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Pakeista 2018-02-13 sprendimu Nr. 51/9S-3
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Pakeista 2018-06-05 sprendimu Nr. 51/9S-27

Pakeista 2018-08-20 sprendimu Nr. 51/9S-43

Stebėsena



PLANO POVEIKIS

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.

Tikslas: [770,4; +∞) labai gerai

(770,4; 721,2) gerai

[721,2;670,1) patenkinamai

(-∞;670,1] blogai

Tikslas: (-∞;115,0] labai gerai

(115,0; 120,5) gerai

[120,5; 125,3) patenkinamai

[125,3; + ∞) blogai

Tikslas:

(4; 3) gerai

[3; 2) patenkinamai

(-∞; 2] blogai

Tikslas:

(86,5;  83,4) gerai

[83,4; 80,7) patenkinamai

(-∞; 80,7] blogai

Prioritetas:

Darni, sveika, besimokanti 

bendruomenė.

Tikslas: 

(3;4) gerai

[2;3) patenkinamai

(0] blogai

Tikslas: [28;+∞) labai gerai

(18; 28) gerai

[9; 18) patenkinamai

(-∞; 9] blogai

Tikslas: [4;+∞) labai gerai

(4; 3) gerai

[3; 2) patenkinamai

(-∞; 2] blogai

Prioritetas:

Žmogui  patogi gyventi ir 

saugi aplinka.

Tikslas: [15;+∞) labai gerai

(15; 13) gerai

[13; 11) patenkinamai

(-∞; 11] blogai

Tikslas: [46;+∞) labai gerai

(46; 41) gerai

[41; 37) patenkinamai

(-∞; 37] blogai

Tikslas: [4;+∞) labai gerai

(4; 3) gerai

[3; 2) patenkinamai

(-∞; 2] blogai

3.1-ef-2

Gyventojų, aprūpintų 

aukštos kokybės atliekų 

tvarkymo paslauga, 

aprėpties padidėjimas, proc.

0 (37;46)
Diegti sveiką gyvenamąją 

aplinką kuriančias 

vandentvarkos ir atliekų 

3.2-ef-1

Savivaldybių, kuriose 

įdiegtos kraštovaizdį ir 

ekologinę būklę gerinančios 

priemonės, skaičius.

0 4
Saugoti ir tausojančiai 

naudoti regiono 

kraštovaizdį, užtikrinant 

3.1-ef-1

Gyventojų, aprūpintų 

aukštos kokybės 

vandentvarkos paslauga, 

aprėpties padidėjimas, proc. 

0 (11;15)
Diegti sveiką gyvenamąją 

aplinką kuriančias 

vandentvarkos ir atliekų 

2.2-ef-1

Savivaldybių, pagerinusių 

viešąjį valdymą ir jo  

paslaugų kokybę, skaičius, 

vnt.

0 4
Tobulinti viešąjį valdymą 

savivaldybėse, didinant jo 

atitikimą visuomenės 

Gerinti viešųjų sveikatos 

apsaugos, švietimo ir 

socialinių paslaugų teikimo 

kokybę, didinti jų 

2.1-ef-2

Gyventojų, kuriems 

padidinta švietimo, 

sveikatos ir socialinės 

priežiūros paslaugų aprėptis 

ir prieinamumas, apimties 

padidėjimas, proc.

0 (18;28)

Gerinti viešųjų sveikatos 

apsaugos, švietimo ir 

socialinių paslaugų teikimo 

kokybę, didinti jų 

prieinamumą gyventojams.

2.1-ef-1

Regiono savivaldybių, 

pagerinusių vietą Lietuvos 

savivaldybių indekse, 

skaičius.

0 [3;4)

[4;+∞) labai gerai

[4;+∞) labai gerai
Pagerinti sąlygas investicijų 

pritraukimui, sudaryti 

palankią aplinką verslui 

vystytis, ekonominės veiklos 

1.2-ef-2

Vidutinis mėnesinis bruto 

darbo užmokestis, lyginant 

su šalies vidurkiu, proc.

80,7 86,5

[86,5; +∞) labai gerai
Pagerinti sąlygas investicijų 

pritraukimui, sudaryti 

palankią aplinką verslui 

vystytis, ekonominės veiklos 

1.2-ef-1

Tiesioginių užsienio 

investicijų tenkančių 1 

gyventojui regione 

padidėjimas, proc.

0 (3; 4)

1.1-ef-2

Registruotų bedarbių ir 

darbingo amžiaus gyventojų 

santykis, lyginant su šalies 

vidurkiu, proc.

125,3 115

Mažinti išsivystymo 

skirtumus regiono viduje, 

skatinti ūkinės veiklos 

įvairovę mieste ir kaime, 

1.1-ef-1
Bendrasis vidaus produktas, 

mln. Eur
670,1 770,4

Mažinti išsivystymo 

skirtumus regiono viduje, 

skatinti ūkinės veiklos 

įvairovę mieste ir kaime, 

didinti ekonomikos augimą.



PLANO REZULTATAI

2 lentelė. Rezultato vertinimo kriterijai.

Kodas Tikslai ir uždaviniai
Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas

Pradinė reikšmė 

(2014 m.)

Siekiama 

reikšmė (2023 

m.)

Nuokrypio intervalų ribos 

ir įvertinimas

Tikslas: 

Mažinti išsivystymo skirtumus 

regiono viduje, skatinti ūkinės 

veiklos įvairovę mieste ir 

kaime, didinti ekonomikos 

augimą.

