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TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS PLANO 2014–2020 METAMS ĮGYVENDINIMO 2016 

METŲ ATASKAITA 

 

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. 

 

ESMINIAI APLINKOS VEIKSNIAI, JŲ POKYČIAI IR TENDENCIJOS 

 

Telšių regiono plėtros planas 2014 – 2020 metams (toliau – Planas) patvirtintas Telšių 

regiono plėtros tarybos 2013 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 51/10S-75 (Telšių regiono plėtros 

tarybos 2016 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 51/10S-43 redakcija), įgyvendinti pradėtas 2016 

metais. Plane identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės per ataskaitinį 

laikotarpį nepasikeitė, naujų, Plane neįvertintų regiono vystymui svarbių veiksnių neatsirado. 

Gyventojų skaičius Telšių regione 2016 m. pradžioje sumažėjo 1,5 proc. – ypač jis mažėjo 

dėl migracijos. 2015 metais iš regiono išvyko 1,8 tūkst. gyventojų daugiau nei atvyko.  

Telšių regione vaikų iki 15 metų amžiaus dalis 2016 m. pradžioje buvo viena didžiausių 

Lietuvoje (16,4 proc.), didesnė buvo tik Vilniaus regione (16,6 proc.) ir Klaipėdos regione (16,6 

proc.), darbingo amžiaus gyventojų dalis sudarė 62,1 proc. Telšių regiono demografinės senatvės 

koeficientas 2016 metų pradžioje buvo vienas mažiausių Lietuvoje (120), mažesnis buvo tik 

Vilniaus regione (106) ir Klaipėdos regione (119). Nepaisant gyventojų skaičiaus mažėjimo, Telšių 

regione ir jį sudarančiose savivaldybėse demografinė struktūra išliko gana palanki.  

Telšių regione 2016 m. sausio 1 d. veikė 15 įmonių, kurių darbuotojų skaičius buvo daugiau 

kaip 250. Jose dirbo 7795 darbuotojai arba 23 proc. visų įmonių darbuotojų. Dviejose regione 

veikiančiose įmonėse darbuotojų skaičius viršijo 1000. Regiono darbo rinka išliko priklausoma nuo 

specifinių sektorių, labiausiai jai turėjo įtakos įmonės, veikiančios naftos produktų gamybos ir 

prekybos, pieno perdirbimo, žuvies ir žuvies produktų perdirbimo, gamybos ir prekybos srityje, 

statyboje.  

Regione augo paslaugų sektoriaus svarba. Dirbančiųjų skaičius Telšių regiono paslaugų 

sektoriaus įmonėse išaugo nuo 10,8 procento 2013 metais iki 11,5 procento 2014 metais. 2014 

metais regiono paslaugų sektoriaus įmonėse vienas dirbantysis sukūrė 11,6 proc. daugiau pridėtinės 

vertės (gamybos kainomis), negu 2013 metais. Šiame sektoriuje sukurtos darbo vietos kompensavo 

apdirbamosios gamybos sektoriuje mažėjusį darbo vietų skaičių.  

Regioninis bendrasis vidaus produktas vienam gyventojui 2015 m. siekė 9,3 tūkst. eurų. 

Palyginti su 2014 m., jis padidėjo 2,2 procento ir sudarė 72,5 proc. šalies vidurkio. 2015 m. 

teigiamas regioninės bendrosios pridėtinės vertės pokytis buvo šešiose veiklos rūšyse: statyboje; 

informacijoje ir ryšiuose; nekilnojamojo turto operacijose; profesinėje, mokslinėje ir techninėje 



veikloje, administracinėje ir aptarnavimo veikloje; viešajame valdyme ir gynyboje, švietime, žmonių 

sveikatos priežiūroje ir socialiniame darbe; meninėje, pramoginėje ir poilsio organizavimo veikloje, 

namų ūkio reikmenų remonto ir kitose paslaugose. Didžiausias pokytis buvo viešajame valdyme ir 

gynyboje, švietime, žmonių sveikatos priežiūroje ir socialiniame darbe (+0,5 procentinio punkto) ir 

statyboje (+0,4 procentinio punkto). Pramonėje, regioninės bendrosios pridėtinės vertės struktūroje 

2015 m. sudariusioje didžiausią dalį (34,0 proc.), bendrosios pridėtinės vertės pokytis buvo 

neigiamas (-0,4 procentinio punkto). Apdirbamoji gamyba regioninės bendrosios pridėtinės vertės 

struktūroje sudarė 30,7 proc. ir užėmė antrą vietą. 

