
 

PATVIRTINTA 

    Telšių regiono plėtros tarybos 

   2013 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 51/10S-75      

  (Telšių regiono plėtros tarybos  

    2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. 51/10S-32  redakcija) 

 

 

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. 2021 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 Iš viso ES lėšos 

1.1  Tikslas: Išsilavinę, besimokantys ir 

kūrybingi gyventojai 0 0 0 0 0 0 2572450 1991757 1014905 791355 0 0 0 0 0 0 3587355 2783112 

1.1.1  Uždavinys: Modernizuoti bendrojo 

ugdymo įstaigas, siekiant pagerinti 

mokinių ugdymo pasiekimus 0 0 0 0 0 0 1151539 978808 0 0 0 0 0 0 0 0 1151539 978808 

1.1.1.1  Priemonė: Kurti bendrojo ugdymo 

mokyklose modernias ir saugias 

mokymosi erdves 0 0 0 0 0 0 1151539 978808 0 0 0 0 0 0 0 0 1151539 978808 

1.1.2  Uždavinys: Didinti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

prieinamumą 0 0 0 0 0 0 0 0 1014905 791355 0 0 0 0 0 0 1014905 791355 

1.1.2.1  Priemonė: Modernizuoti 

ikimokyklinio ugdymo mokyklas 0 0 0 0 0 0 0 0 1014905 791355 0 0 0 0 0 0 1014905 791355 

1.1.3  Uždavinys: Tobulinti neformaliojo 

švietimo infrastruktūrą 0 0 0 0 0 0 1420911 1012949 0 0 0 0 0 0 0 0 1420911 1012949 

1.1.3.1  Priemonė: Investuoti į kūrybiškumą, 

sveiką gyvenseną, saugų elgesį 

kelyje skatinančią neformaliojo vaikų 

švietimo infrastruktūrą. 0 0 0 0 0 0 1420911 1012949 0 0 0 0 0 0 0 0 1420911 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 0 0 0 0 2971267 2525576 985152 837379 0 0 0 0 0 0 0 0 3956419 3362955 

1.3.1  Uždavinys: Vystyti socialines 

paslaugas senyvo amžiaus žmonėms, 

pažeidžiamų grupių ir šeimų 

asmenims, siekiant daugiau jų 

suteikti bendruomenėje 0 0 0 0 0 0 985152 837379  0 0 0 0 0 0 0 0 985152 837379 

1.3.1.1  Priemonė: Modernizuoti ir (ar) kurti 

naujas nestacionarių ir 

bendruomeninių socialinių paslaugų 

įstaigas 0 0 0 0 0 0 985152 837379  0 0 0 0 0 0 0 0 985152 837379 

1.3.2 Uždavinys: Padidinti savivaldybių 

socialinio būsto fondą 0 0 0 0 2971267 2525576 0 0 0 0 0 0 0 0   2971267 2525576 
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1.3.2.1  Priemonė: Naujai įrengti ar įsigyti 

socialinius būstus 0 0 0 0 2971267 2525576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2971267 2525576 

1.4  Tikslas: Efektyvus valdymas 0 0 0 0 0 0 731111 621444 403373 342867 0 0 0 0 0 0 1134484 964311 

1.4.1  Uždavinys: Gerinti paslaugų teikimo 

ir asmenų aptarnavimo kokybę 

savivaldybėse 0 0 0 0 0 0 731111 621444 403373 342867 0 0 0 0 0 0 1134484 964311 

1.4.1.1  Priemonė: Įgyvendinti paslaugų ir 

(ar) aptarnavimo kokybei gerinti 

skirtas priemones 0 0 0 0 0 0 731111 621444 403373 342867 0 0 0 0 0 0 1134484 964311 

2.1 Tikslas: Pagrindinių savivaldybių 

centrų plėtojimas 0 0 0 0 2376470 2020000 19585398 15137188 4568162 2486471 2386514 1959777 0 0 0 0 28916544 21603436 

2.1.1  Uždavinys: Didinti pagrindinių 

savivaldybių centrų 

konkurencingumą ir patrauklumą, 

skatinant ekonomikos augimą, kad 

taptų patraukliais investuoti 0 0 0 0 2376470 2020000 19585398 15137188 4568162 2486471 2386514 1959777 0 0 0 0 28916544 21603436 