Uždavinys: [12;+ ∞) labai gerai

(12;9) gerai

[9;6) patenkinamai

(0;6] blogai

Uždavinys: [3; +∞) labai gerai

(3; 2) gerai

[2; 1) patenkinamai

(0; 1] blogai

Uždavinys: [1; +∞) labai gerai

(1;) gerai

[0;) patenkinamai

(0] blogai

Uždavinys: [2;+ ∞) labai gerai

(2;1) gerai

[1;0) patenkinamai

(0] blogai

Uždavinys: [2;+ ∞) labai gerai

(2;1) gerai

[1;0) patenkinamai

(0] blogai

Uždavinys: [;+ ∞) labai gerai

(;) gerai

[;) patenkinamai

(;] blogai

Tikslas:

Uždavinys: [12;+ ∞) labai gerai

(12;8) gerai

[8;4) patenkinamai

(0;4] blogai

Uždavinys: [15;+ ∞) labai gerai

(15;11) gerai

[11;8) patenkinamai

(-∞;8] blogai

Uždavinys: [4; +∞) labai gerai

(4; 3) gerai

[3; 2) patenkinamai

(0; 2] blogai

Uždavinys: [2; +∞) labai gerai

(2; 1) gerai

[1; 0) patenkinamai

(0] blogai

Uždavinys: [7 +¥) labai gerai

(7; 5) gerai

[5; 3) patenkinamai

(-¥;3) blogai 

Tikslas: 

2.1.

1.2.2-r-2

Sutvarkytų, modernizuotų ir 

atnaujintų kultūros 

infrastruktūros objektų 

skaičius, vnt.

0 2

Modernizuoti kultūros įstaigų 

fizinę ir informacinę 

infrastruktūrą, kultūros 

paslaugoms pritaikyti  kultūros 

1.2.3-r-1
Turistų skaičiaus padidėjimas, 

proc.
0 7

Vykdyti informacines 

marketingo priemones, 

skatinančias viešąsias ir 

privačias investicijas  į 

1.2.1-r-2
Kelių eismo įvykių skaičiaus 

sumažinimas regione, proc.
0 15

Tobulinti susisiekimo sistemas 

regione, vystyti ekologiškai 

darnią transporto 

infrastruktūrą, padidinti darbo 

1.2.2-r-1

Sutvarkytų, modernizuotų ir 

atnaujintų kultūros paveldo 

objektų skaičius, vnt.

0 4

Modernizuoti kultūros įstaigų 

fizinę ir informacinę 

infrastruktūrą, kultūros 

paslaugoms pritaikyti  kultūros 

Pagerinti sąlygas investicijų 

pritraukimui, sudaryti palankią 

aplinką verslui vystytis, 

1.2.1-r-1

Įgyvendintų susisiekimo 

sistemos tobulinimo projektų 

skaičius, vnt.

0 12

Tobulinti susisiekimo sistemas 

regione, vystyti ekologiškai 

darnią transporto 

infrastruktūrą, padidinti darbo 

1.1.2-r-2

Pagrindinių paslaugų ir kaimų 

atnaujinimo kaimo vietovėse 

įgyvendintų priemonių 

skaičius, vnt.

0

ŽŪM KPP 

projektai bus 

atrenkami regiono 

mastu, kai 

ministerija 

Mažinti atskirtį tarp miesto ir 

kaimo, remti kompleksišką 

kaimo atnaujinimą ir plėtrą, 

Pagrindinių paslaugų ir kaimų 

1.2

1.1.1-r-4

Sutvarkytos pereinamojo 

laikotarpio tikslinės teritorijos, 

vnt..

0 2

Vystyti tikslines teritorijas, 

padidinti ūkinės veiklos 

įvairovę, pagerinti sukurtų 

darbo vietų pasiekiamumą.

1.1.2-r-1

Kompleksiškai atnaujintų 

kaimo vietovių skaičius (1-6 

tūkst.) .

0 2

Mažinti atskirtį tarp miesto ir 

kaimo, remti kompleksišką 

kaimo atnaujinimą ir plėtrą, 

kompleksiškai gerinti kaimo 

1.1.1-r-2

Kompleksiškai sutvarkytų 

tikslinių teritorijų skaičius 

(ITI), vnt.

0 3

Vystyti tikslines teritorijas, 

padidinti ūkinės veiklos 

įvairovę, pagerinti sukurtų 

darbo vietų pasiekiamumą.

1.1.1-r-3
Kompleksiškai sutvarkyti 

miestai, vnt.
0 1

Vystyti tikslines teritorijas, 

padidinti ūkinės veiklos 

įvairovę, pagerinti sukurtų 

darbo vietų pasiekiamumą.

1.1.

1.1.1-r-1
Įgyvendintų projektų 

skaičius.(ITI), vnt.
0 17

Vystyti tikslines teritorijas, 

padidinti ūkinės veiklos 

įvairovę, pagerinti sukurtų 

darbo vietų pasiekiamumą.



PLANO REZULTATAI

Kodas Tikslai ir uždaviniai
Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas

Pradinė reikšmė 

(2014 m.)

Siekiama 

reikšmė (2023 

m.)

Nuokrypio intervalų ribos 

ir įvertinimas

Gerinti viešųjų sveikatos 

apsaugos, švietimo ir socialinių 

paslaugų teikimo kokybę, 

didinti jų prieinamumą 

gyventojams.