2015 metų pabaigoje tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui (toliau – TUI/gyv.) 

Telšių apskrityje sudarė vidutiniškai 1867 eurus, t.y. 2806 eurų mažiau nei vidutiniškai šalyje. 

Didžiausią apskrities tiesioginių užsienio investicijų dalį pritraukė Mažeikių rajono savivaldybė – 

tiek absoliučiu dydžiu, tiek skaičiuojant TUI/gyv. Antai 2015 metų pabaigoje TUI/gyv. Mažeikių 

rajono savivaldybėje siekė 4454 eurus ir buvo 2,4 karto didesnės nei vidutiniškai apskrityje. 

Mažiausios TUI/gyv. 2015 metų pabaigoje buvo Rietavo savivaldybėje (1 euras). Plungės r. sav., 

Rietavo sav. ir Telšių r. sav. nėra tokios patrauklios užsienio investicijoms kaip Mažeikių r. sav., 

kurioje veikia AB „Mažeikių nafta“. Per 2011–2015 metų laikotarpį TUI/gyv. Mažeikių r. sav. 

mažėjo nuo 18,7 iki 4,4 tūkst. eurų, o vidutiniškai Telšių apskrityje, palyginus su Lietuvos vidurkiu, 

nuo dvigubai didesnių sumažėjo iki 2,5 karto mažesnių.  

Materialinės investicijos, skaičiuojant vienam Telšių regiono gyventojui, 2015 metais buvo 

1271 Eur. Telšių regiono įmonėms vykdant didesnes investicijas, investicijos regiono savivaldybėse 

didėjo 8,8 proc., lyginant su 2014 metais. Daugiausia regione investuota Mažeikiuose veikiančiose 

įmonėse (1389 Eur/gyv.).  

Išliko aukštas registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (toliau – 

registruotas nedarbas) ir ženklūs registruoto nedarbo netolygumai tarp regiono savivaldybių. Telšių 

regiono registruotas nedarbas 2015 m. siekė 9,7 proc. ir buvo 11,5 proc. aukštesnis už vidutinį 

šalyje, palyginti su kitais Lietuvos regionais. Telšių regiono registruotas nedarbas buvo 5 

didžiausias – didesnis negu 4 iš 5 regionų, kuriuose yra didieji miestai, mažesnis negu 4 iš 5 

regionų, kuriuose nėra didžiųjų miestų ir artimas su Marijampolės ir Panevėžio regionų rodikliais. 

Situacija buvo kiek geresnė, lyginant su mažiau urbanizuotomis, kaimiškosiomis šalies 

teritorijomis, tačiau prastesnė, lyginant su regionais, kuriuose palankesnę darbo rinkos situaciją 

lėmė didžiųjų miestų poveikis. 

Telšių regiono savivaldybėse registruotas nedarbas 2015 m. siekė: 12,3 proc. Mažeikių 

rajono savivaldybėje, 8,0 proc. Telšių rajono savivaldybėje, 8,0 proc. Plungės rajono savivaldybėje, 

7,5 proc. Rietavo savivaldybėje. Labiausiai prie santykinai aukšto registruoto nedarbo prisidėjo 

Mažeikių rajono savivaldybės situacija, nors šioje savivaldybėje yra didžiausias regiono pramonės 

centras. Įvairesnę užimtumo struktūrą turinčiose regiono savivaldybėse situacija buvo palankesnė.  