2.1.1.1 Priemonė: Kompleksiškai atnaujinti 

savivaldybių centrų viešąją 

infrastruktūrą  0 0 0 0 2376470 2020000 10953440 9310423 62511 53135 0 0 0 0 0 0 13392421 11383558 

2.1.1.2 Priemonė: Tvarkyti miestų 

paviršinių nuotekų sistemas 0 0 0 0 0 0 3551086 3018407 0 0 0 0 0 0 0 0 3551086 3018407 

2.1.1.3 Priemonė: Kurti darnaus judumo 

sistemas 0 0 0 0 0 0 94044 51600 0 0 0 0 0 0 0 0 94044 51600 

2.1.1.4 Priemonė: Diegti darnaus judumo 

priemones  0 0 0 0 0 0 793553 674520 0 0 803473 682952 0 0 0 0 1597026 1357472 

2.1.1.5 Priemonė: Kurti elektromobilių 

įkrovimo prieigų tinklą 0 0 0 0 0 0 152300 129400 0 0 0 0 0 0 0 0 152300 129400 

2.1.1.6 Priemonė: Rekonstruoti ir plėtoti 

pėsčiųjų ir dviračių takus 0 0 0 0 0 0 240231 129204 279187 143740 153905 130819 0 0 0 0 673323 403763 

2.1.1.7 Priemonė: Modernizuoti 

savivaldybių kultūros infrastruktūrą 0 0 0 0 0 0 2469290 691898 0 0 0 0 0 0 0 0 2469290 691898 

2.1.1.8 Priemonė: Aktualizuoti savivaldybių 

kultūros paveldo objektus 0 0 0 0 0 0 755695 642341 456400 387940 0 0 0 0 0 0 1212095 1030281 

2.1.1.9 Priemonė: Vystyti vietinius kelius 0 0 0 0 0 0 575759 489395 3770064 1901656 1429136 1146006 0 0 0 0 5774959 3537057 

  2.2 Tikslas: Kaimo vietovių iki 6 tūkst. 

gyventojų plėtojimas 0 0 0 0 7587059 4762549 13251314 10332822 0 0 0 0 0 0 0 0 20838373 15095371 

2.2.1  Uždavinys: Gerinti kaimo vietovių 

gyvenamąją aplinką, kad taptų 

patraukliomis gyventi ir dirbti 0 0 0 0 7587059 4762549 13251314 10332822 0 0 0 0 0 0 0 0 20838373 15095371 

2.2.1.1 Priemonė: Kompleksiškai atnaujinti 

kaimo vietovių viešąsias erdves, 

visuomeninės paskirties pastatus ir 

statinius  0 0 0  0 971173 825497 2827878 2403695 0 0 0 0 0 0 0 0 3799051 3229192 

2.2.1.2  Priemonė: Padidinti vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugų prieinamumą ir sistemos 

valdymo efektyvumą 0 0 0 0 6615886 3937052 4945233 3272655 0 0 0 0 0 0 0 0 11561119 7209707 

2.2.1.3 Priemonė: Vystyti komunalinių 

atliekų tvarkymo infrastruktūrą 0 0 0 0 0 0 3999929 3399940 0 0 0 0 0 0 0 0 3999929 3399940 

2.2.1.4 Priemonė: Sutvarkyti ar atkurti 

įvairaus teritorinio lygmens 

kraštovaizdžio arealus 0 0 0 0 0 0 1478274 1256532 0 0 0 0 0 0 0 0 1478274 1256532 

2.3 Tikslas: Ryšių tarp savivaldybių 

centrų ir kaimo vietovių iki 6 tūkst. 

gyventojų stiprinimas 0 0 0 0 0 0 593122 504153 1372309 1166462 0 0 0 0 0 0 1965431 1670615 

2.3.1  Uždavinys: Plėtoti visuomenei 

priimtiną, saugią transporto sistemą, 

modernizuojant kelių infrastruktūrą, 

pereinant prie aplinką tausojančių 

transporto rūšių 0 0 0 0 0 0 0 0 1372309 1166462 0 0 0 0 0 0 1372309 1166462 

2.3.1.1  

 

Priemonė: Atnaujinti vietinio 

susisiekimo viešojo transporto 0 0 0 0 0 0 0 0 1372309 1166462 0 0 0 0 0 0 1372309 1166462 
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priemonių parkus 

