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1. ĮVADAS 

 

Telšių regiono plėtros plano 2014 – 2020 metams (toliau – Plano) rengėjas – Regioninės 

plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Telšių apskrities skyrius. 

Prie Plano rengimo prisidėjo šios institucijos ir asmenys: 

Mažeikių rajono savivaldybės administracija ir jos įgaliota atstovė Sigutė Jucytė, 

Ekonomikos, strateginio vystymo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė; 

Plungės rajono savivaldybės administracija ir jos įgaliota atstovė Žaneta Piepalienė, 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja; 

Rietavo savivaldybės administracija ir jos įgaliotas atstovas Antanas Aužbikavičius, 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas; 

Telšių rajono savivaldybės administracija ir jos įgaliotas atstovas Almantas Lukavičius, 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas; 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės 

politikos departamentas ir jo įgaliota atstovė Regina Pocienė, vyresnioji specialistė; 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ir jos įgaliotas atstovas Jonas Skarulskis, 

Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento Strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis 

specialistas; 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir jos įgaliotas atstovas Andrius Valickas, 

Regioninės politikos departamento Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus 

vyriausiasis specialistas; 

Vienas iš instrumentų, naudojamų regioninės politikos įgyvendinimui, yra regionų plėtros 

planai, kurie vertinant Lietuvos narystės Europos Sąjungoje (toliau – ES) keliamus reikalavimus 

regioninės politikos srityje įgauna vis didesnę svarbą. Planu siekiama sudaryti išankstines sąlygas 

vykdyti kryptingą nacionalinę regioninę politiką Telšių apskrityje. 

Pirmieji Telšių regiono plėtros planai buvo parengti 2004 – 2006 ir 2007 – 2013 metų 

laikotarpiams. 

Planas parengtas vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodika, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1V-706 (Žin., 

2011, Nr. 120-5679), atsižvelgiant į: 

- Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymą (Žin., 2000, Nr. 66-1987; 2002, Nr. 123-

5558), 

- Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 

2002 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. IX-1154 (Žin., 2002, Nr. 110-4852), 

- Valstybės pažangos strategiją „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030““, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 (Žin., 2012, Nr. 61-

3050) , 

- Ilgalaikę (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategiją, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 692 (Žin., 2005, Nr. 79-

2860), 

- Regionų kultūros plėtros 2012-2020 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

kultūros ministro 2011 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-639 (Žin., 2011, Nr. 130-6189), 

- Kultūros centrų modernizavimo 2007-2020 metų programą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 4 d. nutarimu Nr. 785 (Žin., 2006, Nr. 88-3470), 

- Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 metų plėtros programą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1715 (Žin., 2010, Nr. 142-7299), 

- Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011-2019 metų programą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 301 (Žin., 2011, Nr. 33-1547), 

- Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 171 (Žin., 2012, Nr. 22-1009), 

- Mažeikių rajono savivaldybės ilgalaikį strateginį plėtros planą 2014-2020 m. 

(administravimo sutartis pasirašyta 2012-07-03, projekto veiklos planuojamos baigti 2013-05-15), 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=106367&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=197711&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=197711&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=284909&b=
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- Mažeikių miesto teritorijos specialiojo plano koncepciją, patvirtintą Mažeikių rajono 

savivaldybės Tarybos 2012 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T1-138, 

- Mažeikių miesto bei besiribojančių teritorijų (šiaurinės ir šiaurės vakarų dalių) susisiekimo 

bei inžinerinių komunikacijų infrastruktūros specialiojo plano koncepciją, patvirtintą Mažeikių 

rajono savivaldybės Tarybos 2012 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T1-139, 

- Mažeikių miesto bei besiribojančių teritorijų (pietinės ir pietrytinės dalių) susisiekimo bei 

inžinerinių komunikacijų infrastruktūros specialiojo plano koncepciją, patvirtintą Mažeikių rajono 

savivaldybės Tarybos 2012 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T1-140, 

- Sedos miesto teritorijos bendrojo plano bendrosios erdvinės plėtros koncepciją, aprobuotą 

Mažeikių rajono savivaldybės Tarybos 2011 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T1-376, 

- Šerkšnėnų kaimo teritorijos bendrojo plano bendrosios erdvinės plėtros koncepciją, 

aprobuotą Mažeikių rajono savivaldybės Tarybos 2011 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T1-377, 

- Tirkšlių miestelio teritorijos bendrojo plano bendrosios erdvinės plėtros koncepciją, 

aprobuotą Mažeikių rajono savivaldybės Tarybos 2011 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T1-378, 

- Viekšnių miesto teritorijos bendrojo plano bendrosios erdvinės plėtros koncepciją, 

aprobuotą Mažeikių rajono savivaldybės Tarybos 2011 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T1-379, 

- Plungės rajono savivaldybės 2010-2017 metų strateginį plėtros planą, patvirtintą Plungės 

rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T1-1, 

- Plungės rajono bendrąjį planą ir Plungės miesto bendrąjį planą, patvirtintus Plungės rajono 

savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. T1-139, 

- Rietavo savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2016 m., patvirtintą Rietavo savivaldybės 

tarybos 2010 m. spalio 21 d. sprendimu Nr. T1-216, 

- Rietavo savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą Rietavo savivaldybės tarybos 

2008 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T1-282, 

- Rietavo savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 

specialųjį planą, patvirtintą Rietavo savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T1-

82, 

- Rietavo miesto šiaurinės dalies ribų išplėtimo specialųjį planą, patvirtintą Rietavo 

savivaldybės tarybos 2011 m gegužės 26 d. sprendimu Nr. T1-81, 

- Rietavo šilumos ūkio specialųjį planą, patvirtintą Rietavo savivaldybės tarybos 2005 m. 

sausio 27 d. sprendimu Nr. T1-18, 

-  Telšių rajono savivaldybės strateginį plėtros planą (Telšių rajono savivaldybės 2004-2020 

m. strateginio plėtros plano atnaujinimą), patvirtintą Telšių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. 

lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T1-404, 

- Telšių rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą Telšių rajono savivaldybės 

tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T1-165, 

- Telšių miesto teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą Telšių rajono savivaldybės tarybos 2008 

m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T1-360, 

- Telšių miesto šilumos tiekimo specialųjį planą, patvirtintą Telšių rajono savivaldybės 

tarybos 2004 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 241, 

- Didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Telšių m. specialųjį planą, patvirtintą Telšių rajono 

savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. 444, 

- UAB „Tele 2“ mobiliojo ryšio bazinių stočių išdėstymo Telšių rajono savivaldybės 

teritorijoje specialųjį planą, patvirtintą Telšių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 28 d. 

sprendimu Nr. 149, 

- AB „Žemaitijos pienas“ gėlo ir mineralinio vandens vandenvietės Telšiuose sanitarinės 

apsaugos zonos nustatymo specialųjį planą, patvirtintą Telšių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. 

birželio 30 d. sprendimu Nr. 247, 

- Gyvenamosios urbanistinės infrastruktūros išvystymo Telšių mieste ir priemiesčio zonose 

specialųjį planą, patvirtintą Telšių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu 

Nr.T1-322, 
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- Telšių miesto vakarinės intensyvaus eismo gatvės 0,0-7,1 km specialųjį planą, patvirtintą 

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T1-24, 

- Telšių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, 

patvirtintą Telšių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr.  T1-92, 

- Telšių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos 

schemą, patvirtintą Telšių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T1-123, 

- Geležinkelio antrojo kelio statybos ruože Telšiai – Lieplaukė specialųjį planą, patvirtintą 

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T1-42. 

Pagal Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymą pagrindiniai teritoriniai dariniai, 

kuriuose įgyvendinama nacionalinė regioninė politika, yra regionai – apskritys. Už šios politikos 

įgyvendinimą apskrityse – atsakingas Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų 

ministerijos, tam tikruose procesuose dalyvauja ir regionų plėtros tarybos – planuojant investicinių 

priemonių turinį ir apimtis. 

Tad vienas iš pagrindinių Plano rengimo uždavinių yra tinkamai suplanuoti ir įsisavinti ES 

finansinę paramą 2014-2020 metais, pasiekti, kad regioninei dimensijai skirtomis lėšomis būtų 

finansuojami svarbiausi projektai ir prisidėti prie Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos 

pažangos strategija „Lietuva 2030““ krypčių įgyvendinimo - paskatinant esminius regiono 

visuomenės pokyčius ir sudarant sąlygas formuotis kūrybingai, atsakingai ir atvirai asmenybei.  

Telšių apskritis pagal ekonominį išsivystymą yra viena stipriausių tarp Lietuvos apskričių, 

tačiau regiono viduje skirtumai tarp savivaldybių yra pakankamai dideli. Įvertinus 2014-2020 metų 

laikotarpio, savivaldybių biudžetų finansines galimybes ir ES paramos poreikius, Plane išskiriami 

svarbiausi plėtros prioritetai, jų įgyvendinimui nustatyti tikslai, uždaviniai bei priemonės. Už 

priemonių įgyvendinimą yra atsakingos priemones pasiūliusios institucijos, įstaigos, organizacijos ir 

kiti socialiniai-ekonominiai partneriai.  

Plane nurodytos tik regiono lygmeniu planuojamos priemonės, valstybės lygmeniu regione 

planuojamos priemonės nenurodytos.   

Svarbi šio Plano rengimo užduotis buvo suderinti aukštesnio ir žemesnio lygio strateginius 

dokumentus, numatyti būdus, kaip efektyviausiai įgyvendinti nacionalines strategijas regione, 

skatinti savivaldybių partnerystę bendrų projektų įgyvendinimui, principinius susitarimus esminiais 

klausimais.  

 

2. REGIONO SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS BŪKLĖS ANALIZĖS 

PAGRINDINIAI DUOMENYS 

 

Lietuvos šiaurės vakaruose esanti Telšių apskritis apima Žemaitijos etnografinio regiono 

šiaurinę dalį. Tai viena iš 10-ties apskričių (pagal dydį – devintoji), į kurias suskirstyta Lietuvos 

Respublikos teritorija. Apskritis šiaurėje ribojasi su Latvijos Respublikos teritorija, vakaruose – su 

Klaipėdos, rytuose – su Šiaulių, pietuose – su Tauragės apskritimis. Telšių apskrities plotas 4350 

km
2
, arba 6,7 proc. visos Lietuvos teritorijos. Teritoriją kerta 1-ojo rango automagistralė Vilnius – 

Klaipėda, tarptautinis transporto koridorius TINA (Vilnius – Šiauliai – Klaipėda), tarptautinė 

geležinkelio linija Minskas – Vilnius – Šiauliai – Klaipėda. Apskritį sudaro Mažeikių, Plungės, 

Telšių rajonų ir Rietavo savivaldybės. Apskrityje 2013 m. pradžioje gyveno 148 tūkst. žmonių, t.y. 

apie 5,0 proc. Respublikos gyventojų. Pagal jų tankumą, palyginus su kitomis apskritimis, su 

Šiaulių apskritimi dalijasi 5-6 vietomis. Telšių apskritis išsiskiria savo krašto istorija, kultūros 

vertybėmis bei protėvių papročiais. Vaizdingiausios teritorijos paskelbtos Žemaitijos nacionaliniu, 

Varnių ir Ventos regioniniais parkais.  

Išskirtinę vietą apskrityje pramonės struktūroje užima AB „ORLEN Lietuva“. Pagrindinės 

bendrovės veiklos sritys yra naftos produktų gamyba ir prekyba. Ji yra viena žinomiausių ir itin 

didelę įtaką ne tik regiono, bet ir Lietuvos ekonomikai darančių bendrovių. Tai didžiausia šalyje 

mokesčių mokėtoja, didžiausia Lietuvos bendrovė pagal pajamas ir viena didžiausių šalies 

eksportuotojų. 
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Bendrasis vidaus produktas vienam gyventojui 2011 m. siekė 29,7 tūkst.. litų ir, palyginti su 

2010 m., padidėjo 14,7 procento (1 priedas). 2011 m. teigiamas bendrosios pridėtinės vertės pokytis 

buvo trijose veiklos rūšyse: statyboje; profesinėje, mokslinėje ir techninėje veikloje, 

administracinėje ir aptarnavimo veikloje; didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje, transporte, 

apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikloje. Didžiausias pokytis buvo statyboje (+1,2 

procentinio punkto). Pramonėje, bendrosios pridėtinės vertės struktūroje 2011 m. sudariusioje 

didžiausią dalį (37, 4 proc.), bendrosios pridėtinės vertės pokytis buvo neigiamas (-0,5 procentinio 

punkto). Didmeninės ir mažmeninės prekybos, transporto, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų 

veikla bendrosios pridėtinės vertės struktūroje sudarė 23,9 proc. ir užėmė antrą vietą (2 priedas). 

2011 metų pabaigoje tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui (toliau – TUI/gyv.) 

Telšių apskrityje sudarė vidutiniškai 25193 litą, t.y. 12532 Lt daugiau nei vidutiniškai šalyje (3 

priedas). Didžiausią apskrities tiesioginių užsienio investicijų dalį pritraukia Mažeikių rajono 

savivaldybė – tiek absoliučiu dydžiu, tiek skaičiuojant TUI/gyv. Antai 2011 metų pabaigoje 

TUI/gyv. Mažeikių rajono savivaldybėje siekė 64509 litus ir buvo 2,6 karto didesnės nei 

vidutiniškai apskrityje. Mažiausios TUI/gyv. 2011 metų pabaigoje buvo Rietavo savivaldybėje (22 

litai) – 576 karto mažesnės nei vidutiniškai Lietuvoje ir net 1145 kartus mažesnės nei Telšių 

apskrityje. Plungės r. sav., Rietavo sav. ir Telšių r. sav. nėra tokios patrauklios užsienio 

investicijoms kaip Mažeikių r. sav., kurioje veikia AB „Mažeikių nafta“. Per 2007–2011 metų 

laikotarpį TUI/gyv. Mažeikių r. sav. mažėjo nuo 94,7 iki 64,5 tūkst. Lt, o vidutiniškai Telšių 

apskrityje, palyginus su Lietuvos vidurkiu, sumažėjo nuo 327,5 iki 199,0 procento. 

Analizuojant 2007–2011 metų laikotarpio TUI/gyv., galima teigti, kad 2011 metų pabaigoje 

skirtumai tarp apskrities savivaldybių pagal šį rodiklį nekito, o tarp apskrities ir Lietuvos vidurkio – 

sumažėjo 1,6 karto. 

Skaičiuojant vienam Telšių apskrities gyventojui, materialinės investicijos 2011 m. sudarė 4 

196 Lt ir tai buvo 17,8 proc. mažiau nei vidutiniškai vienam šalies gyventojui bei 1,6 karto mažiau 

nei vidutiniškai vienam Klaipėdos apskrities gyventojui. Materialinių investicijų vienam gyventojui 

2011 metais didėjimas, lyginant su 2010 metais, buvo didesnis negu vidutiniškai šalyje – 41,4 

procentinio punkto (4 priedas). 2011 m. materialinės investicijos apskrityje sudarė 635,1 mln. litų, 

palyginti su 2010 m. padidėjo 48 proc. Tai sudaro prielaidas optimistinėms prognozėms, jog 

artimiausiu metu materialinės investicijos išlaikys augimo tempus. 2010 m. apskrities teritorijoje į 

ilgalaikį materialųjį turtą investuota 82,9 mln. litų, arba 16,2 proc. mažiau nei 2009 m. Didžiausią 

investicijų dalį (21,9 proc., iš jų: 11,9 proc. Mažeikių rajono savivaldybėje) sudarė investicijos į 

kasybą ir karjerų eksploatavimą, apdirbamąją gamybą, kurios, palyginti su 2009 m., sumažėjo 2,6 

karto. Materialinės investicijos sparčiai augo profesinės, mokslinės ir techninės veiklos srityse 

(Rietavo, Telšių ir Mažeikių rajonų savivaldybėse), apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų 

sektoriuje (Telšių ir Mažeikių rajonų savivaldybėse), žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje 

(Telšių rajono, Rietavo ir Plungės rajono savivaldybėse), viešojo valdymo ir gynybos; privalomojo 

socialinio draudimo sektoriuose (Plungės rajono ir Rietavo savivaldybėse), administracinės ir 

aptarnavimo veiklos srityse (Plungės ir Mažeikių rajonų savivaldybėse), nekilnojamojo turto 

sektoriuje ir statyboje (Rietavo savivaldybėje) (5 priedas). 

2012 m. sausio 1 d. Telšių apskrityje veiklą vykdė 3202 ūkio subjektai. Tai sudarė 53,8 

procentus visų registruotų ūkio subjektų, 10,1 procentinio punkto daugiau negu vidutiniškai šalyje. 

Palyginti su 2011 m. sausio 1 d., apskrityje veikiančių ūkio subjektų sumažėjo 3,6 procentais ir 

1000-iui gyventojų teko 19,5 ūkio subjektų – 29,6 procentais mažiau negu Klaipėdos apskrityje ir 

45,8 procentais mažiau negu Vilniaus apskrityje (6 priedas). Daugiausia veikiančių ūkio subjektų 

yra didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto 

sektoriuose (864), statybos (284), transporto ir saugojimo (265), apdirbamosios gamybos (262) bei 

meninės, pramoginės ir poilsio organizavimo veiklos (218) sektoriuose. Kas ketvirtas ūkio 

subjektas apskrityje užsiima didmenine ir mažmenine prekyba, variklinių transporto priemonių ir 

motociklų remontu (7 priedas). Telšių apskrityje dominuoja smulkusis ir vidutinis verslas. 77 

procentai veikiančių ūkio subjektų turi mažiau negu 10 darbuotojų. Daugiau negu po 1000 

darbuotojų turi 3 veikiantys ūkio subjektai, esantys po vieną Mažeikių, Plungės ir Telšių rajonų 
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savivaldybėse (8 priedas). Pagal pajamų dydį vyrauja ūkio subjektai, uždirbantys iki 1 mln. litų 

pajamų. Ūkio subjektai, kurie per metus uždirba daugiau kaip 138 mln. litų, sudaro 0,1 procento 

visų veikiančių ūkio subjektų (9 priedas).  

Mažėjant gimstamumui ir didėjant emigracijai, regione sparčiai mažėja mokinių skaičius 

(kasmet daugiau kaip 6 proc.), todėl palaipsniui yra optimizuojamas bendrojo ugdymo mokyklų 

tinklas, garantuojant visų bendrojo ugdymo programų prieinamumą. 2012 m. rugsėjo 1 d. 

duomenimis regione veikė 32 ikimokyklinio ugdymo įstaigos, 75 bendrojo ugdymo mokyklos, 15 

neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų. Trijose iš keturių 

regiono savivaldybių veikia institucijos, vykdančios formalųjį suaugusiųjų švietimą. Regiono 

gyventojai turi galimybių neišvykdami toli nuo namų įgyti profesiją trijose savivaldybėse 

veikiančiose profesinio mokymo įstaigose, aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą teikiančioje 

Žemaitijos kolegijoje (trijuose fakultetuose, esančiuose skirtingose savivaldybėse), aukštąjį 

universitetinį išsilavinimą – Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje bei 

Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultete. Dalies ugdymo įstaigų bei mokslo institucijų 

infrastruktūra nėra atnaujinta, todėl netenkina aukštos ugdymo kokybės poreikio. Stokojama sąlygų 

ir paskatų mokymosi visą gyvenimą poreikiams tenkinti, profesinio mokymo programų pasiūla 

neatitinka darbo rinkos poreikių regione. 

2011 m. pabaigoje apskrityje buvo 84-ios Kultūros ministerijai pavaldžios bibliotekos. 

Daugumos pastatai yra labai prastos būklės, apgriuvę, apleisti. Per paskutinius penkis metus 

uždaryta 1 biblioteka (Telšių rajono savivaldybėje). Telšių apskrityje – viena iš blogiausių situacijų 

Lietuvoje: statistiniais duomenimis tik 19,5 proc. gyventojų naudojasi bibliotekų paslaugomis (10 

priedas). Kyla opi ir vis didėjanti apskrities bibliotekų fondų papildymo bei atnaujinimo 

nepakankamumo problema. Apskrityje 2011 m. pabaigoje 100-ui gyventojų sukaupta mažiausiai 

dokumentų (483 egz./100 gyventojų), didžiausią dokumentų fondą šalyje yra sukaupusios Vilniaus 

apskrities Kultūros ministerijai pavaldžios bibliotekos (1178 egz./100 gyventojų), mažiausią – 

Plungės rajono savivaldybės Kultūros ministerijai pavaldžios bibliotekos (368 egz./100 gyventojų) 

(11 priedas). Kita problema, be abejo, aukštos kvalifikacijos bibliotekų darbuotojų atlyginimai, 

neretai prilygstantys minimaliam darbo užmokesčiui. Išduotų dokumentų skaičius 1-am apskrities 

skaitytojui per metus mažėjo, palyginti su 2007 m. sumažėjo 10 procentų, ir yra mažiausias 

Lietuvoje – 26 dokumentai /1 skaitytojui (12 priedas).  

Kultūros centrai - viena iš pagrindinių kultūros įstaigų, kur vyksta kultūrinis gyvenimas ne 

tik apskrities savivaldybių centruose, bet ir kaimuose. 2011 m. pabaigoje apskrityje buvo 48 

kultūros centrai, per 2007 – 2011 metus padidėjo 2 kultūros centrais (Plungės rajono savivaldybėje 

– padidėjo 5 centrais, Telšių rajono savivaldybėje – sumažėjo 2 centrais) (13 priedas). Tai vienintelė 

apskritis šalyje, kurioje nemažėjo kultūros centrų skaičius.  

Meno mėgėjų kolektyvų skaičius apskrityje per 2007 – 2011 metus sumažėjo 18,8 procento 

(nuo 350 iki 284), 9 procentiniais punktais mažiau negu šalyje. Daugiausia sumažėjo Mažeikių 

rajono savivaldybėje – 23,8 procento: nuo 151 iki 115 (14 priedas). Dalyvių meno mėgėjų 

kolektyvuose skaičius apskrityje per 2007 – 2011 metus sumažėjo 28,3 procento (nuo 4692 iki 

3366), 4,1 procentinio punkto mažiau negu šalyje. Daugiausia sumažėjo Rietavo savivaldybėje – 

31,9 procento (nuo 385 iki 262) (15 priedas).  

Muziejai. Muziejų skaičius apskrityje 2007 – 2011 metais nesikeitė, išliko toks pat – 5 

muziejai (16 priedas). Muziejų lankytojų per 2007 – 2011 metus sumažėjo nuo 75 tūkst. iki 57 

tūkst. 2011 metais šis skaičius pradėjo augti – padidėjo 8 tūkst., palyginus su 2010 metais (17 

priedas).  

Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius per 2006 – 2010 metus apskrityje 

išliko beveik nekitęs, tačiau apskrities savivaldybėse jis kito skirtingai: Mažeikių rajono 

savivaldybėje – padidėjo 89,6 proc. (daugiausia Lietuvoje), o Plungės rajono savivaldybėje – 

sumažėjo 52,3 proc. (daugiausia Lietuvoje sumažėjo Vilniaus apskrityje: 84,4 proc.) (18 priedas). 

Socialinė aplinka: gyventojai. Telšių apskrityje 2012 m. gyveno 148 785 gyventojai. 

Gyventojų skaičius apskrities savivaldybėse yra panašus: daugiausia jų yra Mažeikių rajono 

savivaldybėje – 57,1 tūkst., šiek tiek mažiau Telšių rajono savivaldybėje – 45,9 tūkst., Plungės 



 8 

rajono savivaldybėje 37,3 tūkst., o mažiausiai – 8,5 tūkst. – yra Rietavo savivaldybėje (19 priedas). 

Miestuose gyvena 59,2 proc., o kaimuose – 40,8 proc. visų apskrities gyventojų. Apskrityje 

gyventojai yra jaunesni nei Lietuvos vidurkis: 2012 m. vidutinis gyventojų amžius buvo 40,2 metai, 

kai Lietuvos Respublikos vidurkis buvo 41,0 metai. 2006-2012 m. Telšių apskrities demografinės 

senatvės koeficientas yra mažiausias Lietuvoje (20 priedas). Telšių apskrityje 1000 gyventojų tenka 

-1,1 natūralios kaitos – tai vienas iš geriausių rodiklių tarp Lietuvos apskričių (21 priedas).  

Gyventojų vidaus ir tarptautinė migracija 2007-2011 m. Telšių apskrityje mažėjo; lyginant 

su Lietuvos vidurkiu nuo 6,9 iki 5,6 proc. (22 priedas).  

           Atitinkamai vienas iš didžiausių, lyginant su kitomis Lietuvos apskritimis, 2012 m. Telšių 

apskrityje registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis – 14,4 proc. Atitinkamai 

Mažeikių rajono savivaldybėje 17,3 proc., Plungės rajono ir Rietavo savivaldybėse apie 11,4 proc., 

Telšių rajono savivaldybėje buvo 13,3 proc. (23 priedas). 

           Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Telšių apskrityje iki 2008 m. augo, 2009-2010 m. 

mažėjo, o 2011-2012 m. užfiksuotas užmokesčio augimas – tokios pačios tendencijos pastebimos 

visoje Lietuvoje. Tačiau 2012 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – 2000 Lt - sudarė tik 

88,8 proc. Lietuvos vidurkio, kai 2009 m. tai siekė net 90,5 proc. (24 priedas). 

           Asmens sveikatos priežiūros įstaigų skaičius 2006-2011 metais pasikeitė nežymiai: 

Ambulatorinių sveikatos priežiūros įstaigų 2006-2011 m. sumažėjo nuo 16 iki 15, ligoninių nuo 7 

iki 6, o daugiausia sumažėjo medicinos punktų: nuo 57 iki 42. Ligoninėse gydytų ligonių skaičius, 

tenkantis 1000 gyventojų, 2006-2012 m. buvo vienas iš mažiausių Lietuvoje. Apskrityje 2006-2011 

m. buvo ligoninėse gydyta mažiau ligonių nei Lietuvos vidurkis. Ir tik 2012 m. ligoninėse gydytų 

ligonių skaičius buvo 6 ligoniais didesnis nei vidutiniškai Lietuvoje (25 priedas).  