Uždavinys: [11; +∞) labai gerai

(11;5) gerai

[5; 3) patenkinamai

(0; 3] blogai

Uždavinys: [25; +∞) labai gerai

(25;15) gerai

[15; 8) patenkinamai

(0; 8] blogai

Uždavinys: [89; +∞) labai gerai

(86; 60) gerai

[60; 40) patenkinamai

(0; 40] blogai

Tikslas: 

Tobulinti viešąjį valdymą 

savivaldybėse, didinant jo 

atitikimą visuomenės 

poreikiams.

Uždavinys: [69; +∞) labai gerai

(69; 40) gerai

[40; 20) patenkinamai

(0; 20] blogai

Tikslas:

Uždavinys: [8; +∞) labai gerai

(8; 6) gerai

[6; 2) patenkinamai

(0; 2] blogai

Uždavinys: [35; +∞) labai gerai

(35; 55) gerai

[55;70 ) patenkinamai

(-∞; 70] blogai

Tikslas:

Saugoti ir tausojančiai naudoti 

regiono kraštovaizdį, 

užtikrinant tinkamą jo 

planavimą, naudojimą ir 

tvarkymą.

Uždavinys: [10; +∞) labai gerai

(10; 8) gerai

[8; 4) patenkinamai

(0;4] blogai

3.2.

3.2.1-r-1

Regione sutvarkytų apleistų ir 

užterštų teritorijų bei vandens 

telkinių skaičius, vnt. 

0 10

Padidinti kraštovaizdžio 

planavimo, tvarkymo ir 

racionalaus naudojimo bei 

apsaugos efektyvumą.

3.1.1-r-1

Įgyvendintų rekonstruojamų, 

modernizuojamų ir naujai 

nutiestų vandens tiekimo tinklų 

ir nuotekų tinklų įrengimo  

projektų skaičius, vnt.

0 8

Plėsti, renovuoti ir 

modernizuoti geriamojo 

vandens ir nuotekų, paviršinių 

nuotekų surinkimo 

3.1.2-r-1

Į sąvartyną pašalinamų 

komunalinių atliekų dalis 

bendroje atliekų apimtyje, 

proc.

70 35

Plėsti atliekų tvarkymo 

infrastruktūrą, mažinti 

sąvartyne šalinamų atliekų 

kiekį. 

3.1.

Diegti sveiką gyvenamąją 

aplinką kuriančias 

vandentvarkos ir atliekų 

tvarkymo sistemas, didinti 

paslaugų kokybę ir 

2.2

2.2.1-r-1

Viešojo valdymo darbuotojų, 

dalyvavusių kompetencijos ir 

aptarnavimo kokybės gerinimo 

veiklose, skaičius, vnt.

0 69

Stiprinti regiono viešojo 

valdymo darbuotojų 

kompetenciją, didinti jų 

veiklos efektyvumą ir gerinti 

2.1.2-r-1

Įgyvendintų sveikatos paslaugų 

gerinimo ir prieinamumo 

didinimo bei sveiko senėjimo 

proceso ugdymo projektų 

skaičius, vnt.

0 25

Gerinti sveikatos priežiūros 

įstaigų infrastruktūrą, kelti 

paslaugų kokybę ir jų 

prieinamumą (ypač tikslinėms 

2.1.3-r-1
Įsigytų arba naujai įrengtų 

socialinių būstų skaičius, vnt.
0 89

Padidinti regiono savivaldybių 

socialinio būsto fondą, 

pagerinti bendruomenėje 

teikiamų socialinių paslaugų 

2.1.

2.1.1-r-1

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo, 

bendrojo lavinimo ir 

neformaliojo švietimo įstaigų 

modernizavimo projektų 

skaičius, vnt. 

0 11

Padidinti bendrojo ugdymo, 

priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio bei neformaliojo 

švietimo įstaigų tinklo 

efektyvumą, plėtoti vaikų ir 

jaunimo ugdymo galimybes ir 



VERTINIMO KRITERIJŲ PASIEKIMO GRAFIKAS

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

a=770,4 

b=721,2 

c=670,1

a=770,4 

b=721,2 

c=670,1

a=770,4 

b=721,2 

c=670,1

a=770,4 

b=721,2 

c=670,1

 1.1-ef-2

Registruotų bedarbių ir darbingo 

amžiaus gyventojų santykis, lyginant su 

šalies vidurkiu, proc.

 125,3-2014 

115,0-2020

a=115,0 

b=120,5 

c=125,3

a=115,0 

b=120,5 

c=125,3

a=115,0 

b=120,5 

c=125,3

a=115,0 

b=120,5 

c=125,3

1.1.1-r-1 Įgyvendintų projektų skaičius.(ITI), vnt.
0-2014                

17-2020

a=1 b=0 

c=0

a=8 b=5 

c=1

a=15 

b=8 c=1

a=17 

b=15 

c=10

a=17 

b=15 

c=10

a=17 

b=15 

c=10

a=17 

b=15 

c=10

1.1.1-r-2
Kompleksiškai sutvarkytų tikslinių 

teritorijų skaičius (ITI), vnt.