2.3.2 Uždavinys: Didinti turizmo paslaugų 

apimtį ir įvairovę, gerinant turizmo 

objektų pasiekiamumą, informacijos 

sklaidą, siekiant pritraukti daugiau 

turistų 0 0 0 0 0 0 593122 504153 0 0 0 0 0 0 0 0 593122 504153 

 2.3.2.1  Priemonė: Vystyti savivaldybes 

jungiančių turizmo trasų ir turizmo 

maršrutų informacinę infrastruktūrą 0 0 0 0 0 0 593122 504153 0 0 0 0 0 0 0 0 593122 504153 

  

Iš viso planui įgyvendinti: 

             

  

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
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 Iš viso ES lėšos 

                

    

 
 

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 Mokyklų tinklo 

efektyvumo 

didinimas 

Mažeikių rajone 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė 

09.1.3-

CPVA-R-724 

R - - 373099 27983 27982 0 0 317134 2017-06 2017-09 

 

2017-12 2020 

1.1.1.1.2 Modernių 

kūrybiškumą 

skatinančių erdvių 

kūrimas Plungės 

„Saulės“ 

gimnazijoje 

Plungės rajono 

savivaldybė 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Plungės 

rajono 

savivaldybė 

09.1.3-

CPVA-R-724 

R - - 294794 22110 22109 0 0 250575 2017-06 2017-09 

 

2017-12 2020 

1.1.1.1.3 Modernios 

edukacinės 

aplinkos kūrimas 

Rietavo Lauryno 

Ivinskio 

gimnazijoje 

Rietavo 

savivaldybės 

administracija 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Rietavo 

savivaldybė 

09.1.3-

CPVA-R-724 

R - - 115154 8637 8636 0 0 97881 2017-06 2017-09 

 

2017-12 2019 

1.1.1.1.4 Telšių rajono 

Varnių Motiejaus 

Valančiaus 

gimnazijos 

modernizavimas, 

siekiant didinti 

veiklos 

efektyvumą 

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Telšių rajono 

savivaldybė 

09.1.3-

CPVA-R-724 

R - - 368492 27637 27637 0 0 313218 2017-06 2017-09 

 

2017-11 2020 

1.1.2  Uždavinys: Didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą 

1.1.2.1  Priemonė: Modernizuoti ikimokyklinio ugdymo mokyklas 
1.1.2.1.1 Ikimokyklinio ir Mažeikių Švietimo ir Mažeikių 09.1.3- R – – 301646 22624 22623 0 0 256399 2017-10 2017-12 2018-03 2020 
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priešmokyklinio 

ugdymo 

prieinamumo 

didinimas 

Mažeikių mieste 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

mokslo 

ministerija 

rajono 

savivaldybė 

CPVA-R-705   

1.1.2.1.2 Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio  

ugdymo 

prieinamumo  

didinimas Plungės 

rajono  

lopšeliuose-

darželiuose 

„Raudonkepuraitė“ 

ir „Vyturėlis“ 

Plungės rajono 

savivaldybės 

administracija 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Plungės 

rajono 

savivaldybė 

09.1.3-

CPVA-R-705 

R - - 238338 17876 17875 0 0 202587 2017-10 2017-12 

 

2018-03 2020 

 

1.1.2.1.3 Modernios 

edukacinės 

aplinkos kūrimas 

Rietavo lopšelyje - 

darželyje 

Rietavo 

savivaldybės 

administracija 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Rietavo 

savivaldybė 

09.1.3-

CPVA-R-705 

R - - 100001 13884 6982 0 0 79135 2017-10 2017-12 

 

2018-03 2020 

 

1.1.2.1.4 Telšių rajono 

darželių 

infrastruktūros 

modernizavimas, 

didinant 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

prieinamumą 

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Telšių rajono 

savivaldybė 

09.1.3-

CPVA-R-705 

R - - 374920 99342 22344 0 0 253234 2017-10 2017-12 

 

2018-03 2020 

 