Telšių apskrities miškingumas yra trečioje vietoje tarp apskričių, po Alytaus ir Vilniaus, ir 

sudaro 36,1 proc. Miškingumo rodiklis yra pastovus nuo 2006 m., kai Lietuvos vidurkis per 2006-

2011 m. sumažėjo 0,6 procentinio punkto. 

Pastebima paimto ir sunaudoto vandens bei nuotekų išleidimo mažėjimo tendencija. Tačiau 

vis dar lieka opi neapskaitomo vandens problema – jis sudaro apie 10 proc. 

 Išmetamų teršalų kiekis yra labai didelis Mažeikių rajono savivaldybėje – 20755 kg į 1 

kvadratinį kilometrą. Tai labiausiai užteršta teritorija Lietuvoje. 

Vietinės reikšmės automobilių kelių ilgis Telšių apskrityje nuo 2006 m. iki 2012 m. 

padidėjo 260 km, kelių su danga – 125 km, kelių su patobulinta danga – 216 km, grunto kelių – 135 

km, o žvyro kelių sumažėjo 91 km. Vietinės reikšmės automobilių keliai sudaro apie 7 proc. visų 

Lietuvos Respublikos kelių (26 priedas). Geras rodiklis yra tai, kad gerėja kelių būklė, pav., vietinės 

reikšmės žvyro kelių ilgis mažėja (27 priedas). Manoma, kad ir dėl šios priežasties Telšių apskrityje 

mažėja kelių eismo įvykių: 2006-2012 m. kelių eismo įvykių sumažėjo daugiau nei per pusę, kaip ir 

šalyje. Telšių apskrities kelių eismo įvykiai sudaro tik apie 4 proc. Lietuvos Respublikoje įvykusių 

kelių eismo įvykių (28 priedas). 

Telšių apskrityje 1000 gyventojų tenka 539 individualūs lengvieji automobiliai – šis skaičius 

2006-2012 m. išaugo 98. Daugiausia automobilių Apskrityje tenka Telšių rajono savivaldybėje 

gyvenantiems gyventojams – 1000 gyventojų 560 automobiliai. Tačiau apskrities rodiklis 

nepasiekia Lietuvos Respublikos vidurkio – 2012 m. 541 automobilis teko 1000 šalies gyventojų 

(29 priedas).  

Lietuvos Respublikoje vidutiniškai 57,0 proc. namų ūkių turi asmeninius kompiuterius ir 

55,2 proc. internetines prieigas. Telšių apskrityje šie rodikliai blogesni: atitinkamai 46,4 proc. ir 

46,0 proc. – tai vieni iš žemiausių rodiklių tarp kitų apskričių.  

16-74 m. amžiaus asmenų, kurie naudojasi informacinėmis technologijomis, skaičius 

apskrityje yra mažesnis už Lietuvos vidurkį. Kasdien per paskutinius 3 mėnesius naudojosi 

kompiuteriu 44,4 proc., o internetu 44,3 proc., atitinkamai 5,7 ir 5,4 procentinio punkto mažiau nei 

Lietuvos vidurkis. 
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Telšių regiono socialinės ir ekonominės būklės analizė PESET metodu 

 

Veiksniai Teigiami Neigiami 

Teisiniai ir politiniai Tikslinių teritorijų kompleksinė 

plėtra 2007-2013 metais parodė 

efektyvų būdą atnaujinti ir 

atgaivinti tiek miesto, tiek 

kaimo teritorijas. Lietuvos 

Respublikos Vyriausybėje 2012 

m. birželio 25 d. pritarta 

pasiteisinusio modelio taikymui 

ir 2014-2020 metais, pritaikant 

jį likusiems šalies miestams, su 

problemomis susiduriančioms 

didžiųjų miestų dalims, 

didesnėms kaimo vietovėms. 

Koordinuotos miestų ir 

kaimo vietovių plėtros 

valdymo sistemos 

nebuvimas apsunkins 

kompleksinių projektų 

įgyvendinimą sprendžiant 

specifinių gyvenamųjų 

vietovių problemas. 

Saugomų teritorijų griežtas 

reglamentavimas stabdo 

turizmo sektoriaus bei 

turizmo paslaugų 

infrastruktūros plėtrą. 

Ekonominiai  Apskrityje teigiamas bendrosios 

pridėtinės vertės pokytis (11,8 

proc.). Tiesioginės užsienio 

investicijos vienam gyventojui 

(25,2 tūkst. Lt) yra 2 kartus 

didesnės už šalies vidurkį. 

Veiklą vykdo 53,8 procento 

visų registruotų ūkio subjektų, t. 

y. 10,1 procentinio punkto 

daugiau negu vidutiniškai 

šalyje. Ši situacija skatina 

inovacijų ir naujų technologijų 

diegimą, modernių ir 

konkurencingų pramonės ir 

verslo įmonių plėtrą.. 

Bendrasis vidaus produktas 

vienam gyventojui (29,7 

tūkst. litų) yra 15,4 proc. 

mažesnis už šalies vidurkį, 

materialinės investicijos 

vienam gyventojui (4196 

litų) – 17,8 proc. mažesnės 

už šalies vidurkį. Apskrityje 

veikiančių ūkio subjektų, 

tenkančių 1000 gyventojų 

(19,5 subjekto), yra 25 proc. 

mažiau negu vidutiniškai 

šalyje. Skirtumai tarp 

apskrities savivaldybių pagal 

tiesiogines užsienio ir 

materialines investicijas 

vienam gyventojui išlieka 

dideli. Ekonominė veikla 

koncentruojasi apskrities 

savivaldybių centruose. 

Dideli vidiniai regiono 

ekonominiai   netolygumai 

yra grėsmė tolygiai ir darniai 

regiono plėtrai. 

Socialiniai ir kultūriniai Sukurtas gyventojų poreikius 

tenkinantis formaliojo ugdymo 

įstaigų tinklas. Regione turimas 

tankus kultūros įstaigų tinklas. 

Tai vienintelė apskritis šalyje, 

kurioje nemažėjo kultūros 

centrų skaičius. Kūrybinių ir 

kultūrinių industrijų 

Turima švietimo, kultūros 

įstaigų infrastruktūra, 

kultūros paveldo būklė bei 

žmogiški ištekliai riboja 

galimybes teikti aukštos 

kokybės paslaugas. Tai 

stabdo švietimo ir kultūros 

procesų panaudojimą 
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infrastruktūros kūrimas sudarys 

sąlygas rengti naujus kultūrinius 

renginius, organizuoti meno 

festivalius bei pritraukti svečius, 

įtakos naujų meno šakų regione 

plėtrą, sukurs urbanistinės bei 

kultūrinės traukos erdvę, skatins 

pačios visuomenės domėjimąsi 

ir dalyvavimą.  

regiono ekonominei ir 

socialinei pažangai. 

Nepakankamas sveikatos 

priežiūros įstaigų personalas 

(gydytojai)  ir jo 

kvalifikacija skatina 

apskrities gyventojus 

naudotis didžiuosiuose 

Lietuvos miestuose 

įsikūrusiomis sveikatos 

priežiūros įstaigų 

paslaugomis. 

Gamtiniai, geografiniai, 

aplinkosauginiai 

Regionas yra svarbių tranzitinių 

magistralių sankirtoje – jo 

geografinė padėtis palanki 

paslaugų sektoriui plėtoti. 

Apskritis išsiskiria savo krašto 

istorija, kultūros, gamtos 

vertybėmis bei protėvių 

papročiais. Tai suteikia 

galimybę vystyti turizmo 

sektorių.  

Ekonomiškas ir efektyvus 

miškų valdymas prisideda prie 

racionalaus gamtos išteklių 

panaudojimo.  

Išmetami teršalai Mažeikių 

rajono savivaldybėje blogina 

visos apskrities ekologinę 

situaciją. 

Nepakankamas gyvenimo 

kokybės lygis kaimo 

vietovėse skatina emigraciją 

iš kaimo vietovių dėl 

patrauklesnių darbo ir 

gyvenimo sąlygų 

didžiuosiuose miestuose ir 

tarptautinėje darbo rinkoje. 

Technologiniai Technologijų plėtra 

(socialiniai tinklai, mažiau 

investicijų reikalaujančios darbo 

vietos, nuotolinio darbo 

galimybės) sudaro sąlygas 

gerinti regiono ekonominę 

situaciją. IT paremtiems 

verslams geografinė atskirtis 

turi mažesnę reikšmę ir tuo 

užtikrinama darni regiono 

plėtra. 

Mažas namų ūkių 

naudojimasis kompiuteriu ir 

internetinėmis prieigomis 

stabdo jų spartų ir modernų 

vystymąsi bei inovacijų 

diegimą. 

 

Telšių regiono socialinės ir ekonominės būklės analizė SSGG metodu 

Įvertinus statistinius duomenis ir faktinę informaciją, naudojant stiprybių, silpnybių, 

galimybių ir grėsmių (toliau – SSGG) analizės metodą, identifikuoti veiksniai suskirstomi į 

stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes.  

Šalia kiekvieno veiksnio SSGG matricoje veiksnio aktualumas įvertinamas pagal penkių 

balų sistemą, kur „5“ reiškia „labai svarbus veiksnys“ ir „1“ – „mažai svarbus veiksnys“. 

 

 Stiprybės Įvertinimas 

1. Sudarytos sąlygos įvairiais būdais skatinti verslą ir 

verslumą: įsteigtas verslo inkubatorius, verslo centrai, įkurtos 

3 



 11 

rajonų verslininkų ir smulkiųjų verslininkų asociacijos 

2. Identifikuotos teritorijos, kurios gali būti skirtos plynų 

laukų (angl. Green field) investicijoms 

3 

3. Didelis rekreacinis potencialas (Natura 2000, 

nacionalinis, regioniniai parkai) 

5 

4. Patrauklūs gamtiniai, kultūriniai ir istoriniai ištekliai 3 

5. Intensyviai vystomas kaimo turizmas 4 

6. Tradiciniai renginiai, populiarūs ir mėgstami vietos 

gyventojų, reikšmingi turistams 

2 

7. Sukurtas gyventojų poreikius tenkinantis formaliojo 

ugdymo įstaigų tinklas.  

4 

8. Gerai išplėtotas kultūros įstaigų tinklas ir prieinamas 

gyventojams 

3 

9. Įstaigų ir organizacijų, teikiančių sporto ir su juo 

susijusias paslaugas, įvairovė (klubai, būreliai ir pan.) 

3 

10. Prieinamos pirminės sveikatos priežiūros paslaugos, 

kurias užtikrina ambulatorijose ir kaimo medicinos punktuose 

įrengti BPG kabinetai 

4 

11. Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerėjimas dėl 

konkurencijos tarp viešųjų ir privačių sveikatos priežiūros įstaigų. 

3 

12. Telšių apskrities ligoninėse gydomų ligonių skaičius, 

tenkantis 1000 gyventojų, yra mažiausias Lietuvoje. 

4 

13. Demografinės senatvės koeficientas yra mažiausias 

Lietuvoje 

2 

14. Pastovus miškingumo rodiklis 2 

15. Paimama ir sunaudojama mažiau vandens ir 

išleidžiama mažiau nuotekų 

3 

16. Didėja vietinės reikšmės automobilių kelių ilgis 3 

 

 Silpnybės Įvertinimas 

1. Dideli vidiniai regiono ekonominiai netolygumai 5 

2. Nesukurtos aiškios verslo plėtros strategijos 3 

3. Nepakankamai naudojami nebeveikiantys pramonės 

objektai 

3 

4. Nepakankamos investicijos į energijos sąnaudų  

mažinimą viešajame ir privačiajame sektoriuose 

4 

5. Siaura rekreacijos paslaugų (ypač poilsio ir pramogų) 

pasiūla 

2 

6. Menkai išvystyta keliautojams skirta paslaugų 

infrastruktūra (kempingai, viešo maitinimo įstaigos, skalbyklos, 

gėlo vandens čiurkšlės, dušai, viešieji WC ir pan.) 

4 

7. Trūksta nuorodų į turizmo objektus, nepakankama 

turizmo marketingo veikla, regiono savivaldybių 

bendradarbiavimas 

2 

8. Nepatenkinama kultūros paveldo objektų būklė 3 

9. Dalies švietimo įstaigų ir aukštųjų mokyklų 

infrastruktūra neatitinka bendrojo ir neformaliojo ugdymo, 

profesinio mokymo ir studijų kokybės poreikio. 

4 
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10. Nepakankamas bendradarbiavimas tarp regiono 

švietimo įstaigų, verslo ir valdžios institucijų ir technologinės 

plėtros srityse. 

5 

11. Pasenusi, neatitinkanti šiuolaikinių reikalavimų 

kultūros įstaigų materialinė bazė. Trūksta kvalifikuotų specialistų 

gerai organizuoti kultūrines paslaugas. 

3 

12. Nepakankamas finansavimas spaudinių fondams 

bibliotekose atnaujinti. Dėl menko bibliotekų fondo finansavimo 

nepatenkinama paklausa. 

3 

13. Silpna sporto materialinė bazė, stabdanti sportinių 

veiklų plėtrą bei gyventojų įsitraukimą 

2 

14. Nudėvėta antrinio lygio sveikatos priežiūros įstaigų 

infrastruktūra ir materialinė bazė. Kvalifikuotų gydytojų 

trūkumas. 

4 

15. Nepakankamai įgyvendinamos ir vystomos 

visuomenės sveikatos priežiūros ir stiprinimo, sveikos 

gyvensenos propagavimo paslaugos 

3 

16. Silpnos jaunimo ir su jaunimu dirbančios 

organizacijos, silpna jaunimo veiklos įvairovė kaimiškose 

vietovėse 

2 

17. Didelis nedarbo lygis 4 

18. Labai didelis išmetamų teršalų kiekis Mažeikių rajono 

savivaldybėje 

3 

19. Nepakankamas namų ūkių skaičius naudojasi 

kompiuteriais ir turi interneto prieigas  

2 

20. Nepakankamas gyvenimo kokybės lygis kaimo 

vietovėse  

5 

 

 Galimybės Įvertinimas 

1. Stiprinti bendradarbiavimą su verslo paramos ir 

informavimo struktūromis (LEPA, užsienio šalių ambasadomis ir 

pan.) viešinant verslo plėtros ir investavimo galimybes regione 

5 

2. Pritraukti daugiau privataus kapitalo viešosioms 

paslaugoms teikti, viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo 

projektams įgyvendinti 

5 

3. Išnaudoti verslo ir mokslo sektorių bendradarbiavimą 

pramonės ir verslo konkurencingumui bei verslumui skatinti 

5 

4. Sukurti verslo skatinimo sistemą Telšių regione 3 

5. Daug laisvų smulkaus ir vidutinio verslo nišų 

alternatyviai ūkinei veiklai, senoviniams amatams atgaivinti 

3 

6. Didinti investicijas į atsinaujinančių išteklių energijos 

naudojimą viešajame ir privačiajame sektoriuose 

3 

7. Išnaudoti gamtinius, kultūrinius ir istorinius išteklius, 

rekreacines teritorijas prie ežerų, upių, miškų, kultūros paveldo 

objektus, sporto infrastruktūrą papildomiems turistų srautams į 

regioną pritraukti bei sukurti naujus turistinius maršrutus 

4 

8. Panaudoti ES struktūrinę paramą ir nacionalinį 

finansavimą švietimo, sveikatos sistemų, kultūros, sporto, 

3 
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profesinei reabilitacijos ir kitų sričių infrastruktūros plėtrai 

 

 Grėsmės Įvertinimas 

1. Nepakankamos investicijos stabdo regiono ekonominę 

plėtrą 

5 

2. Nestabili įstatyminė bazė 3 

3. Augančios energetinių išteklių kainos didina 

produkcijos savikainą bei mažina regiono įmonių 

konkurencingumą tarptautinėse rinkose. 

5 

4. Priešprieša tarp stambių ir smulkių verslininkų 3 

5. Augantis kaimyninių šalių rekreacijos ir turizmo 

paslaugų konkurencinis spaudimas vidaus ir užsienio šalių 

rinkose. 

2 

6. Saugomų teritorijų ir rekreacinių zonų apkrovimas, 

gamtinės ekosistemos pusiausvyros pažeidimas, žala 

kraštovaizdžiui nesant reikalingų komunikacijų, higienos 

priemonių ir objektų 

3 

7. Su darbo rinkos poreikiais nesuderinta profesinio 

mokymo programų pasiūla ir ugdymo bei studijų kokybės 

neatitinkanti įstaigų infrastruktūra mažina absolventų 

įsidarbinimo, verslo kūrimo ir plėtojimo galimybes. 

3 

8. Būsto plėtros mažėjimas 4 

9. Demografiniai pokyčiai (ypač kaimo vietovėse), dėl 

kurių mažėja kultūros paveldo puoselėjimas, nyksta tradicijos, 

mažėja sporto veiklų efektyvumas 

2 

10. Emigracija iš kaimo vietovių dėl patrauklesnių darbo 

ir gyvenimo sąlygų didžiuosiuose miestuose ir tarptautinėje darbo 

rinkoje 

3 
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STRATEGIJA 

 

Regiono plėtros vizija: 

Patrauklių sąlygų gyventi ir verslui vystyti sukūrimas regiono gyventojams, sanglaudos, lyginant 

su šalimi, didėjimas 2014 – 2020 metų laikotarpiu, modernizuojant viešąsias paslaugas teikiančių 

įstaigų infrastruktūrą, gerinant jų prieinamumą, skatinant bendruomeninį aktyvumą ir 

iniciatyvas sprendžiant bendras problemas, kompleksiškai plėtojant apskrities savivaldybių 

centrus, kaimo vietoves bei stiprinant ryšius tarp jų. 

 

Eil. Nr.* Prioritetas 1* Viešųjų paslaugų kokybė ir bendruomenės aktyvumas 

1.1 Tikslas 1 Išsilavinę, besimokantys ir kūrybingi gyventojai 

1.1.1 Uždavinys 1 Modernizuoti bendrojo ugdymo įstaigas, siekiant pagerinti mokinių 

ugdymo pasiekimus 

1.1.2 Uždavinys 2 Didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą 

1.1.3 Uždavinys 3 Tobulinti neformaliojo švietimo infrastruktūrą 

1.2 Tikslas 2 Sveiki gyventojai 

1.2.1 Uždavinys 1 Gerinti pirminės sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą, siekiant 

sumažinti apsilankymų pas gydytojus skaičiaus, tenkančio vienam gyventojui, 

skirtumą tarp savivaldybių centrų ir kaimo vietovių gyventojų 

1.2.2 Uždavinys 2 Didinti gyventojų sveikatos raštingumą 

1.3 Tikslas 3 Socialiai saugūs gyventojai 

1.3.1 Uždavinys 1 Vystyti socialines paslaugas senyvo amžiaus žmonėms, pažeidžiamų 

grupių ir šeimų asmenims, siekiant daugiau jų suteikti bendruomenėje 

1.3.2 Uždavinys 2 Padidinti savivaldybių socialinio būsto fondą 

1.4 Tikslas 4 Efektyvus valdymas 

1.4.1 Uždavinys 1 Gerinti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybę savivaldybėse 

 Prioritetas 2 Sanglaudos ekonominis didėjimas lyginant su šalimi 

2.1 Tikslas 1 Pagrindinių savivaldybių centrų plėtojimas 

2.1.1 Uždavinys 1 Didinti pagrindinių savivaldybių centrų konkurencingumą ir 

patrauklumą, skatinant ekonomikos augimą, kad taptų patraukliais investuoti 

2.2 Tikslas 2 Kaimo vietovių iki 6 tūkst. gyventojų plėtojimas 

2.2.1 Uždavinys 1 Gerinti kaimo vietovių gyvenamąją aplinką, kad taptų patraukliomis 

gyventi ir dirbti 

2.3 Tikslas 3 Ryšių tarp savivaldybių centrų ir kaimo vietovių iki 6 tūkst. gyventojų 

stiprinimas 

2.3.1 Uždavinys 1 Plėtoti visuomenei priimtiną, saugią transporto sistemą, modernizuojant 

kelių infrastruktūrą, pereinant prie aplinką tausojančių transporto rūšių 

2.3.2 Uždavinys 2 Didinti turizmo paslaugų apimtį ir įvairovę, gerinant turizmo objektų 

pasiekiamumą, informacijos sklaidą, siekiant pritraukti daugiau turistų 

  

____________________________  
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PRIEMONIŲ PLANAS 
 

1 lentelė. Priemonės, joms įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. 
 

  

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 
Iš viso 2014-2020 m. (be 

rezervinių projektų) 

Nr. Lėšų poreikis: Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos 

1.1  Tikslas: Išsilavinę, besimokantys ir 

kūrybingi gyventojai               3874189 3293059 

1.1.1  Uždavinys: Modernizuoti bendrojo 

ugdymo įstaigas, siekiant pagerinti 

mokinių ugdymo pasiekimus               1657648 1409000 

1.1.1.1  Priemonė: Kurti bendrojo ugdymo 

mokyklose modernias ir saugias 

mokymosi erdves               1657648 1409000 

1.1.2  Uždavinys: Didinti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

prieinamumą               1024836 871110 

1.1.2.1  Priemonė: Modernizuoti 

ikimokyklinio ugdymo mokyklas               1024836 871110 

1.1.3  Uždavinys: Tobulinti neformaliojo 

švietimo infrastruktūrą               1191705 1012949 

1.1.3.1  Priemonė: Investuoti į kūrybiškumą, 

sveiką gyvenseną, saugų elgesį 

kelyje skatinančią neformaliojo vaikų 

švietimo infrastruktūrą.                1191705 1012949 

1.2  Tikslas: Sveiki gyventojai               2047060 1740000 

1.2.1  Uždavinys: Gerinti pirminės 

sveikatos priežiūros kokybę ir 

prieinamumą, siekiant sumažinti 

apsilankymų pas gydytojus skaičiaus, 

tenkančio vienam gyventojui, 

skirtumą tarp savivaldybių centrų ir 

kaimo vietovių gyventojų               1529412 1300000 

1.2.1.1  Priemonė: Gerinti infrastruktūrą, 

skirtą pirminės asmens sveikatos 

priežiūros paslaugoms teikti               1529412 1300000 

1.2.2  Uždavinys: Didinti gyventojų 

sveikatos raštingumą               517648 440000 

1.2.2.1  Priemonė: Vykdyti sveikatos 

priežiūros specialistų ir tikslinių 

grupių mokymus               517648 440000 

1.3  Tikslas: Socialiai saugūs gyventojai               3956420 3362956 

1.3.1  Uždavinys: Vystyti socialines 

paslaugas senyvo amžiaus žmonėms, 

pažeidžiamų grupių ir šeimų 

asmenims, siekiant daugiau jų 

suteikti bendruomenėje               985153 837380 

1.3.1.1  Priemonė: Modernizuoti ir (ar) kurti 

naujas nestacionarių ir 

bendruomeninių socialinių paslaugų 

įstaigas               985153 837380 

1.3.2 Uždavinys: Padidinti savivaldybių 

socialinio būsto fondą 0 0 0 0 52500 44625 984218 836570 1237506 1051865 697043 592516 0 0 2971267 2525576 

1.3.2.1  Priemonė: Naujai įrengti ar įsigyti 

socialinius būstus 0 0 0 0 52500 44625 984218 836570 1237506 1051865 697043 592516 0 0 2971267 2525576 

1.4  Tikslas: Efektyvus valdymas               1134485 964312 

1.4.1  Uždavinys: Gerinti paslaugų teikimo 

ir asmenų aptarnavimo kokybę 

savivaldybėse               1134485 964312 

1.4.1.1  Priemonė: Įgyvendinti paslaugų ir 

(ar) aptarnavimo kokybei gerinti               1134485 964312 
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skirtas priemones 

2.1 Tikslas: Pagrindinių savivaldybių 

centrų plėtojimas               25729404 21869976 

2.1.1  Uždavinys: Didinti pagrindinių 

savivaldybių centrų 

konkurencingumą ir patrauklumą, 

skatinant ekonomikos augimą, kad 

taptų patraukliais investuoti               25729404 21869976 

2.1.1.1 Priemonė: Kompleksiškai atnaujinti 

savivaldybių centrų viešąją 

infrastruktūrą                13392420 11383557 

2.1.1.2 Priemonė: Tvarkyti miestų 

paviršinių nuotekų sistemas 0 0 0 0 0 0 1420434 1207363 1420434 1207363 710218 603681 0 0 3551086 3018407 

2.1.1.3 Priemonė: Kurti darnaus judumo 

sistemas               60689 51586 

2.1.1.4 Priemonė: Diegti darnaus judumo 

priemones                1698824 1444000 

2.1.1.5 Priemonė: Kurti elektromobilių 

įkrovimo prieigų tinklą               68100 57885 

2.1.1.6 Priemonė: Rekonstruoti ir plėtoti 

pėsčiųjų ir dviračių takus               505335 429535 

2.1.1.7 Priemonė: Modernizuoti 

savivaldybių kultūros infrastruktūrą 0 0 0 0 40694 34590 203482 172960 569824 484348 0 0 0 0 814000 691898 

2.1.1.8 Priemonė: Aktualizuoti savivaldybių 

kultūros paveldo objektus               1212095 1030281 

2.1.1.9 Priemonė: Vystyti vietinius kelius               4426855 3762827 

 2.2 Tikslas: Kaimo vietovių iki 6 tūkst. 

gyventojų plėtojimas               24153077 17508270 

2.2.1  Uždavinys: Gerinti kaimo vietovių 

gyvenamąją aplinką, kad taptų 

patraukliomis gyventi ir dirbti                24153077 17508270 

2.2.1.1 Priemonė: Kompleksiškai atnaujinti 

kaimo vietovių viešąsias erdves, 

visuomeninės paskirties pastatus ir 

statinius                 7967558 6063778 

2.2.1.2  Priemonė: Padidinti vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugų prieinamumą ir sistemos 

valdymo efektyvumą 0 0 0 0 0 0 4207240 2715209 4399874 2715208 2100204 1357604 0 0 10707318 6788021 

2.2.1.3 Priemonė: Vystyti komunalinių 

atliekų tvarkymo infrastruktūrą               3999928 3399939 

2.2.1.4 Priemonė: Sutvarkyti ar atkurti 

įvairaus teritorinio lygmens 

kraštovaizdžio arealus               1478273 1256532 

2.3 Tikslas: Ryšių tarp savivaldybių 

centrų ir kaimo vietovių iki 6 tūkst. 

gyventojų stiprinimas               1965431 1670615 

2.3.1  Uždavinys: Plėtoti visuomenei 

priimtiną, saugią transporto sistemą, 

modernizuojant kelių infrastruktūrą, 

pereinant prie aplinką tausojančių 

transporto rūšių               1372309 1166462 

2.3.1.1  

 

Priemonė: Atnaujinti vietinio 

susisiekimo viešojo transporto 

priemonių parkus               1372309 1166462 

2.3.2 Uždavinys: Didinti turizmo paslaugų 

apimtį ir įvairovę, gerinant turizmo 

objektų pasiekiamumą, informacijos 

sklaidą, siekiant pritraukti daugiau 

turistų               593122 504153 

 2.3.2.1  Priemonė: Vystyti savivaldybes 

jungiančių turizmo trasų ir turizmo               593122 504153 
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maršrutų informacinę infrastruktūrą 

  
Iš viso planui įgyvendinti: 

             

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Iš viso 2014-2020 m. (be 

rezervinių projektų) 

  
Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos 

                

62860066 50409188 

 
 

2 lentelė. Projektams įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis, finansavimo šaltiniai ir pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai.  