0-2014 3-

2020

a=1 b=0 

c=0

a=2 b=1 

c=0

a=3 b=2 

c=1

a=3 b=2 

c=1

a=3 b=2 

c=1

a=3 b=2 

c=1

1.1.1-r-3 Kompleksiškai sutvarkyti miestai, vnt.
0-2014 1-

2020

a=1 b=0 

c=0

a=1 b=0 

c=0

a=1 b=0 

c=0

a=1 b=0 

c=0

a=1 b=0 

c=0

 1.1.1-r-4
Sutvarkytos pereinamojo laikotarpio 

tikslinės teritorijos, vnt.

0-2014               

2-2020 

a=1 b=0 

c=0

a=2 b=1 

c=0

a=2 b=1 

c=0

a=2 b=1 

c=0

a=2 b=1 

c=0

a=2 b=1 

c=0



VERTINIMO KRITERIJŲ PASIEKIMO GRAFIKAS

1.2.-ef-1

Tiesioginių užsienio investicijų 

tenkančių 1 gyventojui regione 

padidėjimas, proc.

0-2014              

4- 2020 

a=4 b=3 

c=2

a=4 b=3 

c=2

a=4 b=3 

c=2

a=4 b=3 

c=2

1.2-ef-2

Vidutinis mėnesinis bruto darbo 

užmokestis, lyginant su šalies vidurkiu, 

proc.

80,7-2014 

86,5-2020

a=86,5 

b=83,4 

c=80,7

a=86,5 

b=83,4 

c=80,7

a=86,5 

b=83,4 

c=80,7

a=86,5 

b=83,4 

c=80,7

1.1.2-r-1
Kompleksiškai atnaujintų kaimo 

vietovių skaičius (1-6 tūkst. gyv.).

0-2014 2-

2020

a=1 b=0 

c=0

a=2 b=1 

c=0

a=2 b=1 

c=0

a=2 b=1 

c=0

a=2 b=1 

c=0

a=2 b=1 

c=0

1.1.2-r-2

Pagrindinių paslaugų ir kaimų 

atnaujinimo kaimo vietovėse 

įgyvendintų priemonių skaičius, vnt.

0-2014 ŽŪM 

KPP 

projektai bus 

atrenkami 

regiono 

- - - - - - - - -

1.2.1-r-1
Įgyvendintų susisiekimo sistemos 

tobulinimo projektų skaičius, vnt.

0-2014 12-

2020

a=1b=0 

c=0

a=7 b=3 

c=1

a=11 

b=7 c=5

a=12 

b=11 

c=7

a=12 

b=11 

c=7

a=12 

b=11 

c=7

a=12 

b=11 

c=7

1.2.1-r-2
Kelių eismo įvykių skaičiaus 

sumažinimas regione, proc.

0-2014                      

15-2020

a=5 b=2 

c=1

a=8 b=5 

c=2

a=11 

b=18 

c=5

a=15 

b=11 

c=8

1.2.2-r-1
Sutvarkytų, modernizuotų ir atnaujintų 

kultūros paveldo objektų skaičius, vnt.

0-2014 4-

2020

a=1 b=0 

c=0

a=2 b=1 

c=0

a=3 b=2 

c=1

a=4 b=3 

c=2

a=4 b=3 

c=2

a=4 b=3 

c=2



VERTINIMO KRITERIJŲ PASIEKIMO GRAFIKAS

1.2.2-r-2

Sutvarkytų, modernizuotų ir atnaujintų 

kultūros infrastruktūros objektų 

skaičius, vnt.

0-2014 2-

2020

a=1 b=0 

c=0

a=2 b=1 

c=0

a=2 b=1 

c=0

a=2 b=1 

c=0

a=2 b=1 

c=0

a=2 b=1 

c=0

 1.2.3-r-1 Turistų skaičiaus padidėjimas, proc.
0-2014 7-

2020

a=3 b=2 

c=1

a=4 b=3 

c=2

a=5 b=4 

c=3

a=6 b=5 

c=4

a=7 b=5 

c=4

2.1-ef-1
Regiono savivaldybių, pagerinusių vietą 

Lietuvos savivaldybių indekse, skaičius.

0-2014                

4-2020

a=2 b=1 

c=0

a=3 b=2 

c=1

a=4 b=3 

c=2

a=4 b=3 

c=2

2.1-ef-2

Gyventojų, kuriems padidinta švietimo, 

sveikatos ir socialinės priežiūros 

paslaugų aprėptis ir prieinamumas, 

apimties padidėjimas, proc.

0-2014                

28-2020

a=9 b=5 

c=1

a=18 

b=9 c=5

a=23 

b=18 

c=9

a=28 

b=18 

c=9

2.1.1-r-1

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo, bendrojo lavinimo ir 

neformaliojo švietimo įstaigų 

modernizavimo projektų skaičius, vnt.

0-2014               

11-2020

a=1 b=0 

c=0

a=6 b=2 

c=1

a=11 

b=5 c=3

a=11 

b=5 c=3

a=11 

b=5 c=3

a=11 

b=5 c=3

2.1.2-r-1

Įgyvendintų sveikatos paslaugų 

gerinimo ir prieinamumo didinimo bei 

sveiko senėjimo proceso ugdymo 

projektų skaičius, vnt.

0-2014 25-

2022

a=10 

b=8 c=6

a=18 

b=10 

c=8

a=24 

b=18 

c=10

a=25 

b=24 

c=18

a=25 

b=24 

c=18

2.1.3-r-1
Įsigytų arba naujai įrengtų socialinių 

būstų skaičius, vnt.