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 Mažeikių 

neformaliojo 

ugdymo įstaigų 

infrastruktūros 

tobulinimas 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Mažeikių 

rajono 

Savivaldybė 

09.1.3-

CPVA-R-725 

R - - 386112 57917 0 0 0 328195 2017-06 2017-08 2017-10 2020 

1.1.3.1.2 Neformaliojo 

švietimo veiklų 

kokybės gerinimas 

Plungės rajone 

Plungės rajono 

savivaldybės 

administracija 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Plungės 

rajono 

savivaldybė 

09.1.3-

CPVA-R-725 

R - - 305076 45761 0 0 0 259315 2017-06 2017-09 2017-12 2020 

1.1.3.1.3 Pastato Parko g. 

10, Rietave, 

renovacija, 

pritaikant jį 

Rietavo Mykolo 

Kleopo Oginskio 

meno mokyklos 

veiklai 

Rietavo 

savivaldybės 

administracija 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Rietavo 

savivaldybė 

09.1.3-

CPVA-R-725 

R - - 119171 17876 0 0 0 101295 2017-06 2017-07 2017-09 2017 

1.1.3.1.4 Mokslo paskirties 

pastato, esančio 

Respublikos g. 28, 

Telšių mieste, 

rekonstravimas, 

pritaikant 

neformaliojo 

švietimo reikmėms 

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Telšių rajono 

savivaldybė 

09.1.3-

CPVA-R-725 

R - - 610552 286408 0 0 0 324144 2017-06 2017-10 2017-12 2020 

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                   

.....                   
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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 Mažeikių rajono 

nakvynės namų 

modernizavimas 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė  

08.1.1-

CPVA-R-407 

R - - 319188 47878 0 0 0 271310 2016-10 2016-12 2017-03 2020 

1.3.1.1.2 Socialinių 

paslaugų 

neįgaliesiems 

plėtra Plungės 

rajone 

Šv. Jono 

Krikštytojo 

parapija 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Plungės 

rajono 

savivaldybė 

08.1.1-

CPVA-R-407 

R - - 252199 0 37830 0 0 214369 2016-10 2017-01 

  

2017-04 2019 

1.3.1.1.3 Savarankiško 

gyvenimo namų 

įsteigimas Rietave 

Rietavo 

savivaldybės 

administracija 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Rietavo 

savivaldybė 

08.1.1-

CPVA-R-407 

R - - 98517 14778 0 0 0 83739 2016-10 2016-12 2017-03 2018 

1.3.1.1.4 Tvarios socialinių 

paslaugų sistemos 

kūrimas socialinės 

rizikos asmenims 

ir jų šeimos 

nariams Telšių 

rajone 

Labdaros ir 

paramos fondas 

„AGAPAO“ 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Telšių rajono 

savivaldybė 

08.1.1-

CPVA-R-407 

R - - 315248 0 47287 0 0 267961 2016-12 2017-01 2017-03 2019 

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 

1.3.2.1.2 Socialinio būsto 

fondo plėtra 

Plungės rajone 

Plungės rajono 

savivaldybės 

administracija 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Plungės 

rajono 

savivaldybė 

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 

savivaldybė 

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 rajono 

savivaldybė 

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 Teikiamų paslaugų 

procesų 

tobulinimas ir 

aptarnavimo 

kokybės gerinimas 

Plungės rajono 

savivaldybėje 

Plungės rajono 

savivaldybės 

administracija 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Plungės 

rajono 

savivaldybė 

10.1.3-ESFA-

R-920 

R - - 322697 48405 0 0 0 274292 2017-09 2017-11 2017-12 2020 

1.4.1.1.2 Paslaugų ir 

asmenų 

aptarnavimo 

kokybės gerinimas 

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Telšių rajono 

savivaldybė 

10.1.3-ESFA-

R-920 

R - - 403373 60506 0 0 0 342867 2017-10 2017-11 2018-01 2020 
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Telšių rajono 

savivaldybėje 

1.4.1.1.3 Švietimo paslaugų 

kokybės gerinimas 

Mažeikių rajono 

savivaldybėje 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė 

10.1.3-ESFA-

R-920 

R - - 408414 61262 0 0 0 347152 2017-09 

 

  

2017-10 2017-12 

 

 

2020 

 

 

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 rajono 

savivaldybė 

07.1.1-

CPVA-V-902 

V ITI - 1362800 102210 102210 0 0 1158380 2015-11 2015-12 2016-03 2018 

2.1.1.1.2 Ventos upės slėnio 

sutvarkymas, 

įrengiant 

rekreacinę ir 

aktyvaus poilsio 

zoną 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė 

07.1.1-

CPVA-V-902 

V ITI - 1013670 76025 76025 0 0 861620 2015-11 2016-09 2016-12 2019 

2.1.1.1.3 Rietavo 

kunigaikščių 

Oginskių 

dvarvietės 

sutvarkymas ir 

pritaikymas 

bendruomeniniams 

poreikiams, naujų 

paslaugų teikimui 

Rietavo 

savivaldybės 

administracija 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Rietavo 

savivaldybė 
07.1.1-

CPVA-R-905 

R ITI - 472900 35468 35467 0 0 401965 2017-09 2017-10 2017-12 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 

