tikslai ir uždaviniai Vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas 

Pradinė reikšmė 

(2014 m.) 

Siekiama reikšmė 

(2020 m.) 

Nuokrypio intervalų 

ribos ir įvertinimas 

Modernizuoti kultūros įstaigų fizinę ir 

informacinę infrastruktūrą, kultūros 

paslaugoms pritaikyti  kultūros paveldo 

objektus ir netradicines erdves,  didinti 

paslaugų prieinamumą. 

Sutvarkytų, 

modernizuotų ir 

atnaujintų kultūros 

infrastruktūros objektų 

skaičius, vnt. 

(3; 4) gerai 

(2; 3) patenkinamai 

(0; 2] blogai 

1.2.3-r-1 Uždavinys: 

Vykdyti informacines marketingo priemones, 

skatinančias viešąsias ir privačias investicijas  

į rekreacijos ir turizmo sistemos plėtrą, gerinti 

turizmo įvaizdį ir didinti paslaugų 

prieinamumą.   

Turistų skaičiaus 

padidėjimas, proc. 
0 7 (7 +) labai gerai 

(7; 5) gerai 

(5; 3) patenkinamai 

(-;3) blogai  

2.1. Tikslas:  

Gerinti viešųjų sveikatos apsaugos, švietimo 

ir socialinių paslaugų teikimo kokybę, didinti 

jų prieinamumą gyventojams. 

    

2.1.1-r-1 Uždavinys: 

Padidinti bendrojo ugdymo, priešmokyklinio 

ir ikimokyklinio bei neformaliojo švietimo 

įstaigų tinklo efektyvumą, plėtoti vaikų ir 

jaunimo ugdymo galimybes ir prieinamumą. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo, bendrojo 

lavinimo ir neformaliojo 

švietimo įstaigų 

modernizavimo projektų 

skaičius, vnt.  

0 5 [5; +∞) labai gerai 

(4;5) gerai 

(3; 4) patenkinamai 

(2; 3] blogai 

2.1.2-r-1 Uždavinys:  

Gerinti sveikatos priežiūros įstaigų 

infrastruktūrą, kelti paslaugų kokybę ir jų 

prieinamumą (ypač tikslinėms grupėms), 

diegti sveiko senėjimo procesą regione. 

Įgyvendintų sveikatos 

paslaugų gerinimo ir 

prieinamumo didinimo 

bei sveiko senėjimo 

proceso ugdymo projektų 

skaičius, vnt. 

0 6 [6; +∞) labai gerai 

(5; 6) gerai 

(4; 5) patenkinamai 

(0; 4] blogai 

2.1.3-r-1 Uždavinys: 0 53 [53; +∞) labai gerai 
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Kodas Tikslai ir uždaviniai Vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas 

Pradinė reikšmė 

(2014 m.) 

Siekiama reikšmė 

(2020 m.) 

Nuokrypio intervalų 

ribos ir įvertinimas 

Padidinti regiono savivaldybių socialinio 

būsto fondą, pagerinti bendruomenėje 

teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir 

išplėsti jų prieinamumą. 

Įsigytų arba naujai 

įrengtų socialinių būstų 

skaičius, vnt. 

(43; 53) gerai 

(37; 43) patenkinamai 

(0; 37] blogai 

2.2 Tikslas:  

Tobulinti viešąjį valdymą savivaldybėse, 

didinant jo atitikimą visuomenės poreikiams. 

    

2.2.1-r-1 Uždavinys:  

Stiprinti regiono viešojo valdymo darbuotojų 

kompetenciją, didinti jų veiklos efektyvumą ir 

gerinti teikiamų paslaugų kokybę. 

Viešojo valdymo 

darbuotojų, dalyvavusių 

kompetencijos ir 

 aptarnavimo kokybės 

gerinimo veiklose, 

skaičius, vnt. 

0 40 [40; +∞) labai gerai 

(30; 40) gerai 

(20; 30) patenkinamai 

(-∞; 20] blogai 

3.1. Tikslas: 

Diegti sveiką gyvenamąją aplinką kuriančias 

vandentvarkos ir atliekų tvarkymo sistemas, 

didinti paslaugų kokybę ir prieinamumą. 