0-2014           

89-2020

a=22 

b=11 

c=5

a=64 

b=22 

c=11

a=89 

b=64 

c=22

a=89 

b=64 

c=22

a=89 

b=64 

c=22

a=89 

b=64 

c=22



VERTINIMO KRITERIJŲ PASIEKIMO GRAFIKAS

2.2-ef-1

Savivaldybių, pagerinusių viešąjį 

valdymą ir jo  paslaugų kokybę, 

skaičius, vnt.

0-2014          

4-2021

a=4 b=3 

c=2

a=4 b=3 

c=2

a=4 b=3 

c=2

a=4 b=3 

c=2

a=4 b=3 

c=2

2.2.1-r-1

Viešojo valdymo darbuotojų, 

dalyvavusių kompetencijos ir  

aptarnavimo kokybės gerinimo 

veiklose, skaičius, vnt.

0-2014        

69-2021

a=21 

b=15 

c=10

a=21 

b=15 

c=10

a=69 

b=40 

c=20

a=69 

b=40 

c=20

a=69 

b=40 

c=20

3.1-ef-1

Gyventojų, aprūpintų aukštos kokybės 

vandentvarkos paslauga, aprėpties 

padidėjimas, proc.

0-2014               

15-2020

a=13 

b=11 

c=5

a=15 

b=13 

c=11

a=15 

b=13 

c=11

a=15 

b=13 

c=11

a=15 

b=13 

c=11

3.1-ef-2

Gyventojų, aprūpintų aukštos kokybės 

atliekų tvarkymo paslauga, aprėpties 

padidėjimas, proc.

0-2014                      

46-2020

a=46 

b=41 

c=37

a=46 

b=41 

c=37

a=46 

b=41 

c=37

a=46 

b=41 

c=37

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

a=4 b=2 

c=1

a=8 b=6 

c=2

a=8 b=6 

c=2

a=8 b=6 

c=2

a=8 b=6 

c=2

3.1.2-r-1

Į sąvartyną pašalinamų komunalinių 

atliekų dalis bendroje atliekų apimtyje, 

proc.

70,0-2014                  

35,0-2020

a=35 

b=55 

c=70

a=35 

b=55 

c=70

a=35 

b=55 

c=70

a=35 

b=55 

c=70

a=35 

b=55 

c=70

3.2-ef-1

Savivaldybių, kuriose įdiegtos 

kraštovaizdį ir ekologinę būklę 

gerinančios priemonės, skaičius.

0-2014             

4-2020

a=4 b=3 

c=2

a=4 b=3 

c=2

a=4 b=3 

c=2

a=4 b=3 

c=2



VERTINIMO KRITERIJŲ PASIEKIMO GRAFIKAS

3.2.1-r-1

Regione sutvarkytų apleistų ir užterštų 

teritorijų bei vandens telkinių skaičius, 

vnt.

0-2014         

10-2021

a=10 

b=8 c=4

a=10 

b=8 c=4

a=10 

b=8 c=4

a=10 

b=8 c=4

a=10 

b=8 c=4

a=10 

b=8 c=4



4 lentelė. Siektinos produkto ir rezultato vertinimo kriterijų reikšmės atitinkamais metais

Kodas Vertinimo kriterijaus pavadinimas Metai: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

P.B.209

Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir 

gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose 

skaičiaus padidėjimas  (apsilankymai per metus)
8850 0 0 0 0 100 8750 0 0 0 0

P.B.214 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km)
3,952 0 0 0 0 0,21 2,091 1,651 0 0 0

P.B.235
Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo 

infrastruktūros pajėgumas (skaičius) 3835 0 0 0 0 0 2006 1829 0 0 0

P.B.236

Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti 

pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis 

(asmenys) 64789 0 0 0 0 0 21008 43781 0 0 0

P.B.238
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 

vietovėse (m2) 55227,5 0 0 0 0 4719,5 50508 0 0 0 0

P.B.239
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 

pastatai miestų vietovėse (m2) 1811,13 0 0 0 0 1757,57 53,56 0 0 0 0

P.N.028
Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų 

nuotakyno dalis (proc.) 68,71 0 0 0 0 0 0 68,71 0 0 0

P.N.050

Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo 

paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens 

tiekimo tinklais (skaičius) 796 0 0 0 0 0 258 538 0 0 0

P.N.051

Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo 

paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų 

geriamojo vandens gerinimo įrenginių (skaičius) 11531 0 0 0 0 0 11310 221 0 0 0

P.N.053
Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai 

pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) 1269 0 0 0 0 0 618 651 0 0 0

P.N.054

Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo 

paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais 

nuotekų valymo įrenginiais (GE) 1868 0 0 0 0 0 1268 600 0 0 0

P.N.091
Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio 

formavimo priemonės (plotas) 22,07 0 0 0 0 6,02 7,47 0 8,58 0 0

P.N.092

Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo 

aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių  ar jų 

dalių bendrieji planai ( skaičius) 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

P.N.093
Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai 

apleisti statiniai ir įrenginiai (skaičius) 8 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0

P.N.094 Rekultivuotos atvirais kasiniais pažeistos žemės 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

P.N.304 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.)
2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

P.N.507 Parengti darnaus judumo mieste planai 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

P.N.508 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis 0,51 0 0 0 0 0,51 0 0 0 0 0