savivaldybė 
07.1.1-

CPVA-R-905 

R ITI - 103800 7785 7785 0 0 88230 2017-09 2017-10 2017-12 2019 

2.1.1.1.5 Plungės miesto 

Vytauto ir 

Paprūdžio gatvių 

atkarpų su 

prieigomis 

sutvarkymas, 

didinant Plungės 

miesto traukos 

centrų 

pasiekiamumą ir 

patrauklumą  

Plungės rajono 

savivaldybės 

administracija 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Plungės 

rajono 

savivaldybė 

07.1.1-

CPVA-R-905 

R ITI - 62511 4688 4688 0 0 53135 2017-12 2018-09 2018-12 2021 

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 

rajono 

savivaldybė 

07.1.1-

CPVA-R-905 

R ITI - 4150000 311250 311250 0 0 3527500 2017-08 2017-09 2017-11 2019 
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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 

rajono 

savivaldybė 

07.1.1-

CPVA-R-905 

R ITI - 2478089 185857 185857 0 0 2106375 2017-06 2017-07 2017-09 2020 

2.1.1.1.8 Rietavo miesto 

gyvenamųjų namų 

kvartalų 

kompleksinis 

sutvarkymas, 

didinant 

gyvenamosios 

aplinkos 

patrauklumą 

Rietavo 

savivaldybės 

administracija 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Rietavo 

savivaldybė 
07.1.1-

CPVA-R-905 

R ITI - 578845 43414 43413 0 0 492018 2017-09 2017-10 2017-12 2020 

2.1.1.1.9 Poilsio ir 

rekreacijos zonos 

įrengimas šalia 

Rietavo 

kunigaikščių 

Oginskių 

dvarvietės 

Rietavo 

savivaldybės 

administracija 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Rietavo 

savivaldybė 
07.1.1-

CPVA-R-905 

R ITI - 576800 43260 43260 0 0 490280 2017-09 2017-10 2017-12 2019 

2.1.1.1.10 Plungės miesto 

poilsio ir 

rekreacijos zonų 

sukūrimas prie 

Babrungo upės ir 

Gondingos  

hidroelektrinės 

tvenkinio 

Plungės rajono 

savivaldybės 

administracija 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Plungės 

rajono 

savivaldybė 

07.1.1-

CPVA-R-905 

R ITI - 2593006 194476 194475 0 0 2204055 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 

rajono 

savivaldybė 

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 

rajono 

savivaldybė 

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 rajono 

savivaldybė 

05.1.1-

APVA-R-007 

R - - 1262601 189390 - - - 1073211 2016-06 2017-03 2017-05 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 

rajono 

savivaldybė 

04.5.1-TID-

V-513 

V ITI - 38899 8399 0 0 0 30500 2016-10 2016-12 2017-03 2018 

2.1.1.3.2 Telšių miesto 

darnaus judumo 

plano parengimas 

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Susisiekimo 

ministerija 

Telšių rajono 

savivaldybė 

04.5.1-TID-

V-513 

V ITI - 41745 20645 0 0 0 21100 2016-10 2016-11 2017-03 2018 

2.1.1.3.3 Plungės miesto 

darnaus judumo 

plano parengimas 

Plungės rajono 

savivaldybės 

administracija 

Susisiekimo 

ministerija 

Plungės 

rajono 

savivaldybė 

04.5.1-TID-

V-513 

V ITI - 13400 13400 0 0 0 0 - - 2017-03 2018 

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 rajono 

savivaldybė 

04.5.1-TID-

R-514 

R ITI - 793553 119033 0 0 0 674520 2017-09 2017-10 2017-12 2020 

2.1.1.4.2 Automatizuotų 

eismo srautų 

valdymo sistemų 

įrengimas 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Susisiekimo 

ministerija 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė 

04.5.1-TID-

R-514 

R ITI - 803473 120521 0 0 0 682952 2017-09 2019-09 2019-12 2022 
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Mažeikiuose 

2.1.1.5 Priemonė: Kurti elektromobilių įkrovimo prieigų tinklą 
2.1.1.5.1 Elektromobilių 

įkrovimo stotelių 

įrengimas 

Mažeikių mieste 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Susisiekimo 

ministerija 
Mažeikių 

rajono 

savivaldybė 

04.5.1-TID-

V-515 

V ITI - 77900 11700 0 0 0 66200 2017-01   2017-03 2017-06 2020 

2.1.1.5.2 Elektromobilių 

greitojo įkrovimo 

stotelių įrengimas 

Telšių mieste 

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Susisiekimo 

ministerija 
Telšių rajono 

savivaldybė 

04.5.1-TID-

V-515 

V ITI - 74400 11200 0 0 0 63200 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 

rekonstrukcija ir 

nauja statyba 

Pavenčių g. 