Požymiai Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur) Projekto etapai 

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 

teritorija 

Veiksmų 

programos 

įgyvendinimo 

plano 

priemonė 

arba  Kaimo 

plėtros 

programos 

priemonė 

(Nr.) 

R/V* ITI** rez.*** Iš viso: Savivaldybės 

biudžetas 

Valstybės 

biudžetas 

Privačios 

lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

ES lėšos Įtraukimas į 

sąrašą 

(metai/mėnuo) 

Paraiškos 

pateikimas 

įgyvendinančiajai 

institucijai 

(metai/mėnuo) 

Finansavimo 

sutarties 

sudarymas 

(metai/mėnuo) 

Projekto 

užbaigimas 

(metai) 

1.1  Tikslas: Išsilavinę, besimokantys ir kūrybingi gyventojai 

1.1.1  Uždavinys: Modernizuoti bendrojo ugdymo įstaigas, siekiant pagerinti mokinių ugdymo pasiekimus 

1.1.1.1  Priemonė: Kurti bendrojo ugdymo mokyklose modernias ir saugias mokymosi erdves 
1.1.1.1.1                   

.....                   

1.1.2  Uždavinys: Didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą 

1.1.2.1  Priemonė: Modernizuoti ikimokyklinio ugdymo mokyklas 
1.1.2.1.1                   

.....                   

1.1.3  Uždavinys: Tobulinti neformaliojo švietimo infrastruktūrą 

1.1.3.1  Priemonė: Investuoti į kūrybiškumą, sveiką gyvenseną, saugų elgesį kelyje skatinančią neformaliojo vaikų švietimo infrastruktūrą. 
1.1.3.1.1                   

.....                   

1.2  Tikslas: Sveiki gyventojai 

1.2.1  Uždavinys: Gerinti pirminės sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą, siekiant sumažinti apsilankymų pas gydytojus skaičiaus, tenkančio vienam gyventojui, skirtumą tarp savivaldybių centrų ir kaimo 

vietovių gyventojų 

1.2.1.1  Priemonė: Gerinti infrastruktūrą, skirtą pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti 
1.2.1.1.1                   

.....                   

1.2.2  Uždavinys: Didinti gyventojų sveikatos raštingumą 

1.2.2.1  Priemonė: Vykdyti sveikatos priežiūros specialistų ir tikslinių grupių mokymus 
1.2.2.1.1                   

.....                   

1.3  Tikslas: Socialiai saugūs gyventojai 

1.3.1  Uždavinys: Vystyti socialines paslaugas senyvo amžiaus žmonėms, pažeidžiamų grupių ir šeimų asmenims, siekiant daugiau jų suteikti bendruomenėje 

1.3.1.1  Priemonė: Modernizuoti ir (ar) kurti naujas nestacionarių ir bendruomeninių socialinių paslaugų įstaigas 
1.3.1.1.1                   

.....                   

1.3.2 Uždavinys: Padidinti savivaldybių socialinio būsto fondą 

1.3.2.1  Priemonė: Naujai įrengti ar įsigyti socialinius būstus 
1.3.2.1.1 Socialinio būsto 

fondo plėtra 

 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Mažeikių rajono 

savivaldybė 

08.1.2-

CPVA-R-408 

R - - 1129024 169354 0 0 0 959670 2016-03 2016-05 2016-09 2019 
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1.3.2.1.2 Socialinio būsto 

fondo plėtra 

Plungės rajone 

Plungės 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Plungės rajonas 08.1.2-

CPVA-R-408 

R - - 799679 119952 - - - 679727 2016-03 2016-05 2016-08 2019 

1.3.2.1.3 Pastato Plungės g. 

18, Rietave, 

trečiojo aukšto 

pritaikymas 

socialinio būsto 

paskirčiai 

Rietavo 

savivaldybės 

administracija 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Rietavo miestas 08.1.2-

CPVA-R-408 

R - - 177900 26685 

 

0 0 0 151215 2016-03 2016-05  2016-09 2018 

1.3.2.1.4 Socialinio būsto 

fondo plėtra 

įsigyjant butus 

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Telšių rajonas 08.1.2-

CPVA-R-408 

R - - 864664 129700 - - - 734964 2016-03 2016-05 2016-10 2019 

1.4  Tikslas: Efektyvus valdymas 

1.4.1  Uždavinys: Gerinti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybę savivaldybėse 

1.4.1.1  Priemonė: Įgyvendinti paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones 
1.4.1.1.1                   

.....                   

2.1 Tikslas: Pagrindinių savivaldybių centrų plėtojimas 

2.1.1  Uždavinys: Didinti pagrindinių savivaldybių centrų konkurencingumą ir patrauklumą, skatinant ekonomikos augimą, kad taptų patraukliais investuoti 

2.1.1.1 Priemonė: Kompleksiškai atnaujinti savivaldybių centrų viešąją infrastruktūrą  
2.1.1.1.1 Apleistos 

teritorijos tarp 

Karaliaus 

Mindaugo gatvės ir 

geležinkelio 

Šiauliai–Klaipėda, 

Telšių mieste, 

infrastruktūros 

rekonstravimas, 

sudarant palankias 

sąlygas pramonės 

ir verslo aplinkos 

plėtrai ir kūrimui 

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Telšių miestas 07.1.1-

CPVA-V-902 

V ITI - 1362800 102210 102210 0 0 1158380 2015-10 2015-11 2016-01 2018 

2.1.1.1.2 Ventos upės slėnio 

sutvarkymas, 

įrengiant 

rekreacinę ir 

aktyvaus poilsio 

zoną 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Mažeikių miestas 07.1.1-

CPVA-V-902 

V ITI - 1013600 76020 76020 0 0 861560 2015-12 2016-01 2016-02 2018 

2.1.1.1.3 Rietavo 

kunigaikščių 

Oginskių 

dvarvietės 

sutvarkymas ir 

pritaikymas 

bendruomeniniams 

poreikiams, naujų 

paslaugų teikimui 

Rietavo 

savivaldybės 

administracija 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Rietavo miestas 07.1.1-

CPVA-R-905 

R ITI - 472900 35468 35467 0 0 401965 2016-01 2016-04 2016-07 2019 

2.1.1.1.4 Viešosios erdvės 

su prieigomis 

sutvarkymas 

Rietavo miesto 

Laisvės gatvėje, 

įrengiant Žemės 

ūkio produktų 

turgelį 

Rietavo 

savivaldybės 

administracija 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Rietavo miestas 07.1.1-

CPVA-R-905 

R ITI - 103800 7785 7785 0 0 88230 2016-01 2016-04 2016-07 2018 

2.1.1.1.5 Plungės miesto 

traukos centrų 

pasiekiamumo 

didinimas, 

Plungės 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Plungės miestas 07.1.1-

CPVA-R-905 

R ITI - 2230200 167265 167265 0 0 1895670 2017-09 2017-10 2017-12 2020 
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pritaikant 

bendruomenės ir 

verslo poreikiams 

bei kuriant 

patrauklią 

gyvenamąją 

aplinką 

2.1.1.1.6 Babrungo upės 

slėnio estrados 

teritorijos ir jos 

prieigų bei jungčių 

su Plungės miesto 

centrine dalimi 

sutvarkymas 

Plungės 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Plungės miestas 07.1.1-

CPVA-R-905 

R ITI - 2230200 167265 167265 0 0 1895670 2016-08 2016-10 2016-12 2019 

2.1.1.1.7 Aktyvaus poilsio ir 

pramogų zonos 

sukūrimas Plungės 

m. M. Oginskio 

dvaro teritorijoje, 

prie autobusų 

stoties 

Plungės 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Plungės miestas 07.1.1-

CPVA-R-905 

R ITI - 2230200 167265 167265 0 0 1895670 2016-08 2016-10 2016-12 2019 

2.1.1.1.8 Rietavo miesto 

gyvenamųjų namų 

kvartalų 

kompleksinis 

sutvarkymas, 

didinant 

gyvenamosios 

aplinkos 

patrauklumą 

Rietavo 

savivaldybės 

administracija 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Rietavo miestas 07.1.1-

CPVA-R-905 

R ITI - 579000 43425 43425 0 0 492150 2016-01 2016-04 2016-07 2019 

2.1.1.1.9 Poilsio ir 

rekreacijos zonos 

įrengimas šalia 

Rietavo 

kunigaikščių 

Oginskių 

dvarvietės 

Rietavo 

savivaldybės 

administracija 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Rietavo miestas 07.1.1-

CPVA-R-905 

R ITI - 576800 43260 43260 0 0 490280 2016-01 2016-04 2016-07 2019 

2.1.1.1.10 Plungės miesto 

poilsio ir 

rekreacijos zonų 

sukūrimas prie 

Babrungo upės ir 

Gondingos HE 

„Plungės jūros“ 

Plungės 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Plungės miestas 07.1.1-

CPVA-R-905 

R ITI - 2593400 194505 194505 0 0 2204390 2017-09 2017-10 2017-12 2020 

2.1.1.2 Priemonė: Tvarkyti miestų paviršinių nuotekų sistemas 
2.1.1.2.1 Paviršinių nuotekų 

sistemų tvarkymas 

Mažeikių mieste 

UAB 

„Mažeikių 

vandenys“ 

Aplinkos 

ministerija 

Mažeikių miestas 05.1.1-

APVA-R-007 

R - - 1278385 153406 0 0 38352 1086627 2016-06 2016-12 2017-02 2019 

2.1.1.2.2 Paviršinių nuotekų 

sistemų tvarkymas 

Plungės mieste 

UAB 

„Plungės 

vandenys“ 

Aplinkos 

ministerija 

Plungės miestas 05.1.1-

APVA-R-007 

R - - 1010100 151531 0 0 0 858569 2016-06 2016-11 2017-01 2019 

2.1.1.2.3 Paviršinių nuotekų 

infrastruktūros 

plėtra Telšių 

mieste 

UAB „Telšių 

vandenys“ 

Aplinkos 

ministerija 

Telšių miestas 05.1.1-

APVA-R-007 

R - - 1262601 189390 - - - 1073211 2016-06 2016-10 2016-12 2019 

2.1.1.3 Priemonė: Kurti darnaus judumo sistemas  
2.1.1.3.1 Mažeikių miesto 

darnaus judumo 

plano parengimas 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Susisiekimo 

ministerija 

Mažeikių miestas  04.5.1-TID-

V-513 

V ITI - 47100 7065 0 0 0 40035 2016-01 2016-03 2016-06 2017 

2.1.1.3.2 Telšių miesto 

darnaus judumo 

plano parengimas 

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Susisiekimo 

ministerija 

Telšių miestas 04.5.1-TID-

V-513 

V ITI - 43500 43500 0 0 0 0 2016-01 2016-05 2016-07 2017 



20 

 

2.1.1.3.3 Plungės miesto 

darnaus judumo 

plano parengimas 

Plungės 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Susisiekimo 

ministerija 

Plungės miestas 04.5.1-TID-

V-513 

V ITI - 10000 10000 0 0 0 0 2016-06 2016-08 2016-12 2017 

2.1.1.4 Priemonė: Diegti darnaus judumo priemones  
2.1.1.4.1 Elektroninio bilieto 

sistemos Telšių 

viešajame 

transporte 

sukūrimas   

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Susisiekimo 

ministerija 

Telšių miestas 04.5.1-TID-

R-514 

R ITI - 543600 81540 0 0 0 462060 2017-06 2017-09 2017-11 2020 

2.1.1.4.2 Elektroninio bilieto 

sistemos Plungės 

viešajame 

transporte 

sukūrimas 

Plungės 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Susisiekimo 

ministerija 

Plungės miestas 04.5.1-TID-

R-514 

R ITI - 138400 20760 0 0 0 117640 2017-04 2017-08 2017-12 2019 

2.1.1.4.3 Darnaus judumo 

priemonių 

diegimas Plungės 

miesto vietinės 

reikšmės keliuose 

Plungės 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Susisiekimo 

ministerija 

Plungės miestas 04.5.1-TID-

R-514 

R ITI - 466424 69964 0 0 0 396460 2017-03 2017-07 2017-12 2020 

2.1.1.4.4 Automatizuotų 

eismo srautų 

valdymo sistemų 

įrengimas 

Pavenčių g. 

Mažeikiuose 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Susisiekimo 

ministerija 

Mažeikių miestas 04.5.1-TID-

R-514 

R ITI - 550400 82560 0 0 0 467840 2016-03 2016-09 2016-12 2019 

2.1.1.5 Priemonė: Kurti elektromobilių įkrovimo prieigų tinklą 
2.1.1.5.1 Elektromobilių 

įkrovimo stotelės 

įrengimas 

Mažeikių mieste 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Susisiekimo 

ministerija 
Mažeikių miestas 04.5.1-TID-

V-515 

V ITI - 38100 5715 0 0 0 32385 2017-01   2017-03 2017-06 2020 

2.1.1.5.2 Elektromobilių 

greitojo įkrovimo 

stotelės įrengimas 

Telšių mieste 

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Susisiekimo 

ministerija 
Telšių miestas 04.5.1-TID-

V-515 

V ITI - 30000 4500 0 0 0 25500 2017-01 2017-07 2017-09 2020 

2.1.1.6 Priemonė: Rekonstruoti ir plėtoti pėsčiųjų ir dviračių takus 
2.1.1.6.1 Pėsčiųjų ir dviračių 

takų įrengimas 

Telšių mieste palei 

Masčio ežerą nuo 

Muziejaus g. iki 

Parko g. 

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Susisiekimo 

ministerija 

Telšių miestas 04.5.1-TID-

R-516 

R ITI - 161900 24285 0 0 0 137615 2016-02 2016-08 2016-10 2019 

2.1.1.6.2 Pėsčiųjų ir dviračių 

takų rekonstrukcija 

ir nauja statyba 

Pavenčių g. 

Mažeikiuose 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Susisiekimo 

ministerija 

Mažeikių miestas 04.5.1-TID-

R-516 

R ITI - 163900 24585 0 0 0 139315 2016-03 2016-09 2016-12 2019 

2.1.1.7 Priemonė: Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą 
2.1.1.7.1 Telšių kultūros 

centro 

modernizavimas, 

pritaikant 

visuomenės  

poreikiams 

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Kultūros 

ministerija 

Telšių miestas 07.1.1-

CPVA-R-305 

R ITI - 814000 122102 0 0 0 691898 2016-02 2016-03 2016-05 2019 

2.1.1.8 Priemonė: Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus 
2.1.1.8.1 Rietavo Oginskių 

kultūros istorijos 

muziejaus 

kompleksinis 

sutvarkymas ir 

pritaikymas 

kultūrinėms, 

Rietavo 

savivaldybės 

administracija 

Kultūros 

ministerija 
Rietavo miestas 05.4.1-

CPVA-R-302 

R ITI - 178300 26745 0 0 0 151555 2016-01 2016-04 2016-07 2018 
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edukacinėms 

reikmėms 

2.1.1.8.2 Plungės M. 

Oginskio dvaro 

sodybos pastato – 

žirgyno 

pritaikymas 

visuomenės 

kultūros ir 

rekreacijos 

reikmėms (I 

etapas) 

Plungės 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Kultūros 

ministerija 
Plungės miestas 05.4.1-

CPVA-R-302 

R ITI - 456400 68460 0 0 0 387940 2016-08 2016-10 2016-12 2018 

2.1.1.9 Priemonė: Vystyti vietinius kelius 
2.1.1.9.1 Telšių miesto 

Pramonės gatvės 

rekonstravimas 

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Susisiekimo 

ministerija 

Telšių miestas 06.2.1-TID-

R-511 

R ITI - 2180800 870452 0 0 106244 1204104 2015-12 2016-06 2016-08 2019 

2.1.1.9.2 Rietavo miesto 

Daržų gatvės 

atkarpos nuo 

Žaliosios iki 

Palangos gatvės 

techninių 

parametrų 

gerinimas 

Rietavo 

savivaldybės 

administracija 

Susisiekimo 

ministerija 

Rietavo miestas 06.2.1-TID-

R-511 

R ITI - 612509 45938 0 0 45938 520633 2016-01 2016-04 2016-07 2019 

2.1.1.9.3 Plungės miesto 

Telšių, Laisvės, 

Rietavo ir Minijos 

gatvių atkarpų 

važiuojamosios 

dalies kokybės 

gerinimas 

Plungės 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Susisiekimo 

ministerija 

Plungės miestas  06.2.1-TID-

R-511 

R ITI - 963452 72259 0 0 72259 818934 2017-05 2017-09 2017-12 2020 

2.1.1.9.4 Mažeikių m. 

Pavenčių gatvės 

važiuojamosios 

dalies 

rekonstrukcija 

įdiegiant 

inžinierines 

saugaus eismo 

priemones 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Susisiekimo 

ministerija 

Mažeikių miestas 06.2.1-TID-

R-511 

R ITI - 1434301 107573 0 0 107572 1219156 2016-03 2016-09 2016-12 2019 

2.2 Tikslas: Kaimo vietovių iki 6 tūkst. gyventojų plėtojimas 

2.2.1  Uždavinys: Gerinti kaimo vietovių gyvenamąją aplinką, kad taptų patraukliomis gyventi ir dirbti 

2.2.1.1 Priemonė: Kompleksiškai atnaujinti kaimo vietovių viešąsias erdves, visuomeninės paskirties pastatus ir statinius  
2.2.1.1.1                   

...........                   

2.2.1.2  Priemonė: Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos valdymo efektyvumą 
2.2.1.2.1 Geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo sistemų 

renovavimas ir 

plėtra Mažeikių 

mieste ir rajone 

UAB 

„Mažeikių 

vandenys“ 

Aplinkos 

ministerija 

Mažeikių rajono 

savivaldybė 

05.3.2-

APVA-R-014 

R - - 3338828 1139509 0 0 0 2199319 2016-04 2016-10 2016-12 2019 

2.2.1.2.2 Vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros 

renovavimas ir 

plėtra Plungės 

rajone 

UAB 

„Plungės 

vandenys“ 

Aplinkos 

ministerija 

Plungės rajonas 

(Plungė, 

Kaušėnai, 

Prūsaliai, 

Narvaišiai, 

Jovaišiškė, 

Glaudžiai) 

 

05.3.2-

APVA-R-014 

R - - 3277058 0 0 1539325 0 1737733 2016-04 2016-09 2016-12 2018 

2.2.1.2.3 Rietavo 

savivaldybės 

UAB 

„Rietavo 

Aplinkos 

ministerija 

Pelaičių kaimas, 

Rietavo seniūnija 

05.3.2-

APVA-R-014 

R - - 848503 169701 0 0 0 678802 2016-04 2016-09 2016-12 2018 
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*R – regiono projektas, V – valstybės projektas 

** ITI – projektas, įgyvendinamas pagal integruotą teritorijos (-ų) vystymo programą; 

*** rez. – rezervinis projektas. 

 

3 lentelė. Projektams priskirtos veiklų grupės. 

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 

teritorija 

Veiksmų 

programos 

įgyvendini

mo plano 

priemonė 

arba  

Kaimo 

plėtros 

programos 

priemonė 

(Nr.) 

R/V ITI rez. Kodas* Pagrindinė 

veiklų grupė 

(pavadinimas) 

Kodas 

(I) 

Susijusi veiklų 

grupė (I) 

(pavadinimas) 

Kodas 

(II) 

Susijusi veiklų 

grupė (II) 

(pavadinimas) 

Kodas 

(III) 

Susijusi veiklų 

grupė (III) 

(pavadinimas) 

Kodas 

(IV) 

Susijusi veiklų 

grupė (IV) 

(pavadinimas) 

1.1  Tikslas: Išsilavinę, besimokantys ir kūrybingi gyventojai 

1.1.1  Uždavinys: Modernizuoti bendrojo ugdymo įstaigas, siekiant pagerinti mokinių ugdymo pasiekimus 

1.1.1.1  Priemonė: Kurti bendrojo ugdymo mokyklose modernias ir saugias mokymosi erdves 
1.1.1.1.1                   

.....                   

1.1.2  Uždavinys: Didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą 

Pelaičių 

gyvenvietės 

vandentiekio ir 

nuotekų tinklų 

statyba 

komunalinis 

ūkis“ 

2.2.1.2.4 „Vandens tiekimo 

ir nuotekų 

tvarkymo 

infrastruktūros 

plėtra Telšių r. 

(Viešvėnuose, 

Tryškiuose) ir 

rekonstravimas 

Telšiuose“ 

UAB „Telšių 

vandenys“ 

Aplinkos 

ministerija 

Telšių rajonas 05.3.2-

APVA-R-014 

R - - 3242929 1070762 0 0 0 2172167 2016-04 2016-10 2016-12 2019 

2.2.1.3 Priemonė: Vystyti komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūrą 
2.2.1.3.1                   

2.2.1.4 Priemonė: Sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealus 
2.2.1.4.1                   

........                   

2.3 Tikslas: Ryšių tarp savivaldybių centrų ir kaimo vietovių iki 6 tūkst. gyventojų stiprinimas 

2.3.1  Uždavinys: Plėtoti visuomenei priimtiną, saugią transporto sistemą, modernizuojant kelių infrastruktūrą, pereinant prie aplinką tausojančių transporto rūšių 

2.3.1.1  Priemonė: Atnaujinti vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parkus 
2.3.1.1.1 Draugiškų aplinkai 

viešojo transporto 

priemonių 

įsigijimas 

Mažeikių mieste 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Susisiekimo 

ministerija 
Mažeikių miestas 04.5.1.-TID-

R-518 

R ITI - 444500 66675 0 0 0 377825 2016-03 2016-08 2016-11 2019 

2.3.1.1.2 Draugiškų aplinkai 

viešojo transporto 

priemonių 

įsigijimas Telšių 

mieste 

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Susisiekimo 

ministerija 
Telšių miestas 04.5.1.-TID-

R-518 

R ITI - 438900 65835 0 0 0 373065 2016-06 2016-12 2017-02 2020 

2.3.2 Uždavinys: Didinti turizmo paslaugų apimtį ir įvairovę, gerinant turizmo objektų pasiekiamumą, informacijos sklaidą, siekiant pritraukti daugiau turistų 

2.3.2.1  Priemonė: Vystyti savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinę infrastruktūrą 
2.3.2.1.1                   

.....                   
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1.1.2.1  Priemonė: Modernizuoti ikimokyklinio ugdymo mokyklas 
1.1.2.1.1                   

.....                   

1.1.3  Uždavinys: Tobulinti neformaliojo švietimo infrastruktūrą 

1.1.3.1  Priemonė: Investuoti į kūrybiškumą, sveiką gyvenseną, saugų elgesį kelyje skatinančią neformaliojo vaikų švietimo infrastruktūrą. 
1.1.3.1.1                   

.....                   

1.2  Tikslas: Sveiki gyventojai 

1.2.1  Uždavinys: Gerinti pirminės sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą, siekiant sumažinti apsilankymų pas gydytojus skaičiaus, tenkančio vienam gyventojui, skirtumą tarp savivaldybių 

centrų ir kaimo vietovių gyventojų 

1.2.1.1  Priemonė: Gerinti infrastruktūrą, skirtą pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti 
1.2.1.1.1                   

.....                   

1.2.2  Uždavinys: Didinti gyventojų sveikatos raštingumą 

1.2.2.1  Priemonė: Vykdyti sveikatos priežiūros specialistų ir tikslinių grupių mokymus 
1.2.2.1.1                   

.....                   

1.3  Tikslas: Socialiai saugūs gyventojai 

1.3.1  Uždavinys: Vystyti socialines paslaugas senyvo amžiaus žmonėms, pažeidžiamų grupių ir šeimų asmenims, siekiant daugiau jų suteikti bendruomenėje 

1.3.1.1  Priemonė: Modernizuoti ir (ar) kurti naujas nestacionarių ir bendruomeninių socialinių paslaugų įstaigas 
1.3.1.1.1                   

.....                   