P.N.604

Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo 

suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų 

dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu
100 0 0 0 0 0 25 0 75 0 0

P.N.671
Modernizuoti savivaldybių visuomenės sveikatos 

biurai 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

P.N.717
Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos
3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0

P.N.722
Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos 

bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius) 4 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0

P.N.723
Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos 

neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius)
4 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0

P.N.817 Įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai 80 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0

P.N.910 Parengtos piliečių chartijos 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

P.S.321
Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų 

ilgis (km) 2,06 0 0 0 0 0 1,51 0,55 0 0 0

P.S.322
Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų 

ilgis (km) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

P.S.323 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (vnt.) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

P.S.324 Įdiegtos intelektinės transporto sistemos 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

P.S.325
Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto 

priemonės 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

P.S.328

Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam 

paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) 

rekonstruota infrastruktūra (ha) 148,34 0 0 0 0 0 0 148,34 0 0 0

P.S.329
Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų 

surinkimo pajėgumai (t /m) 5100 0 0 0 0 5100 0 0 0 0 0

P.S.333
Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo 

tinklų ilgis (km) 18,017 0 0 0 0 0 11,5 6,517 0 0 0

P.S.335
Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 

kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0

P.S.338
Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio 

lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) 5 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0

P.S.342
Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos 

priemonės 8 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0

P.S.361
Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros 

objektai (vnt.) 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0

P.S.362 Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai (vnt.) 89 0 0 0 0 22 42 25 0 0 0

P.S.363

Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių 

asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose 

modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra 

(skaičius) 23 0 0 0 0 0 9 14 0 0 0

P.S.364
Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. 

(išskyrus savivaldybių centrus) (m
2
) 70600 0 0 0 0 34600 36000 0 0 0 0

P.S.365
Atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir 

statiniai kaimo vietovėse (m2) 700 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0

PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ PASIEKIMO GRAFIKAS



P.S.371

Savivaldybės, kuriose įdiegti inovatyvūs viešųjų 

asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimo modeliai, pagerinantys sveikatos priežiūros 

paslaugų prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms 

(skaičius) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P.S.372

Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo 

informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei 

sveikatos raštingumą didinančiose veiklose 4247 0 0 0 0 0 0 0 3223 1024 0

P.S.379

Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose 

pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar 

atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė 

(skaičius) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P.S.380
Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos 

naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vieto
120 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0

P.S.415

Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą 

ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) 

aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0

P.S.416

Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie 

dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis 

vykdytose veiklose, skirtose stiprinti teikiamų 

paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimui 

reikalingas kompetencijas 69 0 0 0 0 0 21 0 48 0 0



5 lentelė. Siektinos produkto ir rezultato vertinimo kriterijų reikšmės kaupiamuoju būdu (nuo plano įgyvendinimo pradžios).

Kodas Vertinimo kriterijaus pavadinimas Metai: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

P.B.209

Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir 

gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose 

skaičiaus padidėjimas  (apsilankymai per metus)
8850 0 0 0 0 100 8850 8850 8850 8850 8850

P.B.214 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km)
3,952 0 0 0 0 0,21 2,301 3,952 3,952 3,952 3,952

P.B.235
Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo 

infrastruktūros pajėgumas (skaičius) 3835 0 0 0 0 0 2006 3835 3835 3835 3835

P.B.236

Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti 

pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis 

(asmenys) 64789 0 0 0 0 0 21008 64789 64789 64789 64789

P.B.238
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 

vietovėse (m2) 55227,5 0 0 0 0 4719,5 55227,5 55227,5 55227,5 55227,5 55227,5

P.B.239
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai 

pastatai miestų vietovėse (m2) 1811,13 0 0 0 0 1757,57 1811,13 1811,13 1811,13 1811,13 1811,13

P.N.028
Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų 

nuotakyno dalis (proc.) 68,71 0 0 0 0 0 0 68,71 68,71 68,71 68,71

P.N.050

Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo 

paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens 

tiekimo tinklais (skaičius) 796 0 0 0 0 0 258 796 796 796 796

P.N.051

Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo 

paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų 

geriamojo vandens gerinimo įrenginių (skaičius) 11531 0 0 0 0 0 11310 11531 11531 11531 11531

P.N.053
Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai 

pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) 1269 0 0 0 0 0 618 1269 1269 1269 1269

P.N.054

Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo 

paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais 

nuotekų valymo įrenginiais (GE) 1868 0 0 0 0 0 1268 1868 1868 1868 1868

P.N.091
Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio 

formavimo priemonės (plotas) 22,07 0 0 0 0 6,02 13,49 13,49 22,07 22,07 22,07

P.N.092

Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo 

aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių  ar jų 

dalių bendrieji planai ( skaičius) 2 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2

P.N.093
Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai 

apleisti statiniai ir įrenginiai (skaičius) 8 0 0 0 0 5 5 5 8 8 8

P.N.094 Rekultivuotos atvirais kasiniais pažeistos žemės 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2

P.N.304 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.)
2 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2

P.N.507 Parengti darnaus judumo mieste planai 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

P.N.508 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis 0,51 0 0 0 0 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51

P.N.604

Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo 

suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų 

dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu
100 0 0 0 0 0 25 25 100 100 100

P.N.671
Modernizuoti savivaldybių visuomenės sveikatos 

biurai 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

P.N.717
Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos
3 0 0 0 0 0 1 3 3 3 3