Mažeikiuose 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Susisiekimo 

ministerija 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė 

04.5.1-TID-

R-516 

R ITI - 153905 23086 0 0 0 130819 2016-12 2018-12 2019-02 2021 

2.1.1.6.2 Pėsčiųjų ir 

dviračių takų 

Plungės miesto 

Gandingos ir J. 

Tumo-Vaižganto 

gatvėse įrengimas 

Plungės rajono 

savivaldybės 

administracija 

Susisiekimo 

ministerija 

Plungės 

rajono 

savivaldybė 

04.5.1-TID-

R-516 

R - - 121605 18241 0 0 0 103364 2016-12 

 

2018-05 2018-12 2019 

2.1.1.6.3 Rietavo miesto 

pėsčiųjų ir dviračių 

tako Aušros 

alėjoje ir L. 

Ivinskio gatvėje 

įrengimas 

Rietavo 

savivaldybės 

administracija 

Susisiekimo 

ministerija 

Rietavo 

savivaldybė 

04.5.1-TID-

R-516 

R - - 157582 117206 0 0 0 40376 2016-12 2018-09 2018-11 2019 

2.1.1.6.4 Pėsčiųjų ir 

dviračių takų 

įrengimas Telšių 

mieste palei 

Masčio ežerą nuo 

Muziejaus g. iki 

Parko g. 

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Susisiekimo 

ministerija 

Telšių rajono 

savivaldybė 

04.5.1-TID-

R-516 

R ITI - 240231 111027 0 0 0 129204 2016-12 2017-10  2017-12 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 rajono 

savivaldybė 

07.1.1-

CPVA-R-305 

R ITI - 2469290 531942 1245450 0 0 691898 2016-08 2017-03 2017-05   2019 

2.1.1.8 Priemonė: Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus 
2.1.1.8.1 Mažeikių rajono 

Renavo dvaro 

sodybos oficinos 

rekonstrukcija 

(restauravimas) bei 

pritaikymas 

viešojo turizmo 

reikmėms 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Kultūros 

ministerija 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė 

05.4.1-

CPVA-R-302 

R - - 577395 86609 0 0 0 490786 2016-10 2016-12 2017-02 2018 

2.1.1.8.2 Plungės M. 

Oginskio dvaro 

sodybos pastato–

žirgyno 

pritaikymas 

visuomenės 

kultūros ir 

rekreacijos 

reikmėms (I 

etapas) 

Žemaičių 

dailės 

muziejus 

Kultūros 

ministerija 

Plungės 

rajono 

savivaldybė 

05.4.1-

CPVA-R-302 

R ITI - 456400 68460 0 0 0 387940 2016-12  2018-03 2018-06 2020 



9 

 