1.3.2 Uždavinys: Padidinti savivaldybių socialinio būsto fondą 

1.3.2.1  Priemonė: Naujai įrengti ar įsigyti socialinius būstus 
1.3.2.1.1 Socialinio 

būsto fondo 

plėtra 

 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė 

08.1.2-

CPVA-R-

408 

R - - 25 Socialinio būsto 

infrastruktūra 

(nauja statyba 

arba pritaikymas) 

26 Socialinio būsto 

įsigijimas 

- - - - - - 

1.3.2.1.2 Socialinio 

būsto fondo 

plėtra Plungės 

rajone 

Plungės 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Plungės 

rajonas 

08.1.2-

CPVA-R-

408 

R - - 25 

 

 

 

 

Socialinio būsto 

infrastruktūra 

(nauja statyba 

arba  

pritaikymas) 

 

26 Socialinio būsto 

įsigijimas 

- - - - - - 

1.3.2.1.3 Pastato 

Plungės g. 18, 

Rietave, 

trečiojo 

aukšto  

pritaikymas 

socialinio 

būsto 

paskirčiai 

Rietavo 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Rietavo 

miestas 

08.1.2-

CPVA-R-

408 

R - - 25 Socialinio būsto 

infrastruktūra 

(nauja statyba 

arba pritaikymas) 

- - - - - - - - 

1.3.2.1.4 Socialinio 

būsto fondo 

plėtra 

įsigyjant butus 

Telšių 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Telšių rajonas 08.1.2-

CPVA-R-

408 

R - - 26 Socialinio būsto 

įsigijimas 

- - - - - - - - 

1.4  Tikslas: Efektyvus valdymas 

1.4.1  Uždavinys: Gerinti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybę savivaldybėse 

1.4.1.1  Priemonė: Įgyvendinti paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones 
1.4.1.1.1                   

.....                   
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2.1 Tikslas: Pagrindinių savivaldybių centrų plėtojimas 

2.1.1  Uždavinys: Didinti pagrindinių savivaldybių centrų konkurencingumą ir patrauklumą, skatinant ekonomikos augimą, kad taptų patraukliais investuoti 

2.1.1.1 Priemonė: Kompleksiškai atnaujinti savivaldybių centrų viešąją infrastruktūrą 
2.1.1.1.1 Apleistos 

teritorijos tarp 

Karaliaus 

Mindaugo 

gatvės ir 

geležinkelio 

Šiauliai–

Klaipėda, 

Telšių mieste, 

infrastruktūros 

rekonstravima

s, sudarant 

palankias 

sąlygas 

pramonės ir 

verslo 

aplinkos 

plėtrai ir 

kūrimui 

Telšių 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Telšių miestas 07.1.1-

CPVA-V-

902 

V ITI - 31 Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(viešosios 

erdvės): 

pramoninių, 

buvusių karinių, 

inžinerinių ir 

pan. objektų 

teritorijų 

pritaikymas ar 

konversija 

- - - - - - - - 

2.1.1.1.2 Ventos upės 

slėnio 

sutvarkymas, 

įrengiant 

rekreacinę ir 

aktyvaus 

poilsio zoną 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Mažeikių 

miestas 

07.1.1-

CPVA-V-

902 

V ITI - 29 Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(viešosios 

erdvės): 

visuomeninės, 

komercinės ir 

bendro 

naudojimo 

paskirties 

teritorijos 

- - - - - - - - 

2.1.1.1.3 Rietavo 

kunigaikščių 

Oginskių 

dvarvietės 

sutvarkymas 

ir pritaikymas 

bendruomenin

iams 

poreikiams, 

naujų 

paslaugų 

teikimui 

Rietavo 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Rietavo 

miestas 

07.1.1-

CPVA-R-

905 

R ITI - 29 Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(viešosios 

erdvės): 

visuomeninės, 

komercinės ir 

bendro 

naudojimo 

paskirties 

teritorijos 

- - - - - - - - 

2.1.1.1.4 Viešosios 

erdvės su 

prieigomis 

sutvarkymas 

Rietavo 

miesto 

Laisvės 

gatvėje, 

įrengiant 

Žemės ūkio 

produktų 

turgelį 

Rietavo 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Rietavo 

miestas 

07.1.1-

CPVA-R-

905 

R ITI - 29 Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(viešosios 

erdvės): 

visuomeninės, 

komercinės ir 

bendro 

naudojimo 

paskirties 

teritorijos 

- - - - - - - - 

2.1.1.1.5 Plungės 

miesto traukos 

centrų 

pasiekiamumo 

didinimas, 

pritaikant 

Plungės 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Plungės 

miestas 

07.1.1-

CPVA-R-

905 

R ITI - 29 Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(viešosios 

erdvės): 

visuomeninės, 

19 Įrengtų naujų 

dviračių ir (ar) 

pėsčiųjų takų, ir 

(ar) trasų ilgis, 

km 

- - - - - - 
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bendruomenės 

ir verslo 

poreikiams 

bei kuriant 

patrauklią 

gyvenamąją 

aplinką 

komercinės ir 

bendro 

naudojimo 

paskirties 

teritorijos 

2.1.1.1.6 Babrungo 

upės slėnio 

estrados 

teritorijos ir 

jos prieigų bei 

jungčių su 

Plungės 

miesto 

centrine 

dalimi 

sutvarkymas 

Plungės 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Plungės 

miestas 

07.1.1-

CPVA-R-

905 

R ITI - 29 Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(viešosios 

erdvės): 

visuomeninės, 

komercinės ir 

bendro 

naudojimo 

paskirties 

teritorijos 

19 Įrengtų naujų 

dviračių ir (ar) 

pėsčiųjų takų, ir 

(ar) trasų ilgis, 

km 

- - - - - - 

2.1.1.1.7 Aktyvaus 

poilsio ir 

pramogų 

zonos 

sukūrimas 

Plungės m. M. 

Oginskio 

dvaro 

teritorijoje, 

prie autobusų 

stoties 

Plungės 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Plungės 

miestas 

07.1.1-

CPVA-R-

905 

R ITI - 29 Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(viešosios 

erdvės): 

visuomeninės, 

komercinės ir 

bendro 

naudojimo 

paskirties 

teritorijos 

33 Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavima

s (pastatai ir 

statiniai): 

kultūros 

objektai 

19 Įrengtų naujų 

dviračių ir (ar) 

pėsčiųjų takų, ir 

(ar) trasų ilgis, 

km 

- - - - 

2.1.1.1.8 Rietavo 

miesto 

gyvenamųjų 

namų kvartalų 

kompleksinis 

sutvarkymas, 

didinant 

gyvenamosios 

aplinkos 

patrauklumą 

Rietavo 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Rietavo 

miestas 

07.1.1-

CPVA-R-

905 

R ITI - 30 Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(viešosios 

erdvės): 

gyvenamosios 

paskirties 

teritorijos 

- - - - - - - - 

2.1.1.1.9 Poilsio ir 

rekreacijos 

zonos 

įrengimas 

šalia Rietavo 

kunigaikščių 

Oginskių 

dvarvietės 

Rietavo 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Rietavo 

miestas 

07.1.1-

CPVA-R-

905 

R ITI - 29 Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(viešosios 

erdvės): 

visuomeninės, 

komercinės ir 

bendro 

naudojimo 

paskirties 

teritorijos 

19 Įrengtų naujų 

dviračių ir (ar) 

pėsčiųjų takų, ir 

(ar) trasų ilgis, 

km 

- - - - - - 

2.1.1.1.10 Plungės 

miesto poilsio 

ir rekreacijos 

zonų 

sukūrimas 

prie Babrungo 

upės ir 

Gondingos 

HE „Plungės 

jūros“ 

Plungės 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Plungės 

miestas 

07.1.1-

CPVA-R-

905 

R ITI - 29 Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(viešosios 

erdvės): 

visuomeninės, 

komercinės ir 

bendro 

naudojimo 

paskirties 

teritorijos 

19 Įrengtų naujų 

dviračių ir (ar) 

pėsčiųjų takų, ir 

(ar) trasų ilgis, 

km 

- - - - - - 

2.1.1.2 Priemonė: Tvarkyti miestų paviršinių nuotekų sistemas 
2.1.1.2.1 Paviršinių UAB Aplinkos Mažeikių 05.1.1- R - - 8 Lietaus nuotekų - - - - - - - - 
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nuotekų 

sistemų 

tvarkymas 

Mažeikių 

mieste 

„Mažeikių 

vandenys“ 

ministerija miestas APVA-R-

007 

sistemų 

modernizavimas 

ir plėtra 

2.1.1.2.2 Paviršinių 

nuotekų 

sistemų 

tvarkymas 

Plungės 

mieste 

UAB 

„Plungės 

vandenys“ 

Aplinkos 

ministerija 

Plungės 

miestas 

05.1.1-

APVA-R-

007 

R - - 8 Lietaus nuotekų 

sistemų 

modernizavimas 

ir plėtra 

- -  - - - - - 

2.1.1.2.3 Paviršinių 

nuotekų 

infrastruktūros 

plėtra Telšių 

mieste 

UAB 

„Telšių 

vandenys“ 

Aplinkos 

ministerija 

Telšių miestas 05.1.1-

APVA-R-

007 

R - - 8 Lietaus nuotekų 

sistemų 

modernizavimas 

ir plėtra 

- - - - - - - - 

2.1.1.3 Priemonė: Kurti darnaus judumo sistemas  
2.1.1.3.1 Mažeikių 

miesto 

darnaus 

judumo plano 

parengimas 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Susisiekimo 

ministerija 

Mažeikių 

miestas  

04.5.1-TID-

V-513 

V ITI - 19 Darnaus judumo 

priemonės 

miestuose 

(pėsčiųjų ir 

dviračių takų 

infrastruktūra, 

Park and Ride, 

Bike and Ride 

aikštelės, 

elektromobilių 

įkrovimo stotelių 

įrengimas ir kita) 

- - - - - - - - 

2.1.1.3.2 Telšių miesto 

darnaus 

judumo plano 

parengimas 

Telšių 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Susisiekimo 

ministerija 

Telšių miestas 04.5.1-TID-

V-513 

V ITI - 19 Darnaus judumo 

priemonės 

miestuose 

(pėsčiųjų ir 

dviračių takų 

infrastruktūra, 

Park and Ride, 

Bike and Ride 

aikštelės, 

elektromobilių 

įkrovimo stotelių 

įrengimas ir kita) 

- - - - - - - - 

2.1.1.3.3 Plungės 

miesto 

darnaus 

judumo plano 

parengimas 

Plungės 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Susisiekimo 

ministerija 

Plungės 

miestas 

04.5.1-TID-

V-513 

V ITI - 19 Darnaus judumo 

priemonės 

miestuose 

(pėsčiųjų ir 

dviračių takų 

infrastruktūra, 

Park and Ride, 

Bike and Ride 

aikštelės, 

elektromobilių 

įkrovimo stotelių 

įrengimas ir kita) 

- - - - - - - - 

2.1.1.4 Priemonė: Diegti darnaus judumo priemones  
2.1.1.4.1 Elektroninio 

bilieto 

sistemos 

Telšių 

viešajame 

transporte 

sukūrimas   

Telšių 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Susisiekimo 

ministerija 

Telšių miestas 04.5.1-TID-

R-514 

R ITI - 19 Darnaus judumo 

priemonės 

miestuose 

(pėsčiųjų ir 

dviračių takų 

infrastruktūra, 

Park and Ride, 

Bike and Ride 

aikštelės, 

- - - - - - - - 
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elektromobilių 

įkrovimo stotelių 

įrengimas ir kita) 

2.1.1.4.2 Elektroninio 

bilieto 

sistemos 

Plungės 

viešajame 

transporte 

sukūrimas 

Plungės 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Susisiekimo 

ministerija 

Plungės 

miestas 

04.5.1-TID-

R-514 

R ITI - 19 Darnaus judumo 

priemonės 

miestuose 

(pėsčiųjų ir 

dviračių takų 

infrastruktūra, 

Park and Ride, 

Bike and Ride 

aikštelės, 

elektromobilių 

įkrovimo stotelių 

įrengimas ir kita) 

- - - - - - - - 

2.1.1.4.3 Darnaus 

judumo 

priemonių 

diegimas 

Plungės 

miesto 

vietinės 

reikšmės 

keliuose 

Plungės 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Susisiekimo 

ministerija 

Plungės 

miestas 

04.5.1-TID-

R-514 

R ITI - 19 Darnaus judumo 

priemonės 

miestuose 

(pėsčiųjų ir 

dviračių takų 

infrastruktūra, 

Park and Ride, 

Bike and Ride 

aikštelės, 

elektromobilių 

įkrovimo stotelių 

įrengimas ir kita) 

- - - - - - - - 

2.1.1.4.4 Automatizuot

ų eismo srautų 

valdymo 

sistemų 

įrengimas 

Pavenčių g. 

Mažeikiuose 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Susisiekimo 

ministerija 

Mažeikių 

miestas 

04.5.1-TID-

R-514 

R ITI - 19 Darnaus judumo 

priemonės 

miestuose 

(pėsčiųjų ir 

dviračių takų 

infrastruktūra, 

Park and Ride, 

Bike and Ride 

aikštelės, 

elektromobilių 

įkrovimo stotelių 

įrengimas ir kita) 

- - - - - - - - 

2.1.1.5 Priemonė: Kurti elektromobilių įkrovimo prieigų tinklą 
2.1.1.5.1 Elektromobili

ų įkrovimo 

stotelės 

įrengimas 

Mažeikių 

mieste 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Susisiekimo 

ministerija 
Mažeikių 

miestas 

04.5.1-TID-

V-515 

V ITI - 19 Darnaus judumo 

priemonės 

miestuose 

(pėsčiųjų ir 

dviračių takų 

infrastruktūra, 

Park and Ride, 

Bike and Ride 

aikštelės, 

elektromobilių 

įkrovimo stotelių 

įrengimas ir kita) 

- - - - - - - - 

2.1.1.5.2 Elektromobili

ų greitojo 

įkrovimo 

stotelės 

įrengimas 

Telšių mieste 

Telšių 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Susisiekimo 

ministerija 
Telšių miestas 04.5.1-TID-

V-515 

V ITI - 19 Darnaus judumo 

priemonės 

miestuose 

(pėsčiųjų ir 

dviračių takų 

infrastruktūra, 

Park and Ride, 

Bike and Ride 

aikštelės, 

elektromobilių 

įkrovimo stotelių 

įrengimas ir kita) 

- - - - - - - - 
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2.1.1.6 Priemonė: Rekonstruoti ir plėtoti pėsčiųjų ir dviračių takus 
2.1.1.6.1 Pėsčiųjų ir 

dviračių takų 

įrengimas 

Telšių mieste 

palei Masčio 

ežerą nuo 

Muziejaus g. 

iki Parko g. 

Telšių 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Susisiekimo 

ministerija 

Telšių miestas 04.5.1-TID-

R-516 

R ITI - 19 Darnaus judumo 

priemonės 

miestuose 

(pėsčiųjų ir 

dviračių takų 

infrastruktūra, 

Park and Ride, 

Bike and Ride 

aikštelės, 

elektromobilių 

įkrovimo stotelių 

įrengimas ir kita) 

- - - - - - - - 

2.1.1.6.2 Pėsčiųjų ir 

dviračių takų 

rekonstrukcija 

ir nauja 

statyba 

Pavenčių g. 

Mažeikiuose 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Susisiekimo 

ministerija 

Mažeikių 

miestas 

04.5.1-TID-

R-516 

R ITI - 19 Darnaus judumo 

priemonės 

miestuose 

(pėsčiųjų ir 

dviračių takų 

infrastruktūra, 

Park and Ride, 

Bike and Ride 

aikštelės, 

elektromobilių 

įkrovimo stotelių 

įrengimas ir kita) 

- - - - - - - - 

2.1.1.7 Priemonė: Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą 
2.1.1.7.1 Telšių 

kultūros 

centro 

modernizavim

as, pritaikant 

visuomenės  

poreikiams 

Telšių 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Kultūros 

ministerija 

Telšių miestas 07.1.1-

CPVA-R-

305 

R ITI - 33 Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(pastatai ir 

statiniai): 

kultūros objektai 

- - - - - - - - 

2.1.1.8 Priemonė: Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus 
2.1.1.8.1 Rietavo 

Oginskių 

kultūros 

istorijos 

muziejaus 

kompleksinis 

sutvarkymas 

ir pritaikymas 

kultūrinėms, 

edukacinėms 

reikmėms 

Rietavo 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Kultūros 

ministerija 
Rietavo 

miestas 

05.4.1-

CPVA-R-

302 

R ITI - 46 Kompleksinių 

paveldo objektų 

sutvarkymas ir 

pritaikymas 

- - - - - - - - 

2.1.1.8.2 Plungės M. 

Oginskio 

dvaro sodybos 

pastato – 

žirgyno 

pritaikymas 

visuomenės 

kultūros ir 

rekreacijos 

reikmėms (I 

etapas) 

Plungės 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Kultūros 

ministerija 
Plungės 

miestas 

05.4.1-

CPVA-R-

302 

R ITI - 46 Kompleksinių 

paveldo objektų 

sutvarkymas ir 

pritaikymas 

- - - - - - - - 

2.1.1.9 Priemonė: Vystyti vietinius kelius 
2.1.1.9.1 Telšių miesto 

Pramonės 

gatvės 

rekonstravima

s 

Telšių 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Susisiekimo 

ministerija 

Telšių miestas 06.2.1-TID-

R-511 

R ITI - 12 Vietinės 

reikšmės keliai ir 

gatvės 

(rekonstrukcija) 

- - - - - - - - 



29 

 

2.1.1.9.2 Rietavo 

miesto Daržų 

gatvės 

atkarpos nuo 

Žaliosios iki 

Palangos 

gatvės 

techninių 

parametrų 

gerinimas 

Rietavo 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Susisiekimo 

ministerija 

Rietavo 

miestas 

06.2.1-TID-

R-511 

R ITI - 12 Vietinės 

reikšmės keliai ir 

gatvės 

(rekonstrukcija) 

- - - - - - - - 

2.1.1.9.3 Plungės 

miesto Telšių, 

Laisvės, 

Rietavo ir 

Minijos gatvių 

atkarpų 

važiuojamosio

s dalies 

kokybės 

gerinimas 

Plungės 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Susisiekimo 

ministerija 

Plungės 

miestas  

06.2.1-TID-

R-511 

R ITI - 12 Vietinės 

reikšmės keliai ir 

gatvės 

(rekonstrukcija) 

- - - - - - - - 

2.1.1.9.4 Mažeikių m. 

Pavenčių 

gatvės 

važiuojamosio

s dalies 

rekonstrukcija 

įdiegiant 

inžinierines 

saugaus eismo 

priemones 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Susisiekimo 

ministerija 

Mažeikių 

miestas 

06.2.1-TID-

R-511 

R ITI - 12 Vietinės 

reikšmės keliai ir 

gatvės 

(rekonstrukcija) 

- - - - - - - - 

2.2 Tikslas: Kaimo vietovių iki 6 tūkst. gyventojų plėtojimas 

2.2.1  Uždavinys: Gerinti kaimo vietovių gyvenamąją aplinką, kad taptų patraukliomis gyventi ir dirbti 

2.2.1.1 Priemonė: Kompleksiškai atnaujinti kaimo vietovių viešąsias erdves, visuomeninės paskirties pastatus ir statinius  
2.2.1.1.1                   

...........                   

2.2.1.2  Priemonė: Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos valdymo efektyvumą 
2.2.1.2.1 Geriamojo 

vandens 

tiekimo ir 

nuotekų 

tvarkymo 

sistemų 

renovavimas 

ir plėtra 

Mažeikių 

mieste ir 

rajone 

UAB 

„Mažeikių 

vandenys“ 

Aplinkos 

ministerija 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė 

05.3.2-

APVA-R-

014 

R - - 7 Vandentvarka 

(naujų tinklų 

įrengimas) 

6 Vandentvarka 

(esamų geriamo 

vandens ir 

nuotekų tinklų 

modernizavima

s) 

 

- - - - - - 

2.2.1.2.2 Vandens 

tiekimo ir 

nuotekų 

tvarkymo 

infrastruktūros 

renovavimas 

ir plėtra 

Plungės 

rajone 

UAB 

„Plungės 

vandenys“ 

Aplinkos 

ministerija 

Plungės 

rajonas 

(Plungė, 

Kaušėnai, 

Prūsaliai, 

Narvaišiai, 

Jovaišiškė, 

Glaudžiai) 

 

05.3.2-

APVA-R-

014 

R - - 7 Vandentvarka 

(naujų tinklų 

įrengimas) 

6 Vandentvarka 

(esamų geriamo 

vandens ir 

nuotekų tinklų 

modernizavima

s) 

 

 - - - - - 

2.2.1.2.3 Rietavo 

savivaldybės 

Pelaičių 

gyvenvietės 

vandentiekio 

ir nuotekų 

UAB 

„Rietavo 

komunalinis 

ūkis“ 

Aplinkos 

ministerija 

Pelaičių 

kaimas, 

Rietavo 

seniūnija 

05.3.2-

APVA-R-

014 

R - - 7 Vandentvarka 

(naujų tinklų 

įrengimas) 

- - - - - - - - 
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tinklų statyba 

2.2.1.2.4 „Vandens 

tiekimo ir 

nuotekų 

tvarkymo 

infrastruktūros 

plėtra Telšių r. 

(Viešvėnuose, 

Tryškiuose) ir 

rekonstravima

s Telšiuose“ 

UAB 

„Telšių 

vandenys“ 

Aplinkos 

ministerija 

Telšių rajonas 05.3.2-

APVA-R-

014 

R - - 6 Vandentvarka 

(esamų geriamo 

vandens ir 

nuotekų tinklų 

modernizavimas) 

7 Vandentvarka 

(naujų tinklų 

įrengimas) 

- - - - - - 

2.2.1.3 Priemonė: Vystyti komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūrą 
2.2.1.3.1                   

2.2.1.4 Priemonė: Sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealus 
2.2.1.4.1                   

........                   

2.3 Tikslas: Ryšių tarp savivaldybių centrų ir kaimo vietovių iki 6 tūkst. gyventojų stiprinimas 

2.3.1  Uždavinys: Plėtoti visuomenei priimtiną, saugią transporto sistemą, modernizuojant kelių infrastruktūrą, pereinant prie aplinką tausojančių transporto rūšių 

2.3.1.1  Priemonė: Atnaujinti vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parkus 
2.3.1.1.1 Draugiškų 

aplinkai 

viešojo 

transporto 

priemonių 

įsigijimas 

Mažeikių 

mieste 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Susisiekimo 

ministerija 

Mažeikių 

miestas 

04.5.1.-

TID-R-518 

R ITI - 10 Viešojo 

transporto 

priemonių 

įsigijimas 

- - - - - - - - 

2.3.1.1.2 Draugiškų 

aplinkai 

viešojo 

transporto 

priemonių 

įsigijimas 

Telšių mieste 

Telšių 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Susisiekimo 

ministerija 

Telšių miestas 04.5.1.-

TID-R-518 

R ITI - 10 Viešojo 

transporto 

priemonių 

įsigijimas 

- - - - - - - - 

2.3.2 Uždavinys: Didinti turizmo paslaugų apimtį ir įvairovę, gerinant turizmo objektų pasiekiamumą, informacijos sklaidą, siekiant pritraukti daugiau turistų 

2.3.2.1  Priemonė: Vystyti savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinę infrastruktūrą 
2.3.2.1.1                   

.....                   

* Veiklų grupių kodai nurodyti 8 lentelėje 

 

4 lentelė. Projektams priskirti produkto vertinimo kriterijai.  

Nr. Projektas Pareiškėja

s 

Ministerija Įgyvendinimo 

teritorija 

Veiksmų 

programos 

įgyvendinimo 

plano 

priemonė 

arba  Kaimo 

plėtros 

programos 

priemonė 

(Nr.) 

R/V ITI rez. Kodas 

(I)* 

Produkto 

vertinimo 

kriterijus (I) 

(pavadinimas) 

Siekiam

a 

reikšmė 

(I) 

Kodas 

(II) 

Produkto 

vertinimo 

kriterijus (II) 

(pavadinimas) 

Siekia

ma 

reikš

mė 

(II) 

Kodas (III) Produkto 

vertinimo 

kriterijus (III) 

(pavadinimas) 

Siekia

ma 

reikš

mė 

(III) 

Kodas (IV) Produkto 

vertinimo 

kriterijus (IV) 

(pavadinimas) 

Siekiam

a 

reikšmė 

(IV) 

Kodas (IV) Produkto 

vertinimo 

kriterijus 

(IV) 

(pavadinimas

) 

Siekiam

a 

reikšmė 

(IV) 

Kodas (IV) Produkto 

vertinimo 

kriterijus 

(IV) 

(pavadinima

s) 

Siekiama 

reikšmė 

(IV) 

Kodas (IV) Produkto 

vertinimo 

kriterijus 

(IV) 

(pavadinima

s) 

Siekiama 

reikšmė 

(IV) 

1.1  Tikslas: Išsilavinę, besimokantys ir kūrybingi gyventojai 

1.1.1  Uždavinys: Modernizuoti bendrojo ugdymo įstaigas, siekiant pagerinti mokinių ugdymo pasiekimus 

1.1.1.1  Priemonė: Kurti bendrojo ugdymo mokyklose modernias ir saugias mokymosi erdves 
1.1.1.1.1                              

.....                              

1.1.2  Uždavinys: Didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą 

1.1.2.1  Priemonė: Modernizuoti ikimokyklinio ugdymo mokyklas 
1.1.2.1.1                              
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.....                              

1.1.3  Uždavinys: Tobulinti neformaliojo švietimo infrastruktūrą 

1.1.3.1  Priemonė: Investuoti į kūrybiškumą, sveiką gyvenseną, saugų elgesį kelyje skatinančią neformaliojo vaikų švietimo infrastruktūrą. 
1.1.3.1.1                              

.....                              

1.2  Tikslas: Sveiki gyventojai 

1.2.1  Uždavinys: Gerinti pirminės sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą, siekiant sumažinti apsilankymų pas gydytojus skaičiaus, tenkančio vienam gyventojui, skirtumą tarp savivaldybių centrų ir kaimo vietovių gyventojų 

1.2.1.1  Priemonė: Gerinti infrastruktūrą, skirtą pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti 
1.2.1.1.1                              

.....                              

1.2.2  Uždavinys: Didinti gyventojų sveikatos raštingumą 

1.2.2.1  Priemonė: Vykdyti sveikatos priežiūros specialistų ir tikslinių grupių mokymus 
1.2.2.1.1                              

.....                              