Gerėjo jaunimo (15–24 metų amžiaus) užimtumo galimybės. Jaunimo nedarbo lygis 

nuosekliai mažėjo, 2015 metais jau buvo 15,1 proc. (per metus sumažėjo 1,7 procentinio punkto). 

Regiono gyventojai turėjo 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 – Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultete. Tačiau neretai 

profesines mokyklas ar net universitetus baigę jaunuoliai negavo darbo pagal įgytą išsilavinimą, 

todėl siekiant padidinti jaunų žmonių įsidarbinimo regione galimybes, išliko būtinybė didinti darbo 

vietų įvairovę, skatinti darbdavių ir mokslo įstaigų bendradarbiavimą.  



Išliko žema gyventojų perkamoji galia. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (635,6 

Eur) Telšių apskrityje, palyginti su 2014 metais, augo, padidėjo 6,8 proc., tačiau siekė tik 89,0 proc. 

Lietuvos vidurkio. 2015 metais, palyginti su Vilniaus apskritimi, už tą patį ar labai panašų darbą 

atlyginimai Telšių apskrityje buvo mažesni vidutiniškai 168 Eur per mėnesį.  

2015–2016 m. duomenimis regione veikė 32 ikimokyklinio ugdymo įstaigos, 77 bendrojo 

ugdymo mokyklos, 21 neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildanti ugdymo 

mokykla.  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius didėjo, išaugo vietų jose skaičius, jas lanko vis 

didesnė dalis regiono ikimokyklinio amžiaus vaikų. 2014 m. pabaigoje ikimokyklines įstaigas lankė 

65 procentai, 2015 m. – 66,9 procentai 1-6 metų amžiaus vaikų. Išlieka ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų pasiekiamumo kaimo vietovėse problema. 

Dabartinės demografinės tendencijos rodo, kad mokinių sparčiai mažėja ir mieste, ir kaime, 

o pastarajame ši tendencija dar akivaizdesnė. 2014–2016 metais bendrojo ugdymo mokyklų 

mokinių skaičius sumažėjo 4,6 proc. (nuo 18406 iki 17563). Mažėjant mokinių skaičiui 

savivaldybėse turės būti tęsiama mokyklų tinklo optimizacija. 

Tarp regiono savivaldybių išlieka dideli vaikų dalyvavimo neformaliajame švietime 

skirtumai. Populiariausios neformaliojo švietimo kryptys išlieka muzika ir sportas, šiek tiek mažiau 

– choreografija, šokis ir dailė. Veiklų pasirinkimo galimybės lieka ribotos. 

2015 metais apskritis 10-iai tūkst. gyventojų turėjo 2,1 karto mažiau gydytojų, 18 proc. 

mažiau slaugytojų ir akušerių, 34 proc. mažiau odontologų nei šalies vidurkis. 2010–2015 m. 

ambulatorinių sveikatos priežiūros įstaigų skaičius laikotarpio pabaigoje sumažėjo nuo 16 iki 13. 

Bendras apsilankymų poliklinikose ir ambulatorijose skaičius 2015 m. išaugo 8,4 proc. palyginti su 

2014 m. Didėjantis apsilankymų skaičius pas pirminio lygio gydytojus atspindi jų turimos 

kompetencijos panaudojimą, funkcijų plėtrą poliklinikose ir ambulatorijose bei nuostatos skiepijimą 

pacientams – rūpintis savo sveikata.  

2015 m. keleivių vežimai autobusų maršrutais Telšių apskrityje mažėjo – nors bendras 

autobusų maršrutų skaičius padidėjo (4 proc.), tačiau vežtų keleivių skaičius sumažėjo 8 proc. (nuo 

3,1 iki 2,9 mln. vnt.). Tokį keleivių vežimų sumažėjimą labiausiai lėmė seni neekonomiški ir 

neekologiški autobusai bei individualaus automobilizmo lygis (per 2014–2015 m. laikotarpį 

individualių lengvųjų automobilių skaičius 1000-čiui gyventojų išaugo nuo 388 iki 401, t. y. 

padidėjo 3,4 proc.). Didėjantis automobilių skaičius sąlygoja didesnį aplinkos oro užterštumą. 