 

    

3.1.1-r-1 Uždavinys: 

Plėsti, renovuoti ir modernizuoti geriamojo 

vandens ir nuotekų, paviršinių nuotekų 

surinkimo infrastruktūrą, gerinti teikiamų 

paslaugų  kokybę.   

Įgyvendintų 

rekonstruojamų, 

modernizuojamų ir 

naujai nutiestų vandens 

tiekimo tinklų ir nuotekų 

tinklų įrengimo  projektų 

skaičius, vnt. 

0 8 [8; +∞) labai gerai 

(6; 8) gerai 

(5; 6) patenkinamai 

(0; 5] blogai 

3.1.2-r-1 Uždavinys:  

Plėsti atliekų tvarkymo infrastruktūrą, mažinti 

sąvartyne šalinamų atliekų kiekį.  

Į sąvartyną pašalinamų 

komunalinių atliekų dalis 

bendroje atliekų 

apimtyje, proc. 

70,0 35,0 [35; +∞) labai gerai 

(35; 45) gerai 

45;55 ) patenkinamai 

(-∞; 55] blogai 
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Kodas Tikslai ir uždaviniai Vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas 

Pradinė reikšmė 

(2014 m.) 

Siekiama reikšmė 

(2020 m.) 

Nuokrypio intervalų 

ribos ir įvertinimas 

3.2. Tikslas: 

Saugoti ir tausojančiai naudoti regiono 

kraštovaizdį, užtikrinant tinkamą jo 

planavimą, naudojimą ir tvarkymą. 

    

3.2.1-r-1 Uždavinys:  

Padidinti kraštovaizdžio planavimo, tvarkymo 

ir racionalaus naudojimo bei apsaugos 

efektyvumą. 

Regione sutvarkytų 

apleistų ir užterštų 

teritorijų bei vandens 

telkinių skaičius, vnt.  

0 8 [8; +∞) labai gerai 

(6; 8) gerai 

(5; 6) patenkinamai 

(0;5] blogai 
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Tauragės regiono plėtros plano 2014-2020 m. 

įgyvendinimo stebėsena 

 

 

3 lentelė. Efekto ir rezultato vertinimo kriterijų pasiekimo grafikas. 

 

Kodas 
Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 
Metai: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 1.1-ef-1 Bendrasis vidaus 

produktas, mln. Eur. 

670,1-2014

 

770,4-2020 

         

 1.1-ef-2 Registruotų bedarbių ir 

darbingo amžiaus 

gyventojų santykis, 

lyginant su šalies 

vidurkiu, proc. 

 125,3-2014

 

115,0-2020 

         

1.1.1-r-1 Įgyvendintų projektų 

skaičius.(ITI), vnt. 

0-2014 

16-2020 
         

1.1.1-r-2 Kompleksiškai 

sutvarkytų tikslinių 

teritorijų skaičius (ITI), 

vnt. 

0-2014

 

3-2020 

         

1.1.1-r-3 Kompleksiškai 

sutvarkyti miestai, vnt. 

0-2014

 

1-2020 

         

 1.1.1-r-4 Sutvarkytos 

pereinamojo laikotarpio 

tikslinės teritorijos, vnt. 

0-2014

 

2-2020  

         

1.2.-ef-1 Tiesioginių užsienio 

investicijų tenkančių 1 

gyventojui regione 

padidėjimas, proc. 

0-2014 

 

4- 2020  
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Tauragės regiono plėtros plano 2014-2020 m. 

įgyvendinimo stebėsena 

 

Kodas 
Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 
Metai: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1.2-ef-2 Vidutinis mėnesinis 

bruto darbo 

užmokestis, lyginant su 

šalies vidurkiu, proc. 

80,7-2014

 

86,5-2020 

         

1.1.2-r-1 Kompleksiškai 

atnaujintų kaimo 

vietovių skaičius (1-6 

tūkst. gyv.). 

0-2014

 

2-2020 

         

1.1.2-r-2 Pagrindinių paslaugų ir 

kaimų atnaujinimo 

kaimo vietovėse 

įgyvendintų priemonių 

skaičius, vnt. 