1.3  Tikslas: Socialiai saugūs gyventojai 

1.3.1  Uždavinys: Vystyti socialines paslaugas senyvo amžiaus žmonėms, pažeidžiamų grupių ir šeimų asmenims, siekiant daugiau jų suteikti bendruomenėje 

1.3.1.1  Priemonė: Modernizuoti ir (ar) kurti naujas nestacionarių ir bendruomeninių socialinių paslaugų įstaigas 
1.3.1.1.1                              

.....                              

1.3.2 Uždavinys: Padidinti savivaldybių socialinio būsto fondą 

1.3.2.1  Priemonė: Naujai įrengti ar įsigyti socialinius būstus 
1.3.2.1.1 Socialinio 

būsto 

fondo 

plėtra 

 

Mažeikių 

rajono 

savivaldyb

ės 

administra

cija 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė 

08.1.2-

CPVA-R-

408 

R - - P.S.362 Naujai 

įrengtų ar 

įsigytų 

socialinių 

būstų 

skaičius, vnt. 

23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.3.2.1.2 Socialinio 

būsto 

fondo 

plėtra 

Plungės 

rajone 

Plungės 

rajono 

savivaldyb

ės 

administra

cija 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Plungės 

rajonas 

08.1.2-

CPVA-R-

408 

R - - P.S.362 Naujai 

įrengtų ar 

įsigytų 

socialinių 

būstų 

skaičius, vnt. 

15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.3.2.1.3 Pastato 

Plungės g. 

18, 

Rietave, 

trečiojo 

aukšto 

pritaikyma

s socialinio 

būsto 

paskirčiai 

Rietavo 

savivaldyb

ės 

administra

cija 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Rietavo 

miestas 

08.1.2-

CPVA-R-

408 

R - - P.S.362 Naujai 

įrengtų ar 

įsigytų 

socialinių 

būstų 

skaičius,vnt 

3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.3.2.1.4 Socialinio 

būsto 

fondo 

plėtra 

įsigyjant 

butus 

Telšių 

rajono 

savivaldyb

ės 

administra

cija 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Telšių rajonas 08.1.2-

CPVA-R-

408 

R - - P.S.362 Naujai 

įrengtų ar 

įsigytų 

socialinių 

būstų 

skaičius, vnt. 

55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.4  Tikslas: Efektyvus valdymas 

1.4.1  Uždavinys: Gerinti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybę savivaldybėse 

1.4.1.1  Priemonė: Įgyvendinti paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones 
1.4.1.1.1                              

.....                              

2.1 Tikslas: Pagrindinių savivaldybių centrų plėtojimas 

2.1.1  Uždavinys: Didinti pagrindinių savivaldybių centrų konkurencingumą ir patrauklumą, skatinant ekonomikos augimą, kad taptų patraukliais investuoti 
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2.1.1.1 Priemonė: Kompleksiškai atnaujinti savivaldybių centrų viešąją infrastruktūrą  
2.1.1.1.1 Apleistos 

teritorijos 

tarp 

Karaliaus 

Mindaugo 

gatvės ir 

geležinkelio 

Šiauliai–

Klaipėda, 

Telšių 

mieste, 

infrastruktūr

os 

rekonstravim

as, sudarant 

palankias 

sąlygas 

pramonės ir 

verslo 

aplinkos 

plėtrai ir 

kūrimui 

Telšių 

rajono 

savivaldy

bės 

administr

acija 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Telšių 

miestas 

07.1.1-

CPVA-V-

902 

V ITI - P.B.238 Sukurtos 

arba 

atnaujintos 

atviros 

erdvės 

miestų 

vietovėse, m
2
 

167737 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2.1.1.1.2 Ventos upės 

slėnio 

sutvarkymas

, įrengiant 

rekreacinę ir 

aktyvaus 

poilsio zoną 

Mažeikių 

rajono 

savivaldy

bės 

administr

acija 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Mažeikių 

miestas 

07.1.1-

CPVA-V-

902 

V ITI - P.B.238 Sukurtos 

arba 

atnaujintos 

atviros 

erdvės 

miestų 

vietovėse, m
2
 

890000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2.1.1.1.3 Rietavo 

kunigaikščių 

Oginskių 

dvarvietės 

sutvarkymas 

ir 

pritaikymas 

bendruomeni

niams 

poreikiams, 

naujų 

paslaugų 

teikimui 

Rietavo 

savivaldy

bės 

administr

acija 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Rietavo 

miestas 

07.1.1-

CPVA-R-

905 

R ITI - P.B.238 Sukurtos 

arba 

atnaujintos 

atviros 

erdvės 

miestų 

vietovėse, m
2
 

45000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2.1.1.1.4 Viešosios 

erdvės su 

prieigomis 

sutvarkymas 

Rietavo 

miesto 

Laisvės 

gatvėje, 

įrengiant 

Žemės ūkio 

produktų 

turgelį 

Rietavo 

savivaldy

bės 

administr

acija 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Rietavo 

miestas 

07.1.1-

CPVA-R-

905 

R ITI - P.B.238 Sukurtos 

arba 

atnaujintos 

atviros 

erdvės 

miestų 

vietovėse, m
2
 

800 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2.1.1.1.5 Plungės 

miesto 

traukos 

centrų 

pasiekiamu

mo 

didinimas, 

pritaikant 

bendruomen

Plungės 

rajono 

savivaldy

bės 

administr

acija 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Plungės 

miestas 

07.1.1-

CPVA-R-

905 

R ITI - P.B.238 Sukurtos 

arba 

atnaujintos 

atviros 

erdvės 

miestų 

vietovėse, m
2
 

6967 P.S.321 Įrengtų naujų 

dviračių ir (ar) 

pėsčiųjų takų, 

ir (ar) trasų 

ilgis, km 

3,604 P.S.322 Rekonstruotų 

dviračių ir 

(ar) pėsčiųjų 

takų, ir (ar) 

trasų ilgis, 

km 

0,014 - - - - - - - - - - - - 
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ės ir verslo 

poreikiams 

bei kuriant 

patrauklią 

gyvenamąją 

aplinką 

2.1.1.1.6 Babrungo 

upės slėnio 

estrados 

teritorijos ir 

jos prieigų 

bei jungčių 

su Plungės 

miesto 

centrine 

dalimi 

sutvarkymas 

Plungės 

rajono 

savivaldy

bės 

administr

acija 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Plungės 

miestas 

07.1.1-

CPVA-R-

905 

R ITI - P.B.238 Sukurtos 

arba 

atnaujintos 

atviros 

erdvės 

miestų 

vietovėse, m
2
  

17724 P.S.322 Rekonstruotų 

dviračių ir (ar) 

pėsčiųjų takų, 

ir (ar) trasų 

ilgis, km 

1,435 - - - - - - - - - - - - - - - 

2.1.1.1.7 Aktyvaus 

poilsio ir 

pramogų 

zonos 

sukūrimas 

Plungės m. 

M. Oginskio 

dvaro 

teritorijoje, 

prie 

autobusų 

stoties 

Plungės 

rajono 

savivaldy

bės 

administr

acija 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Plungės 

miestas 

07.1.1-

CPVA-R-

905 

R ITI - P.B.238 Sukurtos 

arba 

atnaujintos 

atviros 

erdvės 

miestų 

vietovėse, m
2
  

22000 P.B.239 Pastatyti arba 

atnaujinti 

viešieji arba 

komerciniai 

pastatai miestų 

vietovėje, m
2
 

500 P.S.321 Įrengtų naujų 

dviračių ir 

(ar) pėsčiųjų 

takų, ir (ar) 

trasų ilgis, 

km 

0,27 - - - - - - - - - - - - 

2.1.1.1.8 Rietavo 

miesto 

gyvenamųjų 

namų 

kvartalų 

kompleksini

s 

sutvarkymas

, didinant 

gyvenamosi

os aplinkos 

patrauklumą 

Rietavo 

savivaldy

bės 

administr

acija 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Rietavo 

miestas 

07.1.1-

CPVA-R-

905 

R ITI - P.B.238 Sukurtos 

arba 

atnaujintos 

atviros 

erdvės 

miestų 

vietovėse, m
2
 

21000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2.1.1.1.9 Poilsio ir 

rekreacijos 

zonos 

įrengimas 

šalia Rietavo 

kunigaikščių 

Oginskių 

dvarvietės 

Rietavo 

savivaldy

bės 

administr

acija 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Rietavo 

miestas 

07.1.1-

CPVA-R-

905 

R ITI - P.B.238 Sukurtos 

arba 

atnaujintos 

atviros 

erdvės 

miestų 

vietovėse, m
2
 

35000 P.S.321 Įrengtų naujų 

dviračių ir (ar) 

pėsčiųjų takų, 

ir (ar) trasų 

ilgis, km 

0,2 - - - - - - - - - - - - - - - 

2.1.1.1.10 Plungės 

miesto 

poilsio ir 

rekreacijos 

zonų 

sukūrimas 

prie 

Babrungo 

upės ir 

Gondingos 

HE „Plungės 

jūros“ 

Plungės 

rajono 

savivaldy

bės 

administr

acija 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Plungės 

miestas 

07.1.1-

CPVA-R-

905 

R ITI - P.B.238 Sukurtos 

arba 

atnaujintos 

atviros 

erdvės 

miestų 

vietovėse, m
2
 

53388 P.S.321 Įrengtų naujų 

dviračių ir (ar) 

pėsčiųjų takų, 

ir (ar) trasų 

ilgis, km 

3,604 - - - - - - - - - - - - - - - 

2.1.1.2 Priemonė: Tvarkyti miestų paviršinių nuotekų sistemas 
2.1.1.2.1 Paviršinių UAB Aplinkos Mažeikių 05.1.1- R - - P.S.328 Lietaus 75 P.N.028 Inventorizuota 11,8 - - - - - - - - - - - - - - - 
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nuotekų 

sistemų 

tvarkymas 

Mažeikių 

mieste 

„Mažeiki

ų 

vandenys

“ 

ministerija miestas APVA-R-

007 

nuotėkio 

plotas, iš 

kurio 

surenkamam 

paviršiniam 

(lietaus) 

vandeniui 

tvarkyti, 

įrengta ir (ar) 

rekonstruota 

infrastruktūr

a, ha 

neapskaityto 

paviršinių 

nuotekų 

nuotakyno 

dalis, proc. 

2.1.1.2.2 Paviršinių 

nuotekų 

sistemų 

tvarkymas 

Plungės 

mieste 

UAB 

„Plungės 

vandenys

“ 

Aplinkos 

ministerija 

Plungės 

miestas 

05.1.1-

APVA-R-

007 

R - - P.S.328 Lietaus 

nuotėkio 

plotas, iš 

kurio 

surenkamam 

paviršiniam 

(lietaus) 

vandeniui 

tvarkyti, 

įrengta ir (ar) 

rekonstruota 

infrastruktūr

a, ha 

60 P.N.028 Inventorizuota 

neapskaityto 

paviršinių 

nuotekų 

nuotakyno 

dalis, proc. 

20 - - - - - - - - - - - - - - - 

2.1.1.2.3 Paviršinių 

nuotekų 

infrastruktūr

os plėtra 

Telšių 

mieste 

UAB 

„Telšių 

vandenys

“ 

Aplinkos 

ministerija 

Telšių 

miestas 

05.1.1-

APVA-R-

007 

R - - P.S.328 Lietaus 

nuotėkio 

plotas, iš 

kurio 

surenkamam 

paviršiniam 

(lietaus) 

vandeniui 

tvarkyti, 

įrengta ir (ar) 

rekonstruota 

infrastruktūr

a, ha 

74 P.N.028 Inventorizuota 

neapskaityto 

paviršinių 

nuotekų 

nuotakyno 

dalis, proc. 

52,8 - - - - - - - - - - - - - - - 

2.1.1.3 Priemonė: Kurti darnaus judumo sistemas  
2.1.1.3.1 Mažeikių 

miesto 

darnaus 

judumo 

plano 

parengimas 

Mažeikių 

rajono 

savivaldy

bės 

administr

acija 

Susisiekimo 

ministerija 

Mažeikių 

miestas  

04.5.1-

TID-V-513 

V ITI - P.N.507 Parengti 

darnaus 

judumo 

planai, vnt. 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2.1.1.3.2 Telšių 

miesto 

darnaus 

judumo 

plano 

parengimas 

Telšių 

rajono 

savivaldy

bės 

administr

acija 

Susisiekimo 

ministerija 

Telšių 

miestas 

04.5.1-

TID-V-513 

V ITI - P.N.507 Parengti 

darnaus 

judumo 

planai, vnt. 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2.1.1.3.3 Plungės 

miesto 

darnaus 

judumo 

plano 

parengimas 

Plungės 

rajono 

savivaldy

bės 

administr

acija 

Susisiekimo 

ministerija 

Plungės 

miestas 

04.5.1-

TID-V-513 

V ITI - P.N.507 Parengti 

darnaus 

judumo 

planai, vnt. 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2.1.1.4 Priemonė: Diegti darnaus judumo priemones  
2.1.1.4.1 Elektroninio 

bilieto 

sistemos 

Telšių 

viešajame 

Telšių 

rajono 

savivaldy

bės 

administr

Susisiekimo 

ministerija 

Telšių 

miestas 

04.5.1-

TID-R-514 

R ITI - P.S.323 Įgyvendintos 

darnaus 

judumo 

priemonės, 

vnt. 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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transporte 

sukūrimas   

acija 

2.1.1.4.2 Elektroninio 

bilieto 

sistemos 

Plungės 

viešajame 

transporte 

sukūrimas 

Plungės 

rajono 

savivaldy

bės 

administr

acija 

Susisiekimo 

ministerija 

Plungės 

miestas 

04.5.1-

TID-R-514 

R ITI - P.S.323 Įgyvendintos 

darnaus 

judumo 

priemonės, 

vnt. 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2.1.1.4.3 Darnaus 

judumo 

priemonių 

diegimas 

Plungės 

miesto 

vietinės 

reikšmės 

keliuose 

Plungės 

rajono 

savivaldy

bės 

administr

acija 

Susisiekimo 

ministerija 

Plungės 

miestas 

04.5.1-

TID-R-514 

R ITI - P.S.323 Įgyvendintos 

darnaus 

judumo 

priemonės, 

vnt. 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2.1.1.4.4 Automatizuo

tų eismo 

srautų 

valdymo 

sistemų 

įrengimas 

Pavenčių g. 

Mažeikiuose 

Mažeikių 

rajono 

savivaldy

bės 

administr

acija 

Susisiekimo 

ministerija 

Mažeikių 

miestas 

04.5.1-

TID-R-514 

R ITI - P.S.323 Įgyvendintos 

darnaus 

judumo 

priemonės, 

vnt. 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2.1.1.5 Priemonė: Kurti elektromobilių įkrovimo prieigų tinklą 
2.1.1.5.1 Elektromobil

ių įkrovimo 

stotelės 

įrengimas 

Mažeikių 

mieste 

Mažeikių 

rajono 

savivaldy

bės 

administr

acija 

Susisiekimo 

ministerija 
Mažeikių 

miestas 

04.5.1-

TID-V-515 

V ITI - P.N.509 Įrengtos 

elektromobili

ų įkrovimo 

stotelės, vnt. 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2.1.1.5.2 Elektromobil

ių greitojo 

įkrovimo 

stotelės 

įrengimas 

Telšių 

mieste 

Telšių 

rajono 

savivaldy

bės 

administr

acija 

Susisiekimo 

ministerija 
Telšių 

miestas 

04.5.1-

TID-V-515 

V ITI - P.N.509 Įrengtos 

elektromobili

ų įkrovimo 

stotelės, vnt. 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2.1.1.6 Priemonė: Rekonstruoti ir plėtoti pėsčiųjų ir dviračių takus 
2.1.1.6.1 Pėsčiųjų ir 

dviračių takų 

įrengimas 

Telšių 

mieste palei 

Masčio 

ežerą nuo 

Muziejaus g. 

iki Parko g. 

Telšių 

rajono 

savivaldy

bės 

administr

acija 

Susisiekimo 

ministerija 

Telšių 

miestas 

04.5.1-

TID-R-516 

R ITI - P.S.321 Įrengtų naujų 

dviračių ir 

(ar) pėsčiųjų 

takų, ir (ar) 

trasų ilgis, 

km 

2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2.1.1.6.2 Pėsčiųjų ir 

dviračių takų 

rekonstrukcij

a ir nauja 

statyba 

Pavenčių g. 

Mažeikiuose 

Mažeikių 

rajono 

savivaldy

bės 

administr

acija 

Susisiekimo 

ministerija 

Mažeikių 

miestas 

04.5.1-

TID-R-516 

R ITI - P.S.321 Įrengtų naujų 

dviračių ir 

(ar) pėsčiųjų 

takų, ir (ar) 

trasų ilgis, 

km 

0,34 P.S.322 Rekonstruotų 

dviračių ir (ar) 

pėsčiųjų takų, 

ir (ar) trasų 

ilgis, km 

1,28 - - - - - - - - - - - - - - - 

2.1.1.7 Priemonė: Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą 
2.1.1.7.1 Telšių 

kultūros 

centro 

modernizavi

mas, 

Telšių 

rajono 

savivaldy

bės 

administr

Kultūros 

ministerija 

Telšių 

miestas 

07.1.1-

CPVA-R-

305 

R ITI - P.B.239 Pastatyti arba 

atnaujinti 

viešieji arba 

komerciniai 

pastatai 

3910,3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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pritaikant 

visuomenės  

poreikiams 

acija miesto 

vietovėje, m
2
 

2.1.1.8 Priemonė: Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus 
2.1.1.8.1 Rietavo 

Oginskių 

kultūros 

istorijos 

muziejaus 

kompleksini

s 

sutvarkymas 

ir 

pritaikymas 

kultūrinėms, 

edukacinėms 

reikmėms 

Rietavo 

savivaldy

bės 

administr

acija 

Kultūros 

ministerija 
Rietavo 

miestas 

05.4.1-

CPVA-R-

302 

R ITI - P.S.335 Sutvarkyti, 

įrengti ir 

pritaikyti 

lankymui 

gamtos ir 

kultūros 

paveldo 

objektai ir 

teritorijos, 

vnt. 

1  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2.1.1.8.2 Plungės M. 

Oginskio 

dvaro 

sodybos 

pastato – 

žirgyno 

pritaikymas 

visuomenės 

kultūros ir 

rekreacijos 

reikmėms (I 

etapas) 

Plungės 

rajono 

savivaldy

bės 

administr

acija 

Kultūros 

ministerija 
Plungės 

miestas 

05.4.1-

CPVA-R-

302 

R ITI - P.S.335 Sutvarkyti, 

įrengti ir 

pritaikyti 

lankymui 

gamtos ir 

kultūros 

paveldo 

objektai ir 

teritorijos, 

vnt. 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2.1.1.9 Priemonė: Vystyti vietinius kelius 
2.1.1.9.1 Telšių 

miesto 

Pramonės 

gatvės 

rekonstravim

as 

Telšių 

rajono 

savivaldy

bės 

administr

acija 

Susisiekimo 

ministerija 

Telšių 

miestas 

06.2.1-

TID-R-511 

R ITI - P.B.214 Bendras 

rekonstruotų 

arba 

atnaujintų 

kelių ilgis, 

km 

1,6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2.1.1.9.2 Rietavo 

miesto 

Daržų gatvės 

atkarpos nuo 

Žaliosios iki 

Palangos 

gatvės 

techninių 

parametrų 

gerinimas 

Rietavo 

savivaldy

bės 

administr

acija 

Susisiekimo 

ministerija 

Rietavo 

miestas 

06.2.1-

TID-R-511 

R ITI - P.B.214 Bendras 

rekonstruotų 

arba 

atnaujintų 

kelių ilgis, 

km 

0,576 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2.1.1.9.3 Plungės 

miesto 

Telšių, 

Laisvės, 

Rietavo ir 

Minijos 

gatvių 

atkarpų 

važiuojamos

ios dalies 

kokybės 

gerinimas 

Plungės 

rajono 

savivaldy

bės 

administr

acija 

Susisiekimo 

ministerija 

Plungės 

miestas  

06.2.1-

TID-R-511 

R ITI - P.B.214 Bendras 

rekonstruotų 

arba 

atnaujintų 

kelių ilgis, 

km 

2,15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2.1.1.9.4 Mažeikių m. 

Pavenčių 

gatvės 

važiuojamos

ios dalies 

Mažeikių 

rajono 

savivaldy

bės 

administr

Susisiekimo 

ministerija 

Mažeikių 

miestas 

06.2.1-

TID-R-511 

R ITI - P.B.214 Bendras 

rekonstruotų 

arba 

atnaujintų 

kelių ilgis, 

1,65 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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rekonstrukcij

a įdiegiant 

inžinierines 

saugaus 

eismo 

priemones 

acija km 

2.2 Tikslas: Kaimo vietovių iki 6 tūkst. gyventojų plėtojimas 

2.2.1  Uždavinys: Gerinti kaimo vietovių gyvenamąją aplinką, kad taptų patraukliomis gyventi ir dirbti 

2.2.1.1 Priemonė: Kompleksiškai atnaujinti kaimo vietovių viešąsias erdves, visuomeninės paskirties pastatus ir statinius  
2.2.1.1.1                              

...........                              

2.2.1.2  Priemonė: Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos valdymo efektyvumą 
2.2.1.2.1 Geriamojo 

vandens 

tiekimo ir 

nuotekų 

tvarkymo 

sistemų 

renovavim

as ir plėtra 

Mažeikių 

mieste ir 

rajone 

UAB 

„Mažeikių 

vandenys“ 

Aplinkos 

ministerija 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė 

05.3.2-

APVA-R-

014 

R - - P.N.050 Gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

vandens 

tiekimo 

paslaugos 

naujai 

pastatytais 

geriamojo 

vandens 

tiekimo 

tinklais, 

gyventojų 

skaičius, vnt. 

319 P.N.051 Gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

vandens 

tiekimo 

paslaugos iš 

naujai 

pastatytų ir 

(arba) 

rekonstruotų 

geriamojo 

vandens 

gerinimo 

įrenginių“, 

gyventojų 

skaičius, vnt. 

450 P.N.053 Gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

paslaugos 

naujai 

pastatytais 

nuotekų 

surinkimo 

tinklais, 

gyventojų 

ekvivalentas 

420 P.N.054 Gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

nuotekų 

valymo 

paslaugos 

naujai 

pastatytais ir 

(arba) 

rekonstruotai

s nuotekų 

valymo 

įrenginiais, 

gyventojų 

ekvivalentas 

420 P.S.333 Rekonstruo

tų vandens 

tiekimo ir 

nuotekų 

surinkimo 

tinklų ilgis, 

km 

6,206 P.B.218 Papildomi 

gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

pagerintos 

vandens 

tiekimo 

paslaugos, 

asmenys 

462 P.B.219 Papildomi 

gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

pagerintos 

nuotekų 

tvarkymo 

paslaugos, 

gyventojų 

ekvivalent

as 

420 

2.2.1.2.2 Vandens 

tiekimo ir 

nuotekų 

tvarkymo 

infrastrukt

ūros 

renovavim

as ir plėtra 

Plungės 

rajone 

UAB 

„Plungės 

vandenys“ 

Aplinkos 

ministerija 

Plungės 

rajonas 

(Plungė, 

Kaušėnai, 

Prūsaliai, 

Narvaišiai, 

Jovaišiškė, 

Glaudžiai) 

 

05.3.2-

APVA-R-

014 

R - - P.N.050 Gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

vandens 

tiekimo 

paslaugos 

naujai 

pastatytais 

geriamojo 

vandens 

tiekimo 

tinklais, 

gyventojų 

skaičius, vnt. 

263 P.N.051 Gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

vandens 

tiekimo 

paslaugos iš 

naujai 

pastatytų ir 

(arba) 

rekonstruotų 

geriamojo 

vandens 

gerinimo 

įrenginių“, 

gyventojų 

skaičius, vnt. 

495 P.N.053 Gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

paslaugos 

naujai 

pastatytais 

nuotekų 

surinkimo 

tinklais, 

gyventojų 

ekvivalentas 

495 P.N.054 Gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

nuotekų 

valymo 

paslaugos 

naujai 

pastatytais ir 

(arba) 

rekonstruotai

s nuotekų 

valymo 

įrenginiais, 

gyventojų 

ekvivalentas 

179 P.S.333 Rekonstruo

tų vandens 

tiekimo ir 

nuotekų 

surinkimo 

tinklų ilgis, 

km 

4,9 P.B.218 Papildomi 

gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

pagerintos 

vandens 

tiekimo 

paslaugos, 

asmenys 

758 P.B.219 Papildomi 

gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

pagerintos 

nuotekų 

tvarkymo 

paslaugos, 

gyventojų 

ekvivalent

as 

495 

2.2.1.2.3 Rietavo 

savivaldyb

ės Pelaičių 

gyvenvietė

s 

vandentiek

io ir 

nuotekų 

tinklų 

statyba 

UAB 

„Rietavo 

komunalini

s ūkis“ 

Aplinkos 

ministerija 

Pelaičių 

kaimas, 

Rietavo 

seniūnija 

05.3.2-

APVA-R-

014 

R - - P.N.050 Gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

vandens 

tiekimo 

paslaugos 

naujai 

pastatytais 

geriamojo 

vandens 

tiekimo 

tinklais, 

gyventojų 

skaičius, vnt. 

150 P.N.053 Gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

paslaugos 

naujai 

pastatytais 

nuotekų 

surinkimo 

tinklais, 

gyventojų 

ekvivalentas 

150 P.B.218 Papildomi 

gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

pagerintos 

vandens 

tiekimo 

paslaugos, 

asmenys 

150 P.B.219 Papildomi 

gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

pagerintos 

nuotekų 

tvarkymo 

paslaugos, 

gyventojų 

ekvivalentas 

150 P.S.333 Rekonstruo

tų vandens 

tiekimo ir 

nuotekų 

surinkimo 

tinklų ilgis, 

km 

1,9 - - - - - - 

2.2.1.2.4 „Vandens 

tiekimo ir 

nuotekų 

tvarkymo 

UAB 

„Telšių 

vandenys“ 

Aplinkos 

ministerija 

Telšių rajonas 05.3.2-

APVA-R-

014 

R - - P.N.050 Gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

vandens 

246 P.N.051 Gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

vandens 

800 P.N.053 Gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

paslaugos 

446 P.S.333 Rekonstruotų 

vandens 

tiekimo ir 

nuotekų 

6,0 P.B.218 Papildomi 

gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

854 P.B.219 Papildomi 

gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

446 - - - 
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infrastrukt

ūros plėtra 

Telšių r. 