P.N.722
Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos 

bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius) 4 0 0 0 0 0 3 4 4 4 4

P.N.723
Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos 

neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius)
4 0 0 0 0 0 3 4 4 4 4

P.N.817 Įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai 80 0 0 0 0 80 80 80 80 80 80

P.N.910 Parengtos piliečių chartijos 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2

P.S.321
Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų 

ilgis (km) 2,06 0 0 0 0 0 1,51 2,06 2,06 2,06 2,06

P.S.322
Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų 

ilgis (km) 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

P.S.323 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (vnt.) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

P.S.324 Įdiegtos intelektinės transporto sistemos 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

P.S.325
Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto 

priemonės 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2

P.S.328

Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam 

paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) 

rekonstruota infrastruktūra (ha) 148,34 0 0 0 0 0 0 148,34 148,34 148,34 148,34

P.S.329
Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų 

surinkimo pajėgumai (t /m) 5100 0 0 0 0 5100 5100 5100 5100 5100 5100

P.S.333
Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo 

tinklų ilgis (km) 18,017 0 0 0 0 0 11,5 18,017 18,017 18,017 18,017

P.S.335
Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir 

kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) 4 0 0 0 0 1 4 4 4 4 4

P.S.338
Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio 

lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) 5 0 0 0 0 2 4 4 5 5 5

P.S.342
Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos 

priemonės 8 0 0 0 0 0 5 8 8 8 8

P.S.361
Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros 

objektai (vnt.) 4 0 0 0 0 2 4 4 4 4 4

P.S.362 Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai (vnt.) 89 0 0 0 0 22 64 89 89 89 89

P.S.363

Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių 

asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose 

modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra 

(skaičius) 23 0 0 0 0 0 9 23 23 23 23

P.S.364
Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. 

(išskyrus savivaldybių centrus) (m
2
) 70600 0 0 0 0 34600 70600 70600 70600 70600 70600

P.S.365
Atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir 

statiniai kaimo vietovėse (m2) 700 0 0 0 0 0 700 700 700 700 700

PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ PASIEKIMO GRAFIKAS



P.S.371

Savivaldybės, kuriose įdiegti inovatyvūs viešųjų 

asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimo modeliai, pagerinantys sveikatos priežiūros 

paslaugų prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms 

(skaičius) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P.S.372

Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo 

informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei 

sveikatos raštingumą didinančiose veiklose 4247 0 0 0 0 0 0 0 3223 4247 4247

P.S.379

Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose 

pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar 

atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė 

(skaičius) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P.S.380
Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos 

naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vieto
120 0 0 0 0 0 120 120 120 120 120

P.S.415

Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą 

ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) 

aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones 4 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4

P.S.416

Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie 

dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis 

vykdytose veiklose, skirtose stiprinti teikiamų 

paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimui 

reikalingas kompetencijas 69 0 0 0 0 0 21 21 69 69 69



Eil. Nr.
Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas

Vertinimo 

kriterijaus 

apskaičiavimo 

formulė arba tyrimo 

pavadinimas*

Vertinimo kriterijaus reikšmei 

apskaičiuoti arba tyrimui 

atlikti naudojami duomenys 

(kintamieji)

Duomenis 

pateikiančios 

institucijos

Duomenų gavimo 

šaltiniai **

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmę 

apskaičiuojanti 

institucija

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmės 

apskaičiavimo 

periodiškumas

1 PRIORITETAS. Subalansuotas, darnia plėtra pagrįstas ekonominis augimas

1.1-ef-1
Bendrasis vidaus 

produktas, mln. Eur
A

A- apskrityje sukurtas 

bendrasis vidaus produktas, 

mln.Eur

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Oficialiosios 

statistikos portalas

http://www.osp.stat.g

ov.lt/home

RPD prie VRM 

Tauragės 

skyrius

Metai

1.1-ef-2

Registruotų bedarbių ir 

darbingo amžiaus 

gyventojų santykis, 

lyginant su šalies 

vidurkiu, proc.

A/B*100

A- apskrities bedarbių proc. 

nuo darbingo amžiaus 

žmonių; 

B- bedarbių proc. nuo 

darbingo amžiaus žmonių 

šalyje.

Lietuvos darbo 

birža

Darbo rinka

www.ldb.lt 

RPD prie VRM 

Tauragės 

skyrius

Metai

1.2-ef-1

Tiesioginių užsienio 

investicijų tenkančių 1 

gyventojui regione 

padidėjimas, proc.

(B-A)/A*100

A - praėjusio laikotarpio 

tiesioginės užsienio 

investicijos tenkančios 1 

gyventojui regione; B - 

ataskaitinio laikotarpio 

tiesioginės užsienio 

investcijos, tenkančios 1 

gyventojui regione

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Oficialiosios 

statistikos portalas

http://www.osp.stat.g

ov.lt/home

RPD prie VRM 

Tauragės 

skyrius

Metai

1.2-ef-2

Vidutinis mėnesinis 

bruto darbo užmokestis, 

lyginant su šalies 

vidurkiu, proc.

A/B*100

A- apskrities mėnesinis bruto 

darbo užmokestis;

B- šalies mėnesinis bruto 

darbo užmokestis.

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Oficialiosios 

statistikos portalas

http://www.osp.stat.g

ov.lt/home

RPD prie VRM 

Tauragės 

skyrius

Metai

2.1-ef-1

Regiono savivaldybių, 

pagerinusių vietą 

Lietuvos savivaldybių 

indekse, skaičius.