Apskrityje gerinamos sąlygos gyventojams pasiekti daugumą objektų pėsčiomis ar dviračiu 

– nutiesti pavieniai dviračių takų ruožai jungiami į vieną tinklą. Dviračių takų ilgis 2014 – 2015 m. 

padidėjo nuo 70,9 km iki 79,3 km.  

Per 2014–2015 metų laikotarpį teršalų išmetimas į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių 

Telšių apskrityje padidėjo 19,6 proc. (nuo 21,4 iki 25,6 tūkst. tonų), daugiausia padidėjo sieros 

dioksido (40 proc.) ir anglies monoksido (24 proc.) išmetimas. Labiausiai apskrityje užteršta – 

Mažeikių rajono savivaldybė. Didžiausi stacionarūs teršėjai yra AB „Mažeikių nafta“ ir Mažeikių 

ŠE.  

Pastebima paimto ir sunaudoto vandens didėjimo tendencija. 2015 m. vandens sunaudota 

31,8 proc. daugiau nei 2014 m. 2015 m. Telšių apskrities savivaldybės užterštų be valymo nuotėkų į 

paviršinius vandenis apskritai neišleido, o nepakankamai išvalytų išleido 3,1 tūkst. kub. m. 

  



 

  

PLANO POVEIKIS (EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI) 

 

1 lentelė. Efekto vertinimo kriterijų reikšmių įvertinimas. 

 

Prioritetas Vertinimo kriterijus Planuota 

reikšmė 

Faktinė reikšmė Įvertinimas* Ekspertinis įvertinimas 

Prioritetas 1: Viešųjų paslaugų kokybė ir bendruomenės aktyvumas 

Tikslas 1: Išsilavinę, besimokantys ir 

kūrybingi gyventojai  

Vidutinio išsilavinimo 25-64 

metų gyventojai (ISCED 3, 

4), tūkst. 

- - - Planuojama pradėti siekti 2017 m. 

Tikslas 2: Sveiki gyventojai Vidutinė vyrų ir moterų 

tikėtina gyvenimo trukmė, 

metais 

- - - Planuojama pradėti siekti 2017 m. 

Tikslas 3: Socialiai saugūs gyventojai Bendras smurtą patyrusių 

vaikų skaičius 

- - - Planuojama pradėti siekti 2017 m. 

Tikslas 4: Efektyvus valdymas Vidutinis finansuojamų iš 

biudžetų darbuotojų skaičius  

- - - Planuojama pradėti siekti 2017 m. 

Prioritetas 2: Sanglaudos ekonominis didėjimas lyginant su šalimi 

Tikslas 1: Pagrindinių savivaldybių 

centrų plėtojimas 

Naujų įmonių skaičius 

atnaujintuose savivaldybių 

centruose 

- - - Planuojama pradėti siekti 2017 m. 

Tikslas 2: Kaimo vietovių iki 6 tūkst. 

gyventojų plėtojimas 

Įsteigtų darbo vietų skaičius 

atnaujintose kaimo vietovėse, 

vnt. 

- - - Planuojama pradėti siekti 2017 m. 

Tikslas 3: Ryšių tarp savivaldybių 

centrų ir kaimo vietovių iki 6 tūkst. 

gyventojų stiprinimas 

Registruotų ilgalaikių 

bedarbių skaičius, vnt. 

- - - Planuojama pradėti siekti 2017 m. 

* Pagal vertinimo kriterijaus nuokrypio ribas („labai gerai“, „gerai“, „patenkinamai“ arba „blogai“). 

 

 

PLANO REZULTATAI (REZULTATO VERTINIMO KRITERIJAI) 

 

2 lentelė. Rezultato vertinimo kriterijų reikšmių įvertinimas. 