(Viešvėnu

ose, 

Tryškiuose

) ir 

rekonstravi

mas 

Telšiuose“ 

tiekimo 

paslaugos 

naujai 

pastatytais 

geriamojo 

vandens 

tiekimo 

tinklais, 

gyventojų 

skaičius, vnt. 

tiekimo 

paslaugos iš 

naujai 

pastatytų ir 

(arba) 

rekonstruotų 

geriamojo 

vandens 

gerinimo 

įrenginių“, 

gyventojų 

skaičius, vnt. 

naujai 

pastatytais 

nuotekų 

surinkimo 

tinklais, 

gyventojų 

ekvivalentas 

surinkimo 

tinklų ilgis, 

km 

pagerintos 

vandens 

tiekimo 

paslaugos, 

asmenys 

pagerintos 

nuotekų 

tvarkymo 

paslaugos, 

gyventojų 

ekvivalent

as 

2.2.1.3 Priemonė: Vystyti komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūrą 
2.2.1.3.1                              

2.2.1.4 Priemonė: Sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealus 
2.2.1.4.1                              

........                              

2.3 Tikslas: Ryšių tarp savivaldybių centrų ir kaimo vietovių iki 6 tūkst. gyventojų stiprinimas 

2.3.1  Uždavinys: Plėtoti visuomenei priimtiną, saugią transporto sistemą, modernizuojant kelių infrastruktūrą, pereinant prie aplinką tausojančių transporto rūšių 

2.3.1.1  Priemonė: Atnaujinti vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parkus 
2.3.1.1.1 Draugiškų 

aplinkai 

viešojo 

transporto 

priemonių 

įsigijimas 

Mažeikių 

mieste 

Mažeikių 

rajono 

savivaldyb

ės 

administra

cija 

Susisiekim

o 

ministerija 

Mažeikių 

miestas 

04.5.1.-

TID-R-518 

R ITI - P.S.325 Įsigytos 

naujos 

ekologiškos 

viešojo 

transporto 

priemonės, 

vnt. 

2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2.3.1.1.2 Draugiškų 

aplinkai 

viešojo 

transporto 

priemonių 

įsigijimas 

Telšių 

mieste 

Telšių 

rajono 

savivaldyb

ės 

administra

cija 

Susisiekim

o 

ministerija 

Telšių miestas 04.5.1.-

TID-R-518 

R ITI - P.S.325 Įsigytos 

naujos 

ekologiškos 

viešojo 

transporto 

priemonės, 

vnt. 

6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2.3.2 Uždavinys: Didinti turizmo paslaugų apimtį ir įvairovę, gerinant turizmo objektų pasiekiamumą, informacijos sklaidą, siekiant pritraukti daugiau turistų 

2.3.2.1  Priemonė: Vystyti savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinę infrastruktūrą 
2.3.2.1.1                              

.....                              

* sudaromas pagal Veiksmų programos arba Kaimo plėtros programos kodavimo taisykles 
  

5 lentelė. Numatomų sukurti produktų (siektinų produkto vertinimo kriterijų reikšmių) suvestinė. 

Kodas Produkto vertinimo kriterijus (pavadinimas) Siekiama reikšmė 

(projektams priskirtų kriterijų 

reikšmių suma) 

P.N.028 Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis, procentai 23,3 

P.N.050 Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens 

tiekimo tinklais, gyventojų skaičius, vnt. 978 

P.N.051 Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) 

rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių“, gyventojų skaičius, vnt. 1745 

P.N.053 Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais, 

gyventojų ekvivalentas 1511 

P.N.054 Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) 

rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais, gyventojų ekvivalentas 599 

P.N.092 „Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti 

savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai“  



39 

 

P.N.093 Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai, skaičius  

P.B.209 Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos 

vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per metus  

P.B.214 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km 5,976 

P.B.218 Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos, asmenys 2224 

P.B.219 Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos, gyventojų 

ekvivalentas 1511 

P.B.235 Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, skaičius  

P.B.236 Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis, 

asmenys  

P.B.238 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m
2
 1259616 

P.B.239 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miesto vietovėje, m
2
 4410,3 

P.N.304 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, skaičius  

P.S.321 Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis, km 10,018 

P.S.322 Rekonstruotų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis, km 2,729 

P.S.323 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt. 4 

P.S.325 Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, vnt. 8 

P.S.328 Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir 

(ar) rekonstruota infrastruktūra, hektarai 

209 

P.S.329 Sukurti /pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, tonos/metai  

P.S.333 Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km 19,006 

P.S.335  Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt. 2 

P.S.342 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, skaičius  

P.S.361 Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, skaičius  

P.S.362 Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius, vnt. 96 

P.S.363 Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose 

modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius, skaičius  

P.S.364 Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus), kv. m.  

P.S.365 Atnaujinti ir (ar) pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse, kv. m.  

P.S.372 Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei 

sveikatos raštingumą didinančiose veiklose, skaičius  

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  

P.S.380 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo vietos, skaičius  

P.N.507 Parengti darnaus judumo planai, vnt 3 

P.N.508 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km  

P.N.509 Įrengtos elektromobilių įkrovimo stotelės, vnt. 2 

P.N.601 Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas, asmenys  

P.N.717 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokyklos, skaičius  

P.N.722 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos, skaičius  

P.N.723 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos, skaičius  

P.N.817 Įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai, skaičius  

P.N.915 Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo 

kokybei gerinti skirtas priemones, skaičius  
 

6 lentelė. Lėšų paskirstymas pagal Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemones (tūkst. Eur) (numatomos sudaryti projektų finansavimo sutartys, pamečiui). 

 

Metai: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Iš viso 

Veiksmų programos Veiksmų programos įgyvendinimo plano 
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7 lentelė. Lėšų paskirstymas pagal Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemones (tūkst. Eur) (numatomos sudaryti projektų finansavimo sutartys, kaupiamuoju būdu). 

 

Metai: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Iš viso 

Veiksmų programos 

įgyvendinimo plano 

priemonė (Nr.) 

Veiksmų programos įgyvendinimo plano 

priemonės pavadinimas         

05.4.1-CPVA-R-302 Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus 0 0 634,7 634,7 634,7 634,7 634,7 634,7 

07.1.1-CPVA-R-305 Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą 0 0 814,0 814,0 814,0 814,0 814,0 814,0 

06.2.1-TID-R-511 Vietinių kelių vystymas 0 0 4227,6 5191,1 5191,1 5191,1 5191,1 5191,1 

04.5.1-TID-V-513 Darnaus judumo sistemų kūrimas 0 0 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 

04.5.1-TID-R-514 Darnaus judumo priemonių diegimas 0 0 550,4 1698,8 1698,8 1698,8 1698,8 1698,8 

04.5.1-TID-V-515 Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas 0 0 0 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 

04.5.1-TID-R-516 Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra 0 0 325,8 325,8 325,8 325,8 325,8 325,8 

04.5.1.-TID-R-518 

Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių 

parko atnaujinimas 0 0 444,5 883,4 883,4 883,4 883,4 883,4 

07.1.1-CPVA-V-902 

Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų 

vystymas. I 0 0 2376,4 2376,4 2376,4 2376,4 2376,4 2376,4 

07.1.1-CPVA-R-905 Miestų kompleksinė plėtra  0 0 6192,9 11016,5 11016,5 11016,5 11016,5 11016,5 

08.1.2-CPVA-R-408 Socialinio būsto fondo plėtra 0 0 2971,3 2971,3 2971,3 2971,3 2971,3 2971,3 

05.3.2-APVA-R-014 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo 

tobulinimas 0 0 10707,3 10707,3 10707,3 10707,3 10707,3 10707,3 

05.1.1-APVA-R-007 Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas 0 0 0 3551,1 3551,1 3551,1 3551,1 3551,1 

 
Iš viso:         

 

8 lentelė. Veiklų grupių suvestinė. 

Kodas Pavadinimas Projektų, kuriems priskirta veiklų 

grupė skaičius 

Projektų, kuriems veiklų grupė 

priskirta kaip pagrindinė, 

skaičius 

Projektų, kuriems veiklų grupė 

priskirta kaip pagrindinė, lėšų 

poreikis (iš viso), Eur 

1 Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas    

įgyvendinimo plano 

priemonė (Nr.) 

priemonės pavadinimas 

05.4.1-CPVA-R-302 Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus 0 0 634,7 0 0 0 0 634,7 

07.1.1-CPVA-R-305 Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą 0 0 814,0 0 0 0 0 814,0 

06.2.1-TID-R-511 Vietinių kelių vystymas 0 0 4227,6 963,5 0 0 0 5191,1 

04.5.1-TID-V-513 Darnaus judumo sistemų kūrimas 0 0 100,6 0 0 0 0 100,6 

04.5.1-TID-R-514 Darnaus judumo priemonių diegimas 0 0 550,4 1148,4 0 0 0 1698,8 

04.5.1-TID-V-515 Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas 0 0 0 68,1 0 0 0 68,1 

04.5.1-TID-R-516 Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra 0 0 325,8 0 0 0 0 325,8 

04.5.1.-TID-R-518 

Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių 

parko atnaujinimas 0 0 444,5 438,9 0 0 0 883,4 

07.1.1-CPVA-V-902 

Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų 

vystymas. I 0 0 2376,4 0 0 0 0 2376,4 

07.1.1-CPVA-R-905 Miestų kompleksinė plėtra  0 0 6192,9 4823,6 0 0 0 11016,5 

08.1.2-CPVA-R-408 Socialinio būsto fondo plėtra 0 0 2971,3 0 0 0 0 2971,3 

05.3.2-APVA-R-014 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo 

tobulinimas 0 0 10707,3 0 0 0 0 10707,3 

05.1.1-APVA-R-007 Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas 0 0 0 3551,1 0 0 0 3551,1 

 Iš viso:         
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2 Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimas     

3 Viešosios infrastruktūros (išskyrus pastatus) energinio 

efektyvumo didinimas  

   

4 Gyvenamųjų namų energinio efektyvumo didinimas     

5 Atliekų tvarkymas (mažinimo, rūšiavimo ir perdirbimo 

skatinimo priemonės)  

   

6 Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų 

modernizavimas)  

2  2 6519987 

7 Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) 2 2 4187331 

8 Lietaus nuotekų sistemų modernizavimas ir plėtra 3 3 3551086 

9 Viešojo transporto infrastruktūra    

10 Viešojo transporto priemonių įsigijimas 2 2 883400 

11 Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (statyba)    

12 Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) 4 4 5191062 

13 Valstybinės reikšmės keliai ir gatvės (statyba)    

14 Valstybinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija)    

15 Daugiarūšio transporto plėtra    

16 Oro uostų ir aerodromų infrastruktūra    

17 Regioninė ir vietinė vandens transporto infrastruktūra    

18 Intelektinės transporto sistemos    

19 Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir 

dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and 

Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių 

įrengimas ir kita) 

11 11 2193324 

20 Aukštojo mokslo įstaigų modernizavimas    

21 Profesinio ar suaugusiųjų mokymo įstaigų 

modernizavimas 

   

22 Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas    

23 Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

modernizavimas 

   

24 Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas    

25 Socialinio būsto infrastruktūra (nauja statyba arba 

pritaikymas) 

3 3 2106603 

26 Socialinio būsto įsigijimas 1 1 864664 

27 Socialinių paslaugų infrastruktūra    

28 Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas 

(viešosios erdvės): rekreacinės teritorijos ir gamtinis 

karkasas 

   

29 Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas 

(viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro 

naudojimo paskirties teritorijos 

8 8 11451100 

30 Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas 

(viešosios erdvės): gyvenamosios paskirties teritorijos 

1 1 579000 

31 Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas 

(viešosios erdvės): pramoninių, buvusių karinių, 

inžinerinių ir pan. objektų teritorijų pritaikymas ar 

konversija 

1 1 1362800 

32 Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai 

ir statiniai): sveikatinimo ir sporto objektai 

   

33 Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai 1 1 814000 
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ir statiniai): kultūros objektai 

34 Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai 

ir statiniai): bendruomenės, nevyriausybinių 

organizacijų veiklai pritaikomi pastatai 

   

35 Viešoji tyrimų ir inovacijų infrastruktūra    

36 Viešoji verslui skirta infrastruktūra (pramoniniai parkai, 

pramonės zonos ir pan.) 

   

37 Oro kokybės gerinimas (gatvių valymo technikos 

įsigijimas, technologijų diegimas) 

   

38 Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, 

pažeistos teritorijos ir pan.) 

   

39 Natura 2000 teritorijų tvarkymas ir pritaikymas    

40 Užterštų teritorijų išvalymas    

41 Pėsčiųjų ir dviračių takai (ne miesto vietovėse)    

42 Viešoji turizmo infrastruktūra    

43 Viešosios turizmo paslaugos    

44 Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas    

45 Gamtos paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas    

46 Kompleksinių paveldo objektų sutvarkymas ir 

pritaikymas 

2 2 634700 

47 Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra)    

48 Socialinių paslaugų plėtra (ne infrastruktūra)    

49 Viešojo valdymo tobulinimas    

50 Kita (nepriskirta kitoms grupėms)    

Iš viso:    

 

______________________________________________________ 
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PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA  

 

(Už plano įgyvendinimo koordinavimą ir stebėseną atsakingas Regioninės plėtros departamento prie VRM Telšių apskrities skyrius) 

VERTINIMO KRITERIJAI 

1 lentelė. Efekto vertinimo kriterijai. 

Kodas Prioritetai ir tikslai Vertinimo kriterijus 

pavadinimas 

Pradinė reikšmė 

(2014 m.) 

Siekiama reikšmė 

(2020 m.) 

Nuokrypio intervalų 

ribos ir įvertinimas** 

 

Prioritetas: Viešųjų paslaugų kokybė ir bendruomenės aktyvumas 

1.1-ef-1 Tikslas: Išsilavinę, 

besimokantys ir kūrybingi 

gyventojai 

Vidutinio išsilavinimo 25-

64 metų gyventojai 

(ISCED 3, 4), tūkst. 

 

53,9 (2011) 55,5 (55,5; +) labai gerai 

(55,5; 54,7) gerai 

(54,7; 53,9) patenkinamai 

(-; 53,9) blogai 

1.2-ef-1 Tikslas: Sveiki gyventojai Vidutinė vyrų ir moterų 

tikėtina gyvenimo trukmė, 

metais 

 

73,5 (2011) 75,0 (75,0; +) labai gerai 

(75,0; 74,2) gerai 

(74,2; 73,49) 

patenkinamai 

(-; 73,49) blogai 

1.3-ef-1 Tikslas: Socialiai saugūs 

gyventojai 

Bendras smurtą patyrusių 

vaikų skaičius 

49 (2009) 45 (-; 45) labai gerai 

(45; 47) gerai 

(47; 49) patenkinamai 

(49; +) blogai 

1.4-ef-1 Tikslas: Efektyvus 

valdymas 

Vidutinis finansuojamų iš 

biudžetų darbuotojų 

skaičius  

 

12061 (2011) 11820 (-; 11820) labai gerai 

(11820; 11940) gerai 

(11940; 12061) 

patenkinamai 

(12061; +) blogai 
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Prioritetas: Sanglaudos ekonominis didėjimas lyginant su šalimi 

2.1-ef-1 Tikslas: Pagrindinių 

savivaldybių centrų 

plėtojimas 

Naujų įmonių skaičius 

atnaujintuose savivaldybių 

centruose 

 

0 39 (39; +) labai gerai 

(39; 19) gerai 

(19; 0) patenkinamai 

(-; 0) blogai 

2.2-ef-1 Tikslas: Kaimo vietovių 

iki 6 tūkst. gyventojų 

plėtojimas 

Įsteigtų darbo vietų 

skaičius atnaujintose 

kaimo vietovėse, vnt. 

0 43 (43; +) labai gerai 

(43; 21) gerai 

(21; 0) patenkinamai 

(-; 0) blogai 

2.3-ef-1 Tikslas: Ryšių tarp 

savivaldybių centrų ir 

kaimo vietovių iki 6 tūkst. 

gyventojų stiprinimas 

Registruotų ilgalaikių 

bedarbių skaičius, vnt. 

5214 (2012) 3650 (-; 3650) labai gerai 

(3650; 4432) gerai 

(4432; 5214) 

patenkinamai 

(5214; +) blogai 

**Čia ir toliau: „a“ ir „b“ siekiamos reikšmės nuokrypio intervalo ribos, o c reikšmė – kritinė riba, kurios nepasiekus per nustatytą laikotarpį, laikoma, kad prioritetas, tikslas 

ar uždavinys per suplanuotą laikotarpį iš esmės neįgyvendintas. Siekiama reikšmė nustatoma intervalo (a;b) (gerai) ribose. 

 

 

 

2 lentelė. Rezultato vertinimo kriterijai. 

Kodas Tikslai ir uždaviniai Vertinimo kriterijus 

pavadinimas 

Pradinė reikšmė 

(2014 m.) 

Siekiama reikšmė 

(2020 m.) 

Nuokrypio intervalų 

ribos ir įvertinimas 
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Tikslas: Išsilavinę, besimokantys ir kūrybingi gyventojai 

1.1.1-r-1 Uždavinys: Modernizuoti 

bendrojo ugdymo įstaigas, 

siekiant pagerinti mokinių 

ugdymo pasiekimus 

Bendrojo ugdymo 

mokinių, kurie mokosi 

bent už 289 tūkst. eurų 

pagal veiksmų programą 

ERPF lėšomis atnaujintose 

įstaigose, dalis, proc. 

  [a; +) arba (-; a] labai 

gerai 

(a; b) gerai 

[b; c) patenkinamai 

(-; c] arba [c; +) 

blogai 

1.1.2-r-1 Uždavinys: Didinti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

prieinamumą 

1–6 metų vaikų, ugdomų 

pagal veiksmų programą 

ERPF lėšomis atnaujintose 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

įstaigose, dalis, proc. 

  [a; +) arba (-; a] labai 

gerai 

(a; b) gerai 

[b; c) patenkinamai 

(-; c] arba [c; +) 

blogai 

1.1.3-r-1 Uždavinys: Tobulinti 

neformaliojo švietimo 

infrastruktūrą 

Neformaliojo ugdymo 

paslaugomis mokykloje ir 

kitur pasinaudojančių 

vaikų dalis, proc. 

  [a; +) arba (-; a] labai 

gerai 

(a; b) gerai 

[b; c) patenkinamai 

(-; c] arba [c; +) 

blogai 

 

Tikslas: Sveiki gyventojai 

1.2.1-r-1 Uždavinys: Gerinti 

pirminės sveikatos 

priežiūros kokybę ir 

Apsilankymų pas 

gydytojus skaičiaus, 

tenkančio vienam 

  [a; +) arba (-; a] labai 

gerai 

(a; b) gerai 
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prieinamumą, siekiant 

sumažinti apsilankymų pas 

gydytojus skaičiaus, 

tenkančio vienam 

gyventojui, skirtumą tarp 

savivaldybių centrų ir 

kaimo vietovių gyventojų 

gyventojui, skirtumas tarp 

miestų ir rajonų 

savivaldybių gyventojų“, 

apsilankymų skaičius, 

tenkantis 1 gyventojui 

[b; c) patenkinamai 

(-; c] arba [c; +) 

blogai 

1.2.2-r-1 Uždavinys: Didinti 

gyventojų sveikatos 

raštingumą 

Vyresnių nei 60 metų 

asmenų, dalyvavusių 

sveikatos mokymo 

renginiuose, dalis nuo visų 

dalyvių, proc. 

  [a; +) arba (-; a] labai 

gerai 

(a; b) gerai 

[b; c) patenkinamai 

(-; c] arba [c; +) 

blogai 

 

Tikslas: Socialiai saugūs gyventojai 

1.3.1-r-1 Uždavinys: Vystyti 

socialines paslaugas 

senyvo amžiaus žmonėms, 

pažeidžiamų grupių ir 

šeimų asmenims, siekiant 

daugiau jų suteikti 

bendruomenėje 

Tikslinių grupių asmenys, 

gavę tiesioginės naudos iš 

investicijų į socialinių 

paslaugų infrastruktūrą, 

skaičius 

  [a; +) arba (-; a] labai 

gerai 

(a; b) gerai 

[b; c) patenkinamai 

(-; c] arba [c; +) 

blogai 

1.3.1-r-2 Uždavinys: Vystyti 

socialines paslaugas 

senyvo amžiaus žmonėms, 

pažeidžiamų grupių ir 

šeimų asmenims, siekiant 

daugiau jų suteikti 

bendruomenėje 

Investicijas gavusiose 

įstaigose esančios vietos 

socialinių paslaugų 

gavėjams, skaičius 

  [a; +) arba (-; a] labai 

gerai 

(a; b) gerai 

[b; c) patenkinamai 

(-; c] arba [c; +) 

blogai 

1.3.2-r-1 Uždavinys: Padidinti Asmenų (šeimų), kuriems 0,0 7,1 [7,1; +) labai gerai 
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savivaldybių socialinio 

būsto fondą 

išnuomotas savivaldybės 

socialinis būstas, dalis nuo 

visų socialinio būsto 

nuomos laukiančių asmenų 

(šeimų) (procentais) 

(7,1; 3,5) gerai 

[3,5; 0) patenkinamai 

(-; 0] blogai 

 

Tikslas: Efektyvus valdymas 

1.4.1-r-1 Uždavinys: Gerinti 

paslaugų teikimo ir 

asmenų aptarnavimo 

kokybę savivaldybėse 

Valstybės ir savivaldybių 

institucijų ir įstaigų, pagal 

veiksmų programą ESF 

lėšomis įgyvendinusių 

paslaugų ir (ar) 

aptarnavimo kokybei 

gerinti skirtas priemones, 

dalis, proc. 

  [a; +) arba (-; a] labai 

gerai 

(a; b) gerai 

[b; c) patenkinamai 

(-; c] arba [c; +) 

blogai 

 

Tikslas: Pagrindinių savivaldybių centrų plėtojimas 

2.1.1-r-1 Uždavinys: Didinti 

pagrindinių savivaldybių 

centrų konkurencingumą ir 

patrauklumą, skatinant 

ekonomikos augimą, kad 

taptų patraukliais 

investuoti 

Pritrauktos papildomos 

materialinės investicijos į 

tikslines teritorijas, tūkst. 

Eur 

  [a; +) arba (-; a] labai 

gerai 

(a; b) gerai 

[b; c) patenkinamai 

(-; c] arba [c; +) 

blogai 

2.1.1-r-2 Uždavinys: Didinti 

pagrindinių savivaldybių 

centrų konkurencingumą ir 

patrauklumą, skatinant 

Dirbančiųjų dalis įmonėse, 

lyginant su darbingo 

amžiaus gyventojų 

skaičiumi savivaldybėse, 

  [a; +) arba (-; a] labai 

gerai 

(a; b) gerai 

[b; c) patenkinamai 
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ekonomikos augimą, kad 

taptų patraukliais 

investuoti 

kuriose yra išskirtų 

tikslinių teritorijų, proc. 
(-; c] arba [c; +) 

blogai 

2.1.1-r-3 Uždavinys: Didinti 

pagrindinių savivaldybių 

centrų konkurencingumą ir 

patrauklumą, skatinant 

ekonomikos augimą, kad 

taptų patraukliais 

investuoti 

Be valymo išleistų 

paviršinių nuotekų kiekio 

sumažėjimas, procentai 

0 10,2 (10,3;+) labai gerai 

(10,3; 5,1) gerai 

(5,1; 0,1) patenkinamai 

(-; 0,1) blogai 

2.1.1-r-4 Uždavinys: Didinti 

pagrindinių savivaldybių 

centrų konkurencingumą ir 

patrauklumą, skatinant 

ekonomikos augimą, kad 

taptų patraukliais 

investuoti 

Anglies dioksido (išskyrus 

išsiskiriantį iš biomasės) 

kiekis, namų ūkių išmestas 

į atmosferą iš transporto 

veiklos“, tūkst. tonų 

  [a; +) arba (-; a] labai 

gerai 

(a; b) gerai 

[b; c) patenkinamai 

(-; c] arba [c; +) 

blogai 

2.1.1-r-5 Uždavinys: Didinti 

pagrindinių savivaldybių 

centrų konkurencingumą ir 

patrauklumą, skatinant 

ekonomikos augimą, kad 

taptų patraukliais 

investuoti 

Gyventojai (≥15 m.), per 

pastaruosius 12 mėnesių 

lankę, žiūrėję scenos meno 

renginių, proc. 

  [a; +) arba (-; a] labai 

gerai 

(a; b) gerai 

[b; c) patenkinamai 

(-; c] arba [c; +) 

blogai 

2.1.1-r-6 Uždavinys: Didinti 

pagrindinių savivaldybių 

centrų konkurencingumą ir 

patrauklumą, skatinant 

ekonomikos augimą, kad 

taptų patraukliais 

investuoti 

Lietuvos gyventojų, bent 

kartą per pastaruosius 12 

mėn. apsilankiusių 

kultūros paveldo objekte, 

dalis, proc. 

  [a; +) arba (-; a] labai 

gerai 

(a; b) gerai 

[b; c) patenkinamai 

(-; c] arba [c; +) 

blogai 

2.1.1-r-7 Uždavinys: Didinti 

pagrindinių savivaldybių 

centrų konkurencingumą ir 

Sugaištas kelionės 

automobilių keliais 

(išskyrus TEN-T kelius) 

  [a; +) arba (-; a] labai 

gerai 

(a; b) gerai 
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patrauklumą, skatinant 

ekonomikos augimą, kad 

taptų patraukliais 

investuoti 

laikas [b; c) patenkinamai 

(-; c] arba [c; +) 

blogai 

 

Tikslas: Kaimo vietovių iki 6 tūkst. gyventojų plėtojimas 

2.2.1-r-1 Uždavinys: Gerinti kaimo 

vietovių gyvenamąją 

aplinką, kad taptų 

patraukliomis gyventi ir 

dirbti 

Užimtųjų dalis tikslinėse 

teritorijose, proc. 