Lietuvos 

savivaldybių 

indekso tyrimas

Lietuvos 

laisvosios rinkos 

institutas

http://www.llri.lt/tyri

mai/lietuvos-

savivaldybiu-

indeksas

RPD prie VRM 

Tauragės 

skyrius

Metai

2.1-ef-2

Gyventojų, kuriems 

padidinta švietimo, 

sveikatos ir socialinės 

priežiūros paslaugų 

aprėptis ir 

prieinamumas, apimties 

padidėjimas, proc.

(A/B)*100

A - apskrities gyventojų, kurie 

turėjo galimybę naudotis 

paslaugomis baziniais metais, 

skaičius; B - apskrities 

gyventojų, kurie turėjo 

galimybę naudotis 

paslaugomis ataskaitiniais 

metais, skaičius

Tauragės regiono 

savivaldybės

RPD prie VRM 

Tauragės 

skyrius

Metai

2.2-ef-1

Savivaldybių, 

pagerinusių viešąjį 

valdymą ir jo  paslaugų 

kokybę, skaičius, vnt.

A A - apskrities savivaldybių, pagerinusių viešąjį valdymą ir jo  paslaugų kokybę,  skaičius
Tauragės regiono 

savivaldybės

RPD prie VRM 

Tauragės 

skyrius

Metai

3.1-ef-1

Gyventojų, aprūpintų 

aukštos kokybės 

vandentvarkos paslauga, 

aprėpties padidėjimas, 

proc. 

(A/B)*100

A - apskrities gyventojų, 

aprūpintų aukštos kokybės 

vandentvarkos paslauga 

baziniais metais, skaičius; B - 

apskrities gyventojų, 

aprūpintų aukštos kokybės 

vandentvarkos paslauga 

ataskaitiniais metais, skaičius

Tauragės regiono 

savivaldybės

RPD prie VRM 

Tauragės 

skyrius

Metai

3.1-ef-2

Gyventojų, aprūpintų 

aukštos kokybės atliekų 

tvarkymo paslauga, 

aprėpties padidėjimas, 

proc.

(A/B)*100

A - apskrities gyventojų, 

aprūpintų aukštos kokybės 

atliekų tvarkymo paslauga 

baziniais metais, skaičius; B - 

apskrities gyventojų, 

aprūpintų aukštos kokybės 

atliekų tvarkymo paslauga 

ataskaitiniais metais, skaičius

Tauragės regiono 

savivaldybės

RPD prie VRM 

Tauragės 

skyrius

Metai

3.2-ef-1

Savivaldybių, kuriose 

įdiegtos kraštovaizdį ir 

ekologinę būklę 

gerinančios priemonės, 

skaičius.

A

A - savivaldybių, kuriose 

įdiegtos kraštovaizdį ir 

ekologinę būklę gerinančios 

priemonės, skaičius.

Tauragės regiono 

savivaldybės

RPD prie VRM 

Tauragės 

skyrius

Metai

** Iš viešųjų šaltinių (leidiniai, viešosios duomenų bazės, teisės aktai, periodinės apžvalgos ir kt.); naudojant informacines sistemas; tiesiogiai kreipiantis į duomenis 

renkančią instituciją ar įstaigą; kita.

VERTINIMO KRITERIJŲ REIKŠMIŲ APSKAIČIAVIMO METODAI, DALYVAUJANČIOS INSTITUCIJOS IR DUOMENŲ ŠALTINIAI

6 lentelė. Vertinimo kriterijų reikšmių apskaičiavimo metodai, dalyvaujančios institucijos ir duomenų šaltiniai.

2 PRIORITETAS. Darni, sveika, besimokanti bendruomenė.

3 PRIORITETAS. Žmogui  patogi gyventi ir saugi aplinka.

* Jei vertinimo kriterijui apskaičiuoti bus atliekamas papildomas tyrimas, plano priede pateikiamas trumpas laisvos formos tyrimo metodo (-ų) aprašymas.

http://www.llri.lt/tyrimai/lietuvos-savivaldybiu-indeksas
http://www.llri.lt/tyrimai/lietuvos-savivaldybiu-indeksas
http://www.llri.lt/tyrimai/lietuvos-savivaldybiu-indeksas
http://www.llri.lt/tyrimai/lietuvos-savivaldybiu-indeksas


7 lentelė. Visuomenės informavimo apie plano įgyvendinimą priemonės.

Skelbimas 

internete 

**

Pranešimas 

spaudai

Užsakomasis 

straipsnis

Televizijos 

laida

Radijo 

pranešimas

Seminaras, 

konferencija

Kita 

(nurodyti)

Plano 

įgyvendinimo 

ataskaita

1 kartą per 

metus
+

RPT 

posėdžiai
-

Periodinė 

apžvalga

1 kartą per 

ketvirtį
+ -

Teminė apžvalga

Informacinis 

pranešimas

Kita (nurodyti)

* Vienkartinis, periodinis (nurodyti periodiškumą)

** www.lietuvosregionai.lt

VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE PLANO ĮGYVENDINIMĄ PRIEMONĖS

Informacijos 

pobūdis 

Skelbimo 

periodiškumas*

Paskelbimo šaltinis (pažymėti)

Lėšų poreikis 

ir 

finansavimo 

šaltiniai