 

Nr. Pavadinimas Įvykdymo 

terminas 

(pradžia ir 

pabaiga) 

Faktinio 

įvykdymo 

data* 

Planuotas 

finansavimas 

(nuo 

įgyvendinimo 

pradžios iki 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigos), Eur  

Skirtas 

finansavimas 

(nuo 

įgyvendinimo 

pradžios iki 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigos), Eur 

 

Panaudotas 

finansavimas 

(nuo 

įgyvendinimo 

pradžios iki 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigos), Eur 

 

Vertinimo kriterijus Planuota 

reikšmė 

Faktinė 

reikšmė 

Įverti-

nimas** 

Komentarai ir 

paaiškinimai 

(informacija apie 

uždavinių neįvykdymą 

lėmusias priežastis, 

informacija apie ilgalaikių 

priemonių tarpinius 

rezultatus, informacija 

apie prieš terminą baigtas 

priemones ir kt.) 

1.1 Tikslas: Išsilavinę, besimokantys ir kūrybingi gyventojai 

1.1.1 Uždavinys 1: Modernizuoti 

bendrojo ugdymo įstaigas, 

siekiant pagerinti mokinių 

ugdymo pasiekimus 

2017–2020 - 1657648 - - Rezultato kriterijus 1: 

Bendrojo ugdymo mokinių, kurie mokosi bent už 

289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF 

lėšomis atnaujintose įstaigose, dalis, proc. 

- - - - 

1.1.2 Uždavinys 2: 

Didinti ikimokyklinio ir 

2017–2020 - 1024836 - - Rezultato kriterijus 1: 

1–6 metų vaikų, ugdomų pagal veiksmų programą 

- - - - 



priešmokyklinio ugdymo 

prieinamumą 

ERPF lėšomis atnaujintose ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigose, dalis, proc. 

1.1.3 Uždavinys 3: 

Tobulinti neformaliojo švietimo 

infrastruktūrą 

2017–2020 - 1191705 

 

- - Rezultato kriterijus 1: 

Neformaliojo ugdymo paslaugomis mokykloje ir 

kitur pasinaudojančių vaikų dalis, proc. 

- - - - 

1.2 Tikslas: 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 

2017–2020 - 1529412 - - Rezultato kriterijus 1: 

Apsilankymų pas gydytojus skaičiaus, tenkančio 

vienam gyventojui, skirtumas tarp miestų ir rajonų 

savivaldybių gyventojų“, apsilankymų skaičius, 

tenkantis 1 gyventojui 

 

- - - - 

1.2.2 Uždavinys 2:  

Didinti gyventojų sveikatos 

raštingumą 

2017–2020 - 517648 - - Rezultato kriterijus 1: 

Vyresnių nei 60 metų asmenų, dalyvavusių sveikatos  

mokymo renginiuose, dalis nuo visų dalyvių, proc. 

- - - - 

1.3 Tikslas: Socialiai saugūs gyventojai 

1.3.1 Uždavinys 1:  
Vystyti socialines paslaugas 

senyvo amžiaus žmonėms, 

pažeidžiamų grupių ir šeimų 

asmenims, siekiant daugiau jų 

suteikti bendruomenėje 

2017–2020 - 985152 - - Rezultato kriterijus 1: 

Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš 

investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą, 

skaičius 

 

- - - - 

Rezultato kriterijus 2: 

Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos 

socialinių paslaugų gavėjams, skaičius 

- - - - 

1.3.2 Uždavinys 2: 

Padidinti savivaldybių socialinio 

būsto fondą 

2016–2019 - 2971267 2955506 - Rezultato kriterijus 1:  

Asmenų (šeimų), kuriems išnuomotas savivaldybės 

socialinis būstas, dalis nuo visų socialinio būsto 

nuomos laukiančių asmenų (šeimų) (procentais) 

- - - Telšių r. sav. projektui 

„Socialinio būsto fondo 

plėtra įsigyjant butus“ 

(sutartis pasirašyta 2016-

08-10) 

 

Rietavo sav. projektui 

„Dalies pastato Plungės g. 