  (82;+) labai gerai 

(82; 80) gerai 

(80; 78) patenkinamai 

(-; 78) blogai 

2.2.1-r-2 Uždavinys: Gerinti kaimo 

vietovių gyvenamąją 

aplinką, kad taptų 

patraukliomis gyventi ir 

dirbti 

Pritrauktos papildomos 

materialinės investicijos į 

tikslines teritorijas, tūkst. 

Eur 

  (82;+) labai gerai 

(82; 80) gerai 

(80; 78) patenkinamai 

(-; 78) blogai 

(80; 78) patenkinamai 

(-; 78) blogai 

2.2.1-r-3 Uždavinys: Gerinti kaimo 

vietovių gyvenamąją 

aplinką, kad taptų 

patraukliomis gyventi ir 

dirbti 

Vandens tiekimo paslaugų 

prieinamumas, proc. 

 

77 81 (82;+) labai gerai 

(82; 80) gerai 

(80; 78) patenkinamai 

(-; 78) blogai 

2.2.1-r-4 Uždavinys: Gerinti kaimo 

vietovių gyvenamąją 

aplinką, kad taptų 

patraukliomis gyventi ir 

dirbti 

Nuotekų tvarkymo 

paslaugų prieinamumas, 

proc. 

67 71 (71;+) labai gerai 

(71; 69) gerai 

[69; 67) patenkinamai 

(-; 67) blogai 

2.2.1-r-5 Uždavinys: Gerinti kaimo 

vietovių gyvenamąją 

aplinką, kad taptų 

patraukliomis gyventi ir 

dirbti 

Sąvartynuose šalinamų 

komunalinių atliekų dalis, 

procentai 

  (82;+) labai gerai 

(82; 80) gerai 

(80; 78) patenkinamai 

(-; 78) blogai 
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2.2.1-r-6 Uždavinys: Gerinti kaimo 

vietovių gyvenamąją 

aplinką, kad taptų 

patraukliomis gyventi ir 

dirbti 

Komunalinių atliekų sraute 

esančių popieriaus, 

plastiko, metalo, stiklo 

paruošta pakartotinai 

naudoti ar perdirbti, 

procentai 

  (82;+) labai gerai 

(82; 80) gerai 

(80; 78) patenkinamai 

(-; 78) blogai 

2.2.1-r-7 Uždavinys: Gerinti kaimo 

vietovių gyvenamąją 

aplinką, kad taptų 

patraukliomis gyventi ir 

dirbti 

Teritorijų, kuriose 

įgyvendintos 

kraštovaizdžio formavimo 

priemonės, plotas, hektarai 

  (82;+) labai gerai 

(82; 80) gerai 

(80; 78) patenkinamai 

(-; 78) blogai 

 

 Tikslas: Ryšių tarp savivaldybių centrų ir kaimo vietovių iki 6 tūkst. gyventojų stiprinimas 

2.3.1-r-1 Uždavinys: Plėtoti 

visuomenei priimtiną, 

saugią transporto sistemą, 

modernizuojant kelių 

infrastruktūrą, pereinant 

prie aplinką tausojančių 

transporto rūšių 

Viešuoju miesto transportu 

vežamų keleivių skaičius, 

mln. keleivių 

  [a; +) arba (-; a] labai 

gerai 

(a; b) gerai 

[b; c) patenkinamai 

(-; c] arba [c; +) 

blogai 

2.3.2-r-1 Uždavinys: Didinti 

turizmo paslaugų apimtį ir 

įvairovę, gerinant turizmo 

objektų pasiekiamumą, 

informacijos sklaidą, 

siekiant pritraukti daugiau 

turistų 

Turistų (užsienio ir vietos) 

kelionių skaičius 

prioritetiniuose turizmo 

plėtros regionuose, 

skaičius 

  [a; +) arba (-; a] labai 

gerai 

(a; b) gerai 

[b; c) patenkinamai 

(-; c] arba [c; +) 

blogai 

 

EFEKTO IR REZULTATO VERTINIMO KRITERIJŲ PASIEKIMO GRAFIKAS 

 

3 lentelė. Efekto ir rezultato vertinimo kriterijų pasiekimo grafikas. 

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

pavadinimas 

1.1-ef-1 Vidutinio 

išsilavinimo 25-

64 metų 

gyventojai 

(ISCED 3, 4), 

tūkst. 

   a=54,3 

b=54,1 

c=53,9 

a=54,7 

b=54,3 

c=53,9 

a=55,1 

b=54,5 

c=53,9 

a=55,5 

b=54,7 

c=53,9 

   

1.1.1-r-1 Bendrojo 

ugdymo mokinių, 

kurie mokosi bent 

už 289 tūkst. eurų 

pagal veiksmų 

programą ERPF 

lėšomis 

atnaujintose 

įstaigose, dalis, 

proc. 

          

1.1.2-r-1 1–6 metų vaikų, 

ugdomų pagal 

veiksmų 

programą ERPF 

lėšomis 

atnaujintose 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

įstaigose, dalis, 

proc. 

          

1.1.3-r-1 Neformaliojo 

ugdymo 

paslaugomis 

mokykloje ir 

kitur 
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pasinaudojančių 

vaikų dalis, proc. 

1.2-ef-1 Vidutinė vyrų ir 

moterų tikėtina 

gyvenimo 

trukmė, metais 

   a=73,9 

b=73,7 

c=73,5 

a=74,3 

b=73,9 

c=73,5 

a=74,7 

b=74,1 

c=73,5 

a=75,0 

b=74,2 

c=73,5 

   

1.2.1-r-1 Apsilankymų pas 

gydytojus 

skaičiaus, 

tenkančio vienam 

gyventojui, 

skirtumas tarp 

miestų ir rajonų 

savivaldybių 

gyventojų“, 

apsilankymų 

skaičius, 

tenkantis 1 

gyventojui 

          

1.2.2-r-1 Vyresnių nei 60 

metų asmenų, 

dalyvavusių 

sveikatos  

mokymo 

renginiuose, dalis 

nuo visų dalyvių, 

proc. 

          

1.3-ef-1 Bendras smurtą 

patyrusių vaikų 

skaičius 

   a=48 

b=48,5 

c=49 

a=47 

b=48 

c=49 

a=46 

b=47,5 

c=49 

a=45 

b=47 

c=49 

   

1.3.1-r-1 Tikslinių grupių 

asmenys, gavę 

tiesioginės 

naudos iš 
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investicijų į 

socialinių 

paslaugų 

infrastruktūrą, 

skaičius 

1.3.1-r-2 Investicijas 

gavusiose 

įstaigose esančios 

vietos socialinių 

paslaugų 

gavėjams, 

skaičius 

          

1.3.2-r-1 Asmenų (šeimų), 

kuriems 

išnuomotas 

savivaldybės 

socialinis būstas, 

dalis nuo visų 

socialinio būsto 

nuomos 

laukiančių 

asmenų (šeimų) 

(procentais) 

    a=0,4 

b=0,2 

c=0 

a=7,1 

b=3,5 

c=0 

    

1.4-ef-1 Vidutinis 

finansuojamų iš 

biudžetų 

darbuotojų 

skaičius  

   a=12011 

b=12031 

c=12061 

a=11961 

b=12001 

c=12061 

a=11911 

b=11971 

c=12061 

a=11820 

b=11940 

c=12061 

   

1.4.1-r-1 Valstybės ir 

savivaldybių 

institucijų ir 

įstaigų, pagal 

veiksmų 

programą ESF 
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lėšomis 

įgyvendinusių 

paslaugų ir (ar) 

aptarnavimo 

kokybei gerinti 

skirtas 

priemones, dalis, 

proc. 

2.1-ef-1 Naujų įmonių 

skaičius 

atnaujintuose 

savivaldybių 

centruose 

   a=10 

b=5 

c=0 

a=20 

b=10 

c=0 

a=30 

b=15 

c=0 

a=39 

b=19 

c=0 

   

2.1.1-r-1 Pritrauktos 

papildomos 

materialinės 

investicijos į 

tikslines 

teritorijas, tūkst. 

Eur 

          

2.1.1-r-2 Dirbančiųjų dalis 

įmonėse, lyginant 

su darbingo 

amžiaus 

gyventojų 

skaičiumi 

savivaldybėse, 

kuriose yra 

išskirtų tikslinių 

teritorijų, proc. 

          

2.1.1-r-3 Be valymo 

išleistų paviršinių 

nuotekų kiekio 

sumažėjimas, 

   a=0 

b=0 

c=0 

a=0 

b=0 

c=0 

a=3,6 

b=1,8 

c=0 

a=10,2 

b=5,1 

c=0 
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procentai 

2.1.1-r-4 Anglies dioksido 

(išskyrus 

išsiskiriantį iš 

biomasės) kiekis, 

namų ūkių 

išmestas į 

atmosferą iš 

transporto 

veiklos“, tūkst. 

tonų 

          

2.1.1-r-5 Gyventojai (≥15 

m.), per 

pastaruosius 12 

mėnesių lankę, 

žiūrėję scenos 

meno renginių, 

proc. 

          

2.1.1-r-6 Lietuvos 

gyventojų, bent 

kartą per 

pastaruosius 12 

mėn. 

apsilankiusių 

kultūros paveldo 

objekte, dalis, 

proc. 

          

2.1.1-r-7 Sugaištas 

kelionės 

automobilių 

keliais (išskyrus 

TEN-T kelius) 

laikas 

          

2.2-ef-1 Įsteigtų darbo    a=10 a=20 a=30 a=43    
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vietų skaičius 

atnaujintose 

kaimo vietovėse, 

vnt. 

b=5 

c=0 

b=10 

c=0 

b=15 

c=0 

b=20 

c=0 

2.2.1-r-1 Užimtųjų dalis 

tikslinėse 

teritorijose, proc. 

          

2.2.1-r-2 Pritrauktos 

papildomos 

materialinės 

investicijos į 

tikslines 

teritorijas, tūkst. 

Eur 

          

2.2.1-r-3 Vandens tiekimo 

paslaugų 

prieinamumas, 

proc. 

   a=77 

b=77 

c=77 

a=79 

b=78 

c=77 

a=81 

b=79 

c=77 

    

2.2.1-r-4 Nuotekų 

tvarkymo 

paslaugų 

prieinamumas, 

proc. 

   a=67 

b=67 

c=67 

a=69 

b=68 

c=67 

a=71 

b=69 

c=67 

    

2.2.1-r-5 Sąvartynuose 

šalinamų 

komunalinių 

atliekų dalis, 

procentai 

          

2.2.1-r-6 Komunalinių 

atliekų sraute 

esančių 

popieriaus, 

plastiko, metalo, 

stiklo paruošta 
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pakartotinai 

naudoti ar 

perdirbti, 

procentai 

2.2.1-r-7 Teritorijų, 

kuriose 

įgyvendintos 

kraštovaizdžio 

formavimo 

priemonės, 

plotas, hektarai 

          

2.3-ef-1 Registruotų 

ilgalaikių 

bedarbių skaičius, 

vnt. 

   a=4824 

b=5024 

c=5214 

a=4434 

b=4834 

c=5214 

a=4044 

b=4644 

c=5214 

a=3650 

b=4432 

c=5214 

   

2.3.1-r-1 Viešuoju miesto 

transportu 

vežamų keleivių 

skaičius, mln. 

keleivių 

          

2.3.2-r-1 Turistų (užsienio 

ir vietos) kelionių 

skaičius 

prioritetiniuose 

turizmo plėtros 

regionuose, 

skaičius 

          

* Nurodomos reikšmės tiems metams, kuriais numatyta įgyvendinti tikslą ar uždavinį. 

**Kur a, b ir c – nuokrypio intervalų ribos kasmet. 

 

PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ PASIEKIMO GRAFIKAS 

 

4 lentelė. Siektinos produkto vertinimo kriterijų reikšmės atitinkamais metais. 

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

P.N.028 Inventorizuota neapskaityto 

paviršinių nuotekų nuotakyno 

dalis, proc. 

 0 0 0 0 5 18,3 0 0 0 0 

P.N.050 Gyventojai, kuriems teikiamos 

vandens tiekimo paslaugos naujai 

pastatytais geriamojo vandens 

tiekimo tinklais, gyventojų 

skaičius, vnt. 

 0 0 0 0 413 565 0 0 0 0 

P.N.051 Gyventojai, kuriems teikiamos 

vandens tiekimo paslaugos iš 

naujai pastatytų ir (arba) 

rekonstruotų geriamojo vandens 

gerinimo įrenginių“, gyventojų 

skaičius, vnt. 

 0 0 0 0 495 1250 0 0 0 0 

P.N.053 Gyventojai, kuriems teikiamos 

paslaugos naujai pastatytais 

nuotekų surinkimo tinklais, 

gyventojų ekvivalentas 

 0 0 0 0 645 866 0 0 0 0 

P.N.054 Gyventojai, kuriems teikiamos 

nuotekų valymo paslaugos naujai 

pastatytais ir (arba) 

rekonstruotais nuotekų valymo 

įrenginiais, gyventojų 

ekvivalentas 

 0 0 0 0 179 420 0 0 0 0 

P.N.092 „Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio 

karkaso formavimo aspektais 

pakeisti ar pakoreguoti 

savivaldybių ar jų dalių bendrieji 

planai“  

          

P.N.093 Likviduoti kraštovaizdį darkantys 

bešeimininkiai apleisti statiniai ir 

įrenginiai, skaičius  

          

P.B.209 Numatomo apsilankymų 

remiamuose kultūros ir gamtos 

paveldo objektuose bei turistų 

traukos vietose skaičiaus 

padidėjimas, apsilankymai per 

metus  

          

P.B.214 Bendras rekonstruotų arba 

atnaujintų kelių ilgis, km  

0 0 0 0 0 3,826 2,15 0 0 0 
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P.B.218 Papildomi gyventojai, kuriems 

teikiamos pagerintos vandens 

tiekimo paslaugos, asmenys 

 0 0 0 0 908 1316 0 0 0 0 

P.B.219 Papildomi gyventojai, kuriems 

teikiamos pagerintos nuotekų 

tvarkymo paslaugos, gyventojų 

ekvivalentas 

 0 0 0 0 645 866 0 0 0 0 

P.B.235 Investicijas gavusios vaikų 

priežiūros arba švietimo 

infrastruktūros pajėgumas, 

skaičius  

          

P.B.236 Gyventojai, turintys galimybę 

pasinaudoti pagerintomis 

sveikatos priežiūros paslaugomis, 

asmenys  

          

P.B.238 Sukurtos arba atnaujintos atviros 

erdvės miestų vietovėse, m
2
  

0 0 0 0 1058537 140724 60355 0 0 0 

P.B.239 Pastatyti arba atnaujinti viešieji 

arba komerciniai pastatai miestų 

vietovėse, m
2
  

0 0 0 0 0 4410,3 0 0 0 0 

P.N.304 Modernizuoti kultūros 

infrastruktūros objektai, skaičius  

          

P.S.321 Įrengtų naujų dviračių ir (ar) 

pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis, 

km  

0 0 0 0 0 0,81 9,208 0 0 0 

 

P.S.322 Rekonstruotų dviračių ir (ar) 

pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis, 

km  

0 0 0 0 0 2,715 0,014 0 0 0 

P.S.323 Įgyvendintos darnaus judumo 

priemonės, skaičius  

0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 

P.S.325 Įsigytos naujos ekologiškos 

viešojo transporto priemonės, 

vnt.  

0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 

P.S.328 Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio 

surenkamam paviršiniam 

(lietaus) vandeniui tvarkyti, 

įrengta ir (ar) rekonstruota 

infrastruktūra, ha 

 0 0 0 0 74 135 0 0 0 0 

P.S.329 Sukurti /pagerinti atskiro 

komunalinių atliekų surinkimo 

pajėgumai, tonos/metai  
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P.S.333 Rekonstruotų vandens tiekimo ir 

nuotekų surinkimo tinklų ilgis, 

km 

 0 0 0 0 6,8 12,206 0 0 0 0 

P.S.335  Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti 

lankymui gamtos ir kultūros 

paveldo objektai ir teritorijos, 

skaičius  

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

P.S.342 Įdiegtos saugų eismą gerinančios 

ir aplinkosaugos priemonės, 

skaičius  

          

P.S.361 Investicijas gavę socialinių 

paslaugų infrastruktūros objektai, 

skaičius  

          

P.S.362 Naujai įrengtų ar įsigytų 

socialinių būstų skaičius, vnt. 
 0 0 0 0 5 91 0 0 0 0 

P.S.363 Viešąsias sveikatos priežiūros 

paslaugas teikiančių asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų, 

kuriose modernizuota paslaugų 

teikimo infrastruktūra, skaičius, 

skaičius  

          

P.S.364 Naujos atviros erdvės vietovėse 

nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus 

savivaldybių centrus), kv. m.  

          

P.S.365 Atnaujinti ir (ar) pritaikyti naujai 

paskirčiai pastatai ir statiniai 

kaimo vietovėse, kv. m.  

          

P.S.372 Tikslinių grupių asmenys, kurie 

dalyvavo informavimo, švietimo 

ir mokymo renginiuose bei 

sveikatos raštingumą 

didinančiose veiklose, skaičius  

          

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  

          

P.S.380 Pagal veiksmų programą ERPF 

lėšomis sukurtos naujos 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo vietos, skaičius  
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P.N.507 Parengti darnaus judumo planai, 

skaičius  

0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

P.N.508 Bendras naujai nutiestų kelių 

ilgis, km  

          

P.N.509 Įrengtos elektromobilių įkrovimo 

stotelės, skaičius  

0 0 0 0  0 0 2 0 0 0 

P.N.601 Pacientai, kuriems pagerinta 

paslaugų kokybė ir 

prieinamumas, asmenys  

          

P.N.717 Pagal veiksmų programą ERPF 

lėšomis atnaujintos 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo mokyklos, skaičius  

          

P.N.722 Pagal veiksmų programą ERPF 

lėšomis atnaujintos bendrojo 

ugdymo mokyklos, skaičius  

          

P.N.723 Pagal veiksmų programą ERPF 

lėšomis atnaujintos neformaliojo 

ugdymo įstaigos, skaičius  

          

P.N.817 Įrengti ženklinimo 

infrastruktūros objektai, skaičius  

          

P.N.915 Valstybės ir savivaldybių 

institucijos ir įstaigos, 

įgyvendinusios paslaugų ir (ar) 

aptarnavimo kokybei gerinti 

skirtas priemones, skaičius  

          

 

5 lentelė. Siektinos produkto 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.N.028 Inventorizuota neapskaityto 

paviršinių nuotekų nuotakyno 

dalis, proc. 

 0 0 0 0 5 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 

P.N.050 Gyventojai, kuriems teikiamos 

vandens tiekimo paslaugos 

naujai pastatytais geriamojo 

vandens tiekimo tinklais, 

gyventojų skaičius, vnt. 

 0 0 0 0 413 978 978 978 978 978 

P.N.051 Gyventojai, kuriems teikiamos 

vandens tiekimo paslaugos iš 

 0 0 0 0 495 1745 1745 1745  1745  1745  
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naujai pastatytų ir (arba) 

rekonstruotų geriamojo 

vandens gerinimo įrenginių“, 

gyventojų skaičius, vnt. 

P.N.053 Gyventojai, kuriems teikiamos 

paslaugos naujai pastatytais 

nuotekų surinkimo tinklais, 

gyventojų ekvivalentas 

 0 0 0 0 645 1511 1511 1511 1511 1511 

P.N.054 Gyventojai, kuriems teikiamos 

nuotekų valymo paslaugos 

naujai pastatytais ir (arba) 

rekonstruotais nuotekų valymo 

įrenginiais, gyventojų 

ekvivalentas 

 0 0 0 0 179 599 599 599 599 599 

P.N.092 „Kraštovaizdžio ir (ar) 

gamtinio karkaso formavimo 

aspektais pakeisti ar 

pakoreguoti savivaldybių ar jų 

dalių bendrieji planai“  

          

P.N.093 Likviduoti kraštovaizdį 

darkantys bešeimininkiai 

apleisti statiniai ir įrenginiai, 

skaičius  

          

P.B.209 Numatomo apsilankymų 

remiamuose kultūros ir gamtos 

paveldo objektuose bei turistų 

traukos vietose skaičiaus 

padidėjimas, apsilankymai per 

metus  

          

P.B.214 Bendras rekonstruotų arba 

atnaujintų kelių ilgis, km  

0 0 0 0 0 3,826 5,976 5,976 5,976 5,976 

P.B.218 Papildomi gyventojai, kuriems 

teikiamos pagerintos vandens 

tiekimo paslaugos, asmenys 

 0 0 0 0 908 2224 2224 2224 2224 2224 

P.B.219 Papildomi gyventojai, kuriems 

teikiamos pagerintos nuotekų 

tvarkymo paslaugos, gyventojų 

ekvivalentas 

 0 0 0 0 645 1511 1511 1511 1511 1511 

P.B.235 Investicijas gavusios vaikų 

priežiūros arba švietimo 

infrastruktūros pajėgumas,  
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skaičius 

P.B.236 Gyventojai, turintys galimybę 

pasinaudoti pagerintomis 

sveikatos priežiūros 

paslaugomis, asmenys  

          

P.B.238 Sukurtos arba atnaujintos 

atviros erdvės miestų 

vietovėse, m
2
  

0 0 0 0 1058537 1199261 1259616 1259616 1259616 1259616 

P.B.239 Pastatyti arba atnaujinti viešieji 

arba komerciniai pastatai 

miestų vietovėse, m
2
  

0 0 0 0 0 4410,3 4410,3 4410,3 4410,3 4410,3 

P.N.304 Modernizuoti kultūros 

infrastruktūros objektai, 

skaičius  

          

P.S.321 Įrengtų naujų dviračių ir (ar) 

pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis, 

km  

0 0 0 0 0 0,81 10,018 

 

10,018 

 

10,018 

 

10,018 

 

P.S.322 Rekonstruotų dviračių ir (ar) 

pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis, 

km  

0 0 0 0 0 2,715 2,729 2,729 2,729 2,729 

P.S.323 Įgyvendintos darnaus judumo 

priemonės, skaičius  

0 0 0 0 0 2 4 4 4 4 

P.S.325 Įsigytos naujos ekologiškos 

viešojo transporto priemonės, 

vnt.  

0 0 0 0 0 2 8 8 8 8 

P.S.328 Lietaus nuotėkio plotas, iš 

kurio surenkamam paviršiniam 

(lietaus) vandeniui tvarkyti, 

įrengta ir (ar) rekonstruota 

infrastruktūra, ha 

 0 0 0 0 74 209 209 209 209 209 

P.S.329 Sukurti /pagerinti atskiro 

komunalinių atliekų surinkimo 

pajėgumai, tonos/metai  

          

P.S.333 Rekonstruotų vandens tiekimo 

ir nuotekų surinkimo tinklų 

ilgis, km 

 0 0 0 0 6,8 19,006 19,006 19,006 19,006 19,006 

P.S.335  Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti 

lankymui gamtos ir kultūros 

paveldo objektai ir teritorijos, 

skaičius  

0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 
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P.S.342 Įdiegtos saugų eismą 

gerinančios ir aplinkosaugos 

priemonės, skaičius  

          

P.S.361 Investicijas gavę socialinių 

paslaugų infrastruktūros 

objektai, skaičius  

          

P.S.362 Naujai įrengtų ar įsigytų 

socialinių būstų skaičius, vnt. 
 0 0 0 0 5 96 96 96 96 96 

P.S.363 Viešąsias sveikatos priežiūros 

paslaugas teikiančių asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų, 

kuriose modernizuota paslaugų 

teikimo infrastruktūra, 

skaičius, skaičius  

          

P.S.364 Naujos atviros erdvės 

vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. 

gyv. (išskyrus savivaldybių 

centrus), kv. m.  

          

P.S.365 Atnaujinti ir (ar) pritaikyti 

naujai paskirčiai pastatai ir 

statiniai kaimo vietovėse, kv. 

m.  

          

P.S.372 Tikslinių grupių asmenys, 

kurie dalyvavo informavimo, 

švietimo ir mokymo 

renginiuose bei sveikatos 

raštingumą didinančiose 

veiklose, skaičius  

          

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  

          

P.S.380 Pagal veiksmų programą ERPF 

lėšomis sukurtos naujos 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

vietos, skaičius  

          

P.N.507 Parengti darnaus judumo 

planai, skaičius  

0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 
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P.N.508 Bendras naujai nutiestų kelių 

ilgis, km  

          

P.N.509 Įrengtos elektromobilių 

įkrovimo stotelės, skaičius  

0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 

P.N.601 Pacientai, kuriems pagerinta 

paslaugų kokybė ir 

prieinamumas, asmenys  

          

P.N.717 Pagal veiksmų programą ERPF 

lėšomis atnaujintos 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokyklos, skaičius  

          

P.N.722 Pagal veiksmų programą ERPF 

lėšomis atnaujintos bendrojo 

ugdymo mokyklos, skaičius  

          

P.N.723 Pagal veiksmų programą ERPF 

lėšomis atnaujintos 

neformaliojo ugdymo įstaigos, 

skaičius  

          

P.N.817 Įrengti ženklinimo 

infrastruktūros objektai, 

skaičius  

          

P.N.915 Valstybės ir savivaldybių 

institucijos ir įstaigos, 

įgyvendinusios paslaugų ir (ar) 

aptarnavimo kokybei gerinti 

skirtas priemones, skaičius  

          

 

VERTINIMO KRITERIJŲ REIKŠMIŲ APSKAIČIAVIMO METODAI, DALYVAUJANČIOS INSTITUCIJOS IR DUOMENŲ 

ŠALTINIAI 

  

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

Prioritetas: Viešųjų paslaugų kokybė ir bendruomenės aktyvumas 

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 
1.1-ef-1 Vidutinio  Vidutinio išsilavinimo 25- Lietuvos statistikos www.stat.gov. Regioninės Metinis 
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išsilavinimo 25-64 

metų gyventojai 

(ISCED 3, 4), tūkst. 