0-2014 

ŽŪM KPP 

projektai 

bus 

atrenkami 

regiono 

mastu, kai 

ministerija 

patvirtins 

taisykles-

2020 

         

1.2.1-r-1 Įgyvendintų 

susisiekimo sistemos 

tobulinimo projektų 

skaičius, vnt. 

0-2014

 

3-2020 

         

1.2.1-r-2 Kelių eismo įvykių 

skaičiaus sumažinimas 

regione, proc. 

0-2014

 

15-2020 
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Tauragės regiono plėtros plano 2014-2020 m. 

įgyvendinimo stebėsena 

 

Kodas 
Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 
Metai: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1.2.2-r-1 Sutvarkytų, 

modernizuotų ir 

atnaujintų kultūros 

paveldo objektų 

skaičius, vnt. 

0-2014

 

2-2020 

         

1.2.2-r-2 Sutvarkytų, 

modernizuotų ir 

atnaujintų kultūros 

infrastruktūros objektų 

skaičius, vnt. 

0-2014

 

4-2020 

         

 1.2.3-r-1 Turistų skaičiaus 

padidėjimas, proc. 

0-2014

 

7-2020 

         

2.1-ef-1 Regiono savivaldybių, 

pagerinusių vietą 

Lietuvos savivaldybių 

indekse, skaičius. 

0-2014 

 

4-2020 

         

2.1-ef-2 Gyventojų, kuriems 

padidinta švietimo, 

sveikatos ir socialinės 

priežiūros paslaugų 

aprėptis ir 

prieinamumas, apimties 

padidėjimas, proc. 

0-2014 

28-2020 
         

2.1.1-r-1 Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo, bendrojo 

0-2014

 

5-2020 

         



 

 13 

Tauragės regiono plėtros plano 2014-2020 m. 

įgyvendinimo stebėsena 

 

Kodas 
Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 
Metai: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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. 

0-2014

 

6-2020 

         

2.1.3-r-1 Įsigytų arba naujai 

įrengtų socialinių būstų 

skaičius, vnt. 

0-2014 

53-2020 
         

2.2-ef-1 Savivaldybių, 

pagerinusių viešąjį 

valdymą ir jo  paslaugų 

kokybę, skaičius, vnt. 

0-2014

 

4-2020 

         

2.2.1-r-1 Viešojo valdymo 

darbuotojų, 

dalyvavusių 

kompetencijos ir  

aptarnavimo kokybės 

gerinimo veiklose, 

skaičius, vnt. 

0-2014 

40-2020 
         

3.1-ef-1 Gyventojų, aprūpintų 

aukštos kokybės 

vandentvarkos 

paslauga, aprėpties 

padidėjimas, proc. 

0-2014

 

15-2020 
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Tauragės regiono plėtros plano 2014-2020 m. 

įgyvendinimo stebėsena 

 

Kodas 
Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 
Metai: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

3.1-ef-2 Gyventojų, aprūpintų 

aukštos kokybės atliekų 

tvarkymo paslauga, 

aprėpties padidėjimas, 

proc. 

0-2014 

46-2020 
         

3.1.1-r-1 Įgyvendintų 

rekonstruojamų, 

modernizuojamų ir 

naujai nutiestų vandens 

tiekimo tinklų ir 

nuotekų tinklų 

įrengimo  projektų 

skaičius, vnt. 

0-2014

 

8-2020 

         

3.1.2-r-1 Į sąvartyną pašalinamų 

komunalinių atliekų 

dalis bendroje atliekų 

apimtyje, proc. 

70,0-2014

 

35,0-2020 

         

3.2-ef-1 Savivaldybių, kuriose 

įdiegtos kraštovaizdį ir 

ekologinę būklę 

gerinančios priemonės, 

skaičius. 

0-2014

 

4-2020 

         

3.2.1-r-1 Regione sutvarkytų 

apleistų ir užterštų 

teritorijų bei vandens 

telkinių skaičius, vnt. 

0-2014

 

8-2020 

         

 