18, Rietave, pritaikymas 

socialinio būsto 

paskirčiai“ (sutartis 

pasirašyta 2016-09-14) 

 

Plungės r. sav. projektui 

„Socialinio būsto plėtra 

Plungės rajone“ (sutartis 

pasirašyta 2016-09-22) 

 

Mažeikių r. sav. projektui 

„Socialinio būsto fondo 

plėtra“ (sutartis pasirašyta 

2016-09-23) 

 

1.4 Tikslas: Efektyvus valdymas 

1.4.1 Uždavinys 1: 

Gerinti paslaugų teikimo ir 

asmenų aptarnavimo kokybę 

savivaldybėse 

2017–2020 - 1134485 

 

- - Rezultato kriterijus 1: 

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, pagal 

veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusių 

paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas 

priemones, dalis, proc. 

- - - - 

2.1 Tikslas: Pagrindinių savivaldybių centrų plėtojimas 



2.1.1 Uždavinys 1: 

Didinti pagrindinių savivaldybių 

centrų konkurencingumą ir 

patrauklumą, skatinant 

ekonomikos augimą, kad taptų 

patraukliais investuoti 

2016–2021 - 25729404 1362800 251178 Rezultato kriterijus 1: 

Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į 

tikslines teritorijas, tūkst. Eur 

- - - Telšių r. sav. projektui 

„Apleistos teritorijos tarp 

Karaliaus Mindaugo 

gatvės ir geležinkelio 

Šiauliai–Klaipėda, Telšių 

mieste, infrastruktūros 

rekonstravimas, sudarant 

palankias sąlygas 

pramonės ir verslo 

aplinkos plėtrai ir 

kūrimui“ (sutartis 

pasirašyta 2016-03-15) 

Rezultato kriterijus 2: 

Dirbančiųjų dalis įmonėse, lyginant su darbingo 

amžiaus gyventojų skaičiumi savivaldybėse, kuriose 

yra išskirtų tikslinių teritorijų, proc. 

- - - - 

Rezultato kriterijus 3: 

Be valymo išleistų paviršinių nuotekų kiekio 

sumažėjimas, procentai 

- - - - 

Rezultato kriterijus 4: 

Anglies dioksido (išskyrus išsiskiriantį iš biomasės) 

kiekis, namų ūkių išmestas į atmosferą iš transporto 

veiklos“, tūkst. tonų 

- - - - 

Rezultato kriterijus 5: 

Gyventojai (≥15 m.), per pastaruosius 12 mėnesių 

lankę, žiūrėję scenos meno renginių, proc. 

- - - - 

Rezultato kriterijus 6: 

Lietuvos gyventojų, bent kartą per pastaruosius 12 

mėn. apsilankiusių kultūros paveldo objekte, dalis, 

proc. 

- - - - 

Rezultato kriterijus 7: 
Sugaištas kelionės automobilių keliais (išskyrus 

TEN-T kelius) laikas 

- - - - 

2.2 Tikslas: Kaimo vietovių iki 6 tūkst. gyventojų plėtojimas 

2.2.1 Uždavinys 1: 

Gerinti kaimo vietovių 

gyvenamąją aplinką, kad taptų 

patraukliomis gyventi ir dirbti 

2016–2020 - 24153077 3410536,17 - Rezultato kriterijus 1: 

Užimtųjų dalis tikslinėse teritorijose, proc. 

- - - - 

Rezultato kriterijus 2: 

Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į 

tikslines teritorijas, tūkst. Eur 

- - - - 

Rezultato kriterijus 3: 

Vandens tiekimo paslaugų prieinamumas, proc. 

- - - Telšių r. sav. projektui 

„Vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra ir 

rekonstravimas Telšių 

mieste ir rajone“ (sutartis 

pasirašyta 2016-12-30)  

 

Rezultato kriterijus 4: 
Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas, proc. 