64 metų gyventojai Telšių 

apskrityje (ISCED 3, 4), 

tūkst. 

departamentas lt plėtros 

departamento prie 

Vidaus reikalų 

ministerijos 

Telšių apskrities 

skyrius (toliau – 

TAS) 

1.1.1-r-1 Bendrojo ugdymo 

mokinių, kurie 

mokosi bent už 289 

tūkst. eurų pagal 

veiksmų programą 

ERPF lėšomis 

atnaujintose įstaigose, 

dalis, proc. 

      

P.B.235 Investicijas gavusios 

vaikų priežiūros arba 

švietimo 

infrastruktūros 

pajėgumas, skaičius 

      

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 

      

P.N.722 Pagal veiksmų 

programą ERPF 

lėšomis atnaujintos 

bendrojo ugdymo 

mokyklos, skaičius 

      

1.1.2-r-1 1–6 metų vaikų, 

ugdomų pagal 

veiksmų programą 

ERPF lėšomis 

atnaujintose 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 
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ugdymo įstaigose, 

dalis, proc. 

P.B.235 Investicijas gavusios 

vaikų priežiūros arba 

švietimo 

infrastruktūros 

pajėgumas, skaičius 

      

P.S.380 Pagal veiksmų 

programą ERPF 

lėšomis sukurtos 

naujos ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio 

ugdymo vietos, 

skaičius 

      

P.N.717 Pagal veiksmų 

programą ERPF 

lėšomis atnaujintos 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokyklos, 

skaičius 

      

1.1.3-r-1 Neformaliojo 

ugdymo paslaugomis 

mokykloje ir kitur 

pasinaudojančių 

vaikų dalis, proc. 

      

P.B.235 Investicijas gavusios 

vaikų priežiūros arba 

švietimo 

infrastruktūros 

pajėgumas, skaičius 

      

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 

      

P.N.723 Pagal veiksmų       
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programą ERPF 

lėšomis atnaujintos 

neformaliojo ugdymo 

įstaigos, skaičius 

1.2-ef-1 Vidutinė vyrų ir 

moterų tikėtina 

gyvenimo trukmė, 

metais 

 Vidutinė vyrų ir moterų 

tikėtina gyvenimo trukmė 

Telšių apskrityje, metais 

Lietuvos statistikos 

departamentas 

www.stat.gov.

lt 

TAS Metinis 

1.2.1-r-1 Apsilankymų pas 

gydytojus skaičiaus, 

tenkančio vienam 

gyventojui, skirtumas 

tarp miestų ir rajonų 

savivaldybių 

gyventojų“, 

apsilankymų skaičius, 

tenkantis 1 

gyventojui 

      

P.S.363 Viešąsias sveikatos 

priežiūros paslaugas 

teikiančių asmens 

sveikatos priežiūros 

įstaigų, kuriose 

modernizuota 

paslaugų teikimo 

infrastruktūra,  

skaičius, skaičius 

      

P.B.236 Gyventojai, turintys 

galimybę pasinaudoti 

pagerintomis 

sveikatos priežiūros 

paslaugomis, 

asmenys 

      

P.N.601 Pacientai, kuriems 

pagerinta paslaugų 

kokybė ir 

prieinamumas, 

asmenys 

      

1.2.2-r-1 Vyresnių nei 60 metų 

asmenų, dalyvavusių 

sveikatos  mokymo 
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renginiuose, dalis nuo 

visų dalyvių, proc. 

P.S.372 Tikslinių grupių 

asmenys, kurie 

dalyvavo 

informavimo, 

švietimo ir mokymo 

renginiuose bei 

sveikatos raštingumą 

didinančiose 

veiklose, skaičius 

      

1.3-ef-1 Bendras smurtą 

patyrusių vaikų 

skaičius 

 Bendras smurtą patyrusių 

vaikų skaičius Telšių 

apskrityje 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinės apsaugos 

ir darbo ministerija 

Vaiko globos 

(rūpybos) n 

metų 

tendencijos ir 

analizė 

TAS Metinis 

1.3.1-r-1 Tikslinių grupių 

asmenys, gavę 

tiesioginės naudos iš 

investicijų į socialinių 

paslaugų 

infrastruktūrą, 

skaičius 

      

1.3.1-r-2 Investicijas gavusiose 

įstaigose esančios 

vietos socialinių 

paslaugų gavėjams, 

skaičius 

      

P.S.361 Investicijas gavę 

socialinių paslaugų 

infrastruktūros 

objektai, skaičius 

      

1.3.2-r-1 Asmenų (šeimų), 

kuriems išnuomotas 

savivaldybės 

socialinis būstas, 

dalis nuo visų 

socialinio būsto 

nuomos laukiančių 

asmenų (šeimų) 

(procentais) 

Apskaičiuojamas taip, kaip 

nurodyta 2014– 2020 metų 

ESFI investicijų Veiksmų 

programos stebėsenos  

rodiklių skaičiavimo apraše. 

 Savivaldybės 

administracija 

Tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

administracija 

TAS Metinis 
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P.S.362 Naujai įrengtų ar 

įsigytų socialinių 

būstų skaičius, vnt. 

Apskaičiuojamas taip, kaip 

nurodyta 2014– 2020 metų 

ESFI investicijų Veiksmų 

programos stebėsenos 

rodiklių skaičiavimo apraše. 

 Lietuvos 

Respublikos 

finansų ministerija 

2014–2020 m. 

laikotarpio 

projektų 

įgyvendinimui 

posistemis 

(SFMIS 

2014). 

Neveikiant 

SFMIS 2014, 

tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

administraciją 

TAS Metinis 

1.4-ef-1 Vidutinis 

finansuojamų iš 

biudžetų darbuotojų 

skaičius  

 Vidutinis finansuojamų iš 

biudžetų darbuotojų 

skaičius Telšių apskrityje 

Lietuvos statistikos 

departamentas 

www.stat.gov.

lt 

TAS Metinis 

1.4.1-r-1 Valstybės ir 

savivaldybių 

institucijų ir įstaigų, 

pagal veiksmų 

programą ESF 

lėšomis 

įgyvendinusių 

paslaugų ir (ar) 

aptarnavimo kokybei 

gerinti skirtas 

priemones, dalis,  

proc. 

      

P.N.915 Valstybės ir 

savivaldybių 

institucijos ir įstaigos, 

įgyvendinusios 

paslaugų ir (ar) 

aptarnavimo kokybei 

gerinti skirtas 

priemones, skaičius 

      

 

Prioritetas:  Sanglaudos ekonominis didėjimas lyginant su šalimi 

Eil. Nr. Vertinimo Vertinimo kriterijaus Vertinimo kriterijaus Duomenis Duomenų Vertinimo Vertinimo 
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kriterijaus 

pavadinimas 

apskaičiavimo formulė 

arba tyrimo 

pavadinimas* 

reikšmei apskaičiuoti 

arba tyrimui atlikti 

naudojami duomenys 

(kintamieji) 

pateikiančios 

institucijos 

gavimo 

šaltiniai ** 

kriterijaus 

reikšmę 

apskaičiuojanti 

institucija 

kriterijaus 

reikšmės 

apskaičiavimo 

periodiškumas 
2.1-ef-1 Naujų įmonių 

skaičius atnaujintuose 

savivaldybių 

centruose 

  Savivaldybės 

administracija 

Tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

administracija 

TAS Metinis 

2.1.1-r-1 Pritrauktos 

papildomos 

materialinės 

investicijos į tikslines 

teritorijas, tūkst. Eur 

      

2.1.1-r-2 Dirbančiųjų dalis 

įmonėse, lyginant su 

darbingo amžiaus 

gyventojų skaičiumi 

savivaldybėse, 

kuriose yra išskirtų 

tikslinių teritorijų, 

proc. 

      

P.B.238 Sukurtos arba 

atnaujintos atviros 

erdvės miestų 

vietovėse, m
2
 

Apskaičiuojamas taip, kaip 

nurodyta 2014– 2020 metų 

ESFI investicijų Veiksmų 

programos stebėsenos 

rodiklių skaičiavimo apraše. 

 Lietuvos 

Respublikos 

finansų ministerija 

2014–2020 m. 

laikotarpio 

projektų 

įgyvendinimui 

posistemis 

(SFMIS 

2014). 

Neveikiant 

SFMIS 2014, 

tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

administraciją 

TAS Metinis 

P.B.239 Pastatyti arba 

atnaujinti viešieji 

arba komerciniai 

pastatai miesto 

vietovėje, m
2
 

Apskaičiuojamas taip, kaip 

nurodyta 2014– 2020 metų 

ESFI investicijų Veiksmų 

programos stebėsenos 

rodiklių skaičiavimo apraše. 

 Lietuvos 

Respublikos 

finansų ministerija 

2014–2020 m. 

laikotarpio 

projektų 

įgyvendinimui 

posistemis 

(SFMIS 

TAS Metinis 



72 

 

2014). 

Neveikiant 

SFMIS 2014, 

tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

administraciją 

2.1.1-r-3 Be valymo išleistų 

paviršinių nuotekų 

kiekio sumažėjimas, 

procentai 

Apskaičiuojamas taip, kaip 

nurodyta 2014– 2020 metų 

ESFI investicijų Veiksmų 

programos stebėsenos 

rodiklių skaičiavimo apraše. 

 Savivaldybės 

administracija 

Tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

administracija 

TAS Metinis 

P.N.028 Inventorizuota 

neapskaityto 

paviršinių nuotekų 

nuotakyno dalis, 

proc. 

Apskaičiuojamas taip, kaip 

nurodyta 2014– 2020 metų 

ESFI investicijų Veiksmų 

programos stebėsenos  

rodiklių skaičiavimo apraše. 

 2014–2020 m. 

laikotarpio projektų 

įgyvendinimui 

posistemis (SFMIS 

2014). Neveikiant 

SFMIS 2014, 

tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

administraciją 

2014–2020 m. 

laikotarpio 

projektų 

įgyvendinimui 

posistemis 

(SFMIS 

2014). 

Neveikiant 

SFMIS 2014, 

tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

administraciją 

TAS Metinis 

P.S.328 Lietaus nuotėkio 

plotas, iš kurio 

surenkamam 

paviršiniam (lietaus) 

vandeniui tvarkyti, 

įrengta ir (ar) 

rekonstruota 

infrastruktūra, ha 

Apskaičiuojamas taip, kaip 

nurodyta 2014– 2020 metų 

ESFI investicijų Veiksmų 

programos stebėsenos  

rodiklių skaičiavimo apraše. 

 2014–2020 m. 

laikotarpio projektų 

įgyvendinimui 

posistemis (SFMIS 

2014). Neveikiant 

SFMIS 2014, 

tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

administraciją 

2014–2020 m. 

laikotarpio 

projektų 

įgyvendinimui 

posistemis 

(SFMIS 

2014). 

Neveikiant 

SFMIS 2014, 

tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

administraciją 

TAS Metinis 

2.1.1-r-4 Anglies dioksido 

(išskyrus išsiskiriantį 

iš biomasės) kiekis, 
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namų ūkių išmestas į 

atmosferą iš 

transporto veiklos“, 

tūkst. tonų 

P.N.507 Parengti darnaus 

judumo planai, vnt 

Apskaičiuojamas taip, kaip 

nurodyta 2014– 2020 metų 

ESFI investicijų Veiksmų 

programos stebėsenos 

rodiklių skaičiavimo apraše. 

 Lietuvos 

Respublikos 

finansų ministerija 

2014–2020 m. 

laikotarpio 

projektų 

įgyvendinimui 

posistemis 

(SFMIS 

2014). 

Neveikiant 

SFMIS 2014, 

tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

administraciją 

TAS Metinis 

P.S.323 Įgyvendintos darnaus 

judumo priemonės, 

vnt. 

Apskaičiuojamas taip, kaip 

nurodyta 2014– 2020 metų 

ESFI investicijų Veiksmų 

programos stebėsenos 

rodiklių skaičiavimo apraše. 

 Lietuvos 

Respublikos 

finansų ministerija 

2014–2020 m. 

laikotarpio 

projektų 

įgyvendinimui 

posistemis 

(SFMIS 

2014). 

Neveikiant 

SFMIS 2014, 

tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

administraciją 

TAS Metinis 

P.N.509 Įrengtos 

elektromobilių 

įkrovimo stotelės, 

vnt. 

Apskaičiuojamas taip, kaip 

nurodyta 2014– 2020 metų 

ESFI investicijų Veiksmų 

programos stebėsenos 

rodiklių skaičiavimo apraše. 

 Lietuvos 

Respublikos 

finansų ministerija 

2014–2020 m. 

laikotarpio 

projektų 

įgyvendinimui 

posistemis 

(SFMIS 

2014). 

Neveikiant 

SFMIS 2014, 

tiesiogiai 

kreipiantis į 

TAS Metinis 
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savivaldybės 

administraciją 

P.S.321 Įrengtų naujų 

dviračių ir (ar) 

pėsčiųjų takų, ir (ar) 

trasų ilgis, km 

Apskaičiuojamas taip, kaip 

nurodyta 2014– 2020 metų 

ESFI investicijų Veiksmų 

programos stebėsenos 

rodiklių skaičiavimo apraše. 

 Lietuvos 

Respublikos 

finansų ministerija 

2014–2020 m. 

laikotarpio 

projektų 

įgyvendinimui 

posistemis 

(SFMIS 

2014). 

Neveikiant 

SFMIS 2014, 

tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

administraciją 

TAS Metinis 

P.S.322 Rekonstruotų 

dviračių ir (ar) 

pėsčiųjų takų, ir (ar) 

trasų ilgis, km 

Apskaičiuojamas taip, kaip 

nurodyta 2014– 2020 metų 

ESFI investicijų Veiksmų 

programos stebėsenos 

rodiklių skaičiavimo apraše. 

 Lietuvos 

Respublikos 

finansų ministerija 

2014–2020 m. 

laikotarpio 

projektų 

įgyvendinimui 

posistemis 

(SFMIS 

2014). 

Neveikiant 

SFMIS 2014, 

tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

administraciją 

TAS Metinis 

2.1.1-r-5 Gyventojai (≥15 m.), 

per pastaruosius 12 

mėnesių lankę, 

žiūrėję scenos meno 

renginių, proc. 

      

P.N.304 Modernizuoti 

kultūros 

infrastruktūros 

objektai, skaičius 

      

2.1.1-r-6 Lietuvos gyventojų, 

bent kartą per 

pastaruosius 12 mėn. 

apsilankiusių kultūros 
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paveldo objekte, 

dalis, proc. 

P.B.209 Numatomo 

apsilankymų 

remiamuose kultūros 

ir gamtos paveldo 

objektuose bei turistų 

traukos vietose 

skaičiaus 

padidėjimas, 

apsilankymai per 

metus 

      

P.S.335  Sutvarkyti, įrengti ir 

pritaikyti lankymui 

gamtos ir kultūros 

paveldo objektai ir 

teritorijos, vnt. 

Apskaičiuojamas taip, kaip 

nurodyta 2014– 2020 metų 

ESFI investicijų Veiksmų 

programos stebėsenos 

rodiklių skaičiavimo apraše. 

 Lietuvos 

Respublikos 

finansų ministerija 

2014–2020 m. 

laikotarpio 

projektų 

įgyvendinimui 

posistemis 

(SFMIS 

2014). 

Neveikiant 

SFMIS 2014, 

tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

administraciją 

TAS Metinis 

2.1.1-r-7 Sugaištas kelionės 

automobilių keliais 

(išskyrus TEN-T 

kelius) laikas 

      

P.B.214 Bendras rekonstruotų 

arba atnaujintų kelių 

ilgis, km 

Apskaičiuojamas taip, kaip 

nurodyta 2014– 2020 metų 

ESFI investicijų Veiksmų 

programos stebėsenos 

rodiklių skaičiavimo apraše. 

 Lietuvos 

Respublikos 

finansų ministerija 

2014–2020 m. 

laikotarpio 

projektų 

įgyvendinimui 

posistemis 

(SFMIS 

2014). 

Neveikiant 

SFMIS 2014, 

tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

TAS Metinis 
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administraciją 

P.S.342 Įdiegtos saugų eismą 

gerinančios ir 

aplinkosaugos 

priemonės, skaičius 

      

P.N.508 Bendras naujai 

nutiestų kelių ilgis, 

km 

      

 2.2-ef-1 Įsteigtų darbo vietų 

skaičius atnaujintose 

kaimo vietovėse, vnt. 

   Savivaldybės 

administracija 

Tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

administracija 

TAS Metinis 

2.2.1-r-1 Užimtųjų dalis 

tikslinėse teritorijose, 

proc. 

      

2.2.1-r-2 Pritrauktos 

papildomos 

materialinės 

investicijos į tikslines 

teritorijas, tūkst. Eur 

      

P.S.364 Naujos atviros erdvės 

vietovėse nuo 1 iki 6 

tūkst. gyv. (išskyrus 

savivaldybių centrus), 

kv. m. 

      

P.S.365 Atnaujinti ir (ar) 

pritaikyti naujai 

paskirčiai pastatai ir 

statiniai kaimo 

vietovėse, kv. m. 

      

2.2.1-r-3 Vandens tiekimo 

paslaugų 

prieinamumas, proc. 

Apskaičiuojamas taip, kaip 

nurodyta 2014– 2020 metų 

ESFI investicijų Veiksmų 

programos stebėsenos  

rodiklių skaičiavimo apraše. 

 Savivaldybės 

administracija 

Tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

administracija 

TAS Metinis 

P.N.050 Gyventojai, kuriems 

teikiamos vandens 

tiekimo paslaugos 

naujai pastatytais 

geriamojo vandens 

tiekimo tinklais, 

Apskaičiuojamas taip, kaip 

nurodyta 2014– 2020 metų 

ESFI investicijų Veiksmų 

programos stebėsenos 

rodiklių skaičiavimo apraše. 

 Lietuvos 

Respublikos 

finansų ministerija 

2014–2020 m. 

laikotarpio 

projektų 

įgyvendinimui 

posistemis 

(SFMIS 

TAS Metinis 
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gyventojų skaičius, 

vnt. 

2014). 

Neveikiant 

SFMIS 2014, 

tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

administraciją 

P.N.051 Gyventojai, kuriems 

teikiamos vandens 

tiekimo paslaugos iš 

naujai pastatytų ir 

(arba) rekonstruotų 

geriamojo vandens 

gerinimo įrenginių“, 

gyventojų skaičius, 

vnt. 

Apskaičiuojamas taip, kaip 

nurodyta 2014– 2020 metų 

ESFI investicijų Veiksmų 

programos stebėsenos 

rodiklių skaičiavimo apraše. 

 Lietuvos 

Respublikos 

finansų ministerija 

2014–2020 m. 

laikotarpio 

projektų 

įgyvendinimui 

posistemis 

(SFMIS 

2014). 

Neveikiant 

SFMIS 2014, 

tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

administraciją 

TAS Metinis 

P.S.333 Rekonstruotų 

vandens tiekimo ir 

nuotekų surinkimo 

tinklų ilgis, km 

Apskaičiuojamas taip, kaip 

nurodyta 2014– 2020 metų 

ESFI investicijų Veiksmų 

programos stebėsenos 

rodiklių skaičiavimo apraše. 

 Lietuvos 

Respublikos 

finansų ministerija 

2014–2020 m. 

laikotarpio 

projektų 

įgyvendinimui 

posistemis 

(SFMIS 

2014). 

Neveikiant 

SFMIS 2014, 

tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

administraciją 

TAS Metinis 

P.B.218 Papildomi gyventojai, 

kuriems teikiamos 

pagerintos vandens 

tiekimo paslaugos, 

asmenys 

Apskaičiuojamas taip, kaip 

nurodyta 2014– 2020 metų 

ESFI investicijų Veiksmų 

programos stebėsenos 

rodiklių skaičiavimo apraše. 

 Lietuvos 

Respublikos 

finansų ministerija 

2014–2020 m. 

laikotarpio 

projektų 

įgyvendinimui 

posistemis 

(SFMIS 

2014). 

Neveikiant 

TAS Metinis 
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SFMIS 2014, 

tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

administraciją 

2.2.1-r-4 Nuotekų tvarkymo 

paslaugų 

prieinamumas, proc. 

Apskaičiuojamas taip, kaip 

nurodyta 2014– 2020 metų 

ESFI investicijų Veiksmų 

programos stebėsenos  

rodiklių skaičiavimo apraše. 

 Savivaldybės 

administracija 

Tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

administracija 

TAS Metinis 

P.N.053 Gyventojai, kuriems 

teikiamos paslaugos 

naujai pastatytais 

nuotekų surinkimo 

tinklais, gyventojų 

ekvivalentas 

Apskaičiuojamas taip, kaip 

nurodyta 2014– 2020 metų 

ESFI investicijų Veiksmų 

programos stebėsenos 

rodiklių skaičiavimo apraše. 

 Lietuvos 

Respublikos 

finansų ministerija 

2014–2020 m. 

laikotarpio 

projektų 

įgyvendinimui 

posistemis 

(SFMIS 

2014). 

Neveikiant 

SFMIS 2014, 

tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

administraciją 

TAS Metinis 

P.N.054 Gyventojai, kuriems 

teikiamos nuotekų 

valymo paslaugos 

naujai pastatytais ir 

(arba) rekonstruotais 

nuotekų valymo 

įrenginiais, gyventojų 

ekvivalentas 

Apskaičiuojamas taip, kaip 

nurodyta 2014– 2020 metų 

ESFI investicijų Veiksmų 

programos stebėsenos 

rodiklių skaičiavimo apraše. 

 Lietuvos 

Respublikos 

finansų ministerija 

2014–2020 m. 

laikotarpio 

projektų 

įgyvendinimui 

posistemis 

(SFMIS 

2014). 

Neveikiant 

SFMIS 2014, 

tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

administraciją 

TAS Metinis 

P.B.219 Papildomi gyventojai, 

kuriems teikiamos 

pagerintos nuotekų 

tvarkymo paslaugos, 

gyventojų 

Apskaičiuojamas taip, kaip 

nurodyta 2014– 2020 metų 

ESFI investicijų Veiksmų 

programos stebėsenos 

rodiklių skaičiavimo apraše. 

 Lietuvos 

Respublikos 

finansų ministerija 

2014–2020 m. 

laikotarpio 

projektų 

įgyvendinimui 

posistemis 

TAS Metinis 
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ekvivalentas (SFMIS 

2014). 

Neveikiant 

SFMIS 2014, 

tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

administraciją 

2.2.1-r-5 Sąvartynuose 

šalinamų 

komunalinių atliekų 

dalis, procentai 

      

2.2.1-r-6 Komunalinių atliekų 

sraute esančių 

popieriaus, plastiko, 

metalo, stiklo 

paruošta pakartotinai 

naudoti ar perdirbti, 

procentai 

      

P.S.329 Sukurti /pagerinti 

atskiro komunalinių 

atliekų surinkimo 

pajėgumai, 

tonos/metai 

      

2.2.1-r-7 Teritorijų, kuriose 

įgyvendintos 

kraštovaizdžio 

formavimo 

priemonės, plotas, 

hektarai 

      

P.N.092 „Kraštovaizdžio ir 

(ar) gamtinio karkaso 

formavimo aspektais 

pakeisti ar 

pakoreguoti 

savivaldybių ar jų 

dalių bendrieji 

planai“ 

      

P.N.093 Likviduoti 

kraštovaizdį 

darkantys 
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bešeimininkiai 

apleisti statiniai ir 

įrenginiai, skaičius 

2.3-ef-1 Registruotų ilgalaikių 

bedarbių skaičius, 

vnt. 

 Registruotų ilgalaikių 

bedarbių skaičius Telšių 

apskrityje, vnt. 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinės apsaugos 

ir darbo ministerija 

www.socialini

szemelapis.lt 

TAS Metinis 

2.3.1-r-1 Viešuoju miesto 

transportu vežamų 

keleivių skaičius, 

mln. keleivių 

      

P.S.325 Įsigytos naujos 

ekologiškos viešojo 

transporto priemonės, 

vnt. 

Apskaičiuojamas taip, kaip 

nurodyta 2014– 2020 metų 

ESFI investicijų Veiksmų 

programos stebėsenos 

rodiklių skaičiavimo apraše. 

 Lietuvos 

Respublikos 

finansų ministerija 

2014–2020 m. 

laikotarpio 

projektų 

įgyvendinimui 

posistemis 

(SFMIS 

2014). 

Neveikiant 

SFMIS 2014, 

tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

administraciją 

TAS Metinis 

2.3.2-r-1 Turistų (užsienio ir 

vietos) kelionių 

skaičius 

prioritetiniuose 

turizmo plėtros 

regionuose, skaičius 

      

P.N.817 Įrengti ženklinimo 

infrastruktūros 

objektai, skaičius 

      

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

** 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. 
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VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE PLANO ĮGYVENDINIMĄ PRIEMONĖS  

 

7 lentelė. Visuomenės informavimo apie plano įgyvendinimą priemonės. 

Informacijos 

pobūdis  

Skelbimo 

periodiškumas* 

Paskelbimo šaltinis (pažymėti) Lėšų poreikis 

ir 

finansavimo 

šaltiniai 

Skelbimas 

internete 

Pranešimas 

spaudai 

Užsakomasis 

straipsnis 

Televizijos 

laida 

Radijo 

pranešimas 

Seminaras, 

konferencija 

Kita 

(nurodyti) 

Plano 

įgyvendinimo 

ataskaita 

1 kartą per 

metus 

+       0,00 

Periodinė 

apžvalga 

1 kartą per 

ketvirtį 

+       0,00 

Teminė 

apžvalga 

         

Informacinis 

pranešimas 

          

Kita (nurodyti)          

* Vienkartinis, periodinis (nurodyti periodiškumą) 

______________________________________ 