- - - - 

Rezultato kriterijus 5:  

Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis, 

procentai 

- - - - 

Rezultato kriterijus 6:  

Komunalinių atliekų sraute esančių popieriaus, 

plastiko, metalo, stiklo paruošta pakartotinai naudoti 

ar perdirbti, procentai 

- - - - 



Rezultato kriterijus 7:  

Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio 

formavimo priemonės, plotas, hektarai 

- - - - 

2.3 Tikslas: 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 

2016–2020 -  1372309 - - Rezultato kriterijus 1: 

Viešuoju miesto transportu vežamų keleivių skaičius, 

mln. keleivių 

 

- - - Uždavinys nepradėtas 

vykdyti – 04.5.1-TID-R-

518 priemonės „Vietinio 

susisiekimo viešojo 

transporto priemonių 

parko atnaujinimas“ 

projektų finansavimo 

sąlygų aprašas patvirtintas 

tik 2016 m. gruodžio 8 d. 

2.3.2 Uždavinys 2: 

Didinti turizmo paslaugų apimtį 

ir įvairovę, gerinant turizmo 

objektų pasiekiamumą, 

informacijos sklaidą, siekiant 

pritraukti daugiau turistų 

2017–2018 - 593122 

 

- - Rezultato kriterijus 1: 

Turistų (užsienio ir vietos) kelionių skaičius 

prioritetiniuos e turizmo plėtros regionuose, skaičius 

- - - - 

Iš viso (pagal 1.1 – 2.3 tikslus): 

    62860065 7728842,17 251178  - - -  

*Jeigu baigti įgyvendinti visi uždaviniui priskirti projektai, vėliausio projekto užbaigimo data. 

** Pagal vertinimo kriterijaus nuokrypio ribas („labai gerai“, „gerai“, „patenkinamai“ arba „blogai“). 

 

PASIEKTOS PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ REIKŠMĖS 

 

3 lentelė. Ataskaitiniais metais pasiektos produkto vertinimo kriterijų reikšmės. 

 

Kodas Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir matavimo vienetai Planuota 

reikšmė 

Faktinė 

reikšme 

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

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

tiekimo tinklais, gyventojų skaičius, vnt. 

- - 

P.N.051 Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš 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 

- - 

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

nuotekų valymo įrenginiais, gyventojų ekvivalentas 

- - 

R.N.091 Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas, ha  - - 

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

jų dalių bendrieji planai, skaičius  

- - 

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

P.N.094 Rekultivuotos atvirais kasiniais pažeistos žemės, skaičius - - 

P.B.209 Numatomų 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 - - 

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

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

ekvivalentas 

- - 

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
 - - 

P.N.304 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, skaičius  - - 

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

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

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

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

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

rekonstruota infrastruktūra, hektarai 

- - 

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

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

P.S.335 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, skaičius - - 

P.S.338 Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai, skaičius - - 

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. - - 

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 - - 

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

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

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 

- - 

 

 

4 lentelė. Pasiektos produkto vertinimo kriterijų reikšmės (kaupiamuoju būdu). 

 

Kodas Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir matavimo vienetai Planuota 

reikšmė 

Faktinė 

reikšme 

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

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

tiekimo tinklais, gyventojų skaičius, vnt. 

- - 

P.N.051 Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš 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 

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

nuotekų valymo įrenginiais, gyventojų ekvivalentas 

- - 

R.N.09

1 

Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas, ha  - - 

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

jų dalių bendrieji planai, skaičius  

- - 

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

P.N.094 Rekultivuotos atvirais kasiniais pažeistos žemės, skaičius - - 

P.B.209 Numatomų 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 - - 

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

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

ekvivalentas 

- - 

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
 - - 

P.N.304 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, skaičius  - - 

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

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

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

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

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

rekonstruota infrastruktūra, hektarai 

- - 

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

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

P.S.335 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, skaičius - - 

P.S.338 Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai, skaičius - - 

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. - - 

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 - - 

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

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

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 

- - 

 

REKOMENDACIJOS DĖL PLANO ĮGYVENDINIMO IR TOBULINIMO 

 

Telšių regiono plėtros plano 2014–2020 metams įgyvendinimą stabdo laiku neparengti regioninių priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašai. Todėl nuolatinis plano keitimas, atsižvelgiant į priimtus teisės 

aktus ar aktualius teisės aktų pakeitimus, neišvengiamas.  

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