2.1.1.8.3 Rietavo Oginskių 

kultūros istorijos 

muziejaus 

kompleksinis 

sutvarkymas ir 

pritaikymas 

kultūrinėms, 

edukacinėms 

reikmėms 

Rietavo 

savivaldybės 

administracija 

Kultūros 

ministerija 

Rietavo 

savivaldybė 

05.4.1-

CPVA-R-302 

R ITI - 178300 26745 0 0 0 151555 2016-12  2017-08 2017-12 2019 

2.1.1.9 Priemonė: Vystyti vietinius kelius 
2.1.1.9.1 Mažeikių m. 

Pavenčių gatvės 

važiuojamosios 

dalies 

rekonstrukcija, 

įdiegiant 

inžinierines 

saugaus eismo 

priemones 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Susisiekimo 

ministerija 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė 

06.2.1-TID-

R-511 

R ITI - 1429136 182012 0 0 101118 1146006 2016-12 2018-12 2019-02 2021 

2.1.1.9.2 Plungės miesto 

Telšių, Laisvės, 

Rietavo ir Minijos 

gatvių atkarpų 

techninių 

parametrų 

gerinimas ir eismo 

saugos priemonių 

diegimas 

Plungės rajono 

savivaldybės 

administracija 

Susisiekimo 

ministerija 

Plungės 

rajono 

savivaldybė 

06.2.1-TID-

R-511  

R ITI - 1589264 751543 0 0 67923 769798 2016-12 2018-02 2018-04 2020 

2.1.1.9.3 Telšių miesto 

Pramonės gatvės 

rekonstravimas 

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Susisiekimo 

ministerija 

Telšių rajono 

savivaldybė 

06.2.1-TID-

R-511 

R ITI - 2180800 949072 0 0 99870 1131858 2016-11 2018-04 2018-06 2020 

2.1.1.9.4 Rietavo miesto 

Daržų gatvės 

atkarpos nuo 

Žaliosios iki 

Palangos gatvės 

techninių 

parametrų 

gerinimas 

Rietavo 

savivaldybės 

administracija 

Susisiekimo 

ministerija 

Rietavo 

savivaldybė 

06.2.1-TID-

R-511 

R ITI - 575759 43182 0 0 43182 489395 2016-12 2017-04 2017-06 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 Sedos miesto 

kompleksinė plėtra 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė 

08.2.1-

CPVA-R-908 

R - - 971173 72838 72838 0 0 825497 2016-09 2016-11 2016-12 2019 

2.2.1.1.2 Viekšnių miesto 

kompleksinė plėtra 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė 

08.2.1-

CPVA-R-908

  

R - - 812775 60958 60958 0 0 690859 2016-09 2017-03 2017-05 2019 

2.2.1.1.3 Varnių miesto 

viešųjų erdvių 

atnaujinimas 

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Telšių rajono 

savivaldybė 

08.2.1-

CPVA-R-908 

R - - 621362 46603 46602 0 0 528157 2016-09 2017-04 2017-07 2020 

2.2.1.1.4 Tryškių miestelio 

viešųjų erdvių 

atnaujinimas 

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Telšių rajono 

savivaldybė 

08.2.1-

CPVA-R-908 

R - - 1393741 104531 104531 0 0 1184679 2016-09 2017-12 2018-03 2020 

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 

UAB 

„Mažeikių 

vandenys“ 

Aplinkos 

ministerija 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė 

05.3.2-

APVA-R-014 

R - - 3566424 1230479 0 0 0 2335945 2016-04 2016-10 2016-12 2019 
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plėtra Mažeikių 

mieste ir rajone 

2.2.1.2.2 Vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros 

renovavimas ir 

plėtra Plungės 

rajone 

UAB „Plungės 

vandenys“ 

Aplinkos 

ministerija 

Plungės 

rajono 

savivaldybė  

05.3.2-

APVA-R-014 

R - - 3471077 0 0 1625392 0 1845685 2016-04 2016-11 2016-12 2018 

2.2.1.2.3 Rietavo 

savivaldybės 

Pelaičių 

gyvenvietės 

vandentiekio ir 

nuotekų tinklų 

statyba 

UAB „Rietavo 

komunalinis 

ūkis“ 

Aplinkos 

ministerija 

Rietavo 

savivaldybė 

05.3.2-

APVA-R-014 

R - - 901214 180243 0 0 0 720971 2017-01 2017-03 2017-05 2018 

2.2.1.2.4 Vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros 

plėtra ir 

rekonstravimas 

Telšių mieste ir 

rajone 

UAB „Telšių 

vandenys“ 

Aplinkos 

ministerija 

Telšių rajono 

savivaldybė 

05.3.2-

APVA-R-014 

R - - 3622404 0 0 1315298 0 2307106 2016-04 2017-01 2017-03 2019 

2.2.1.3 Priemonė: Vystyti komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūrą 
2.2.1.3.1 Komunalinių 

atliekų tvarkymo 

infrastruktūros 

plėtra Telšių 

regione 

UAB „Telšių 

regiono atliekų 

tvarkymo 

centras“ 

Aplinkos 

ministerija 

Telšių 

apskrities 

savivaldybės 

05.2.1-

APVA-R-008 

R - - 3999929 0 0 599989 0 3399940 2016-12 2017-05 2017-07 2018 

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

tvarkymas ir būklės 

gerinimas Mažeikių 

rajone 

Mažeikių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Aplinkos 

ministerija 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė 

05.5.1-APVA-

R-019 

R - - 478961 71844 0 0 0 407117 2016-09  

 

2017-02 2017-04 2019  

2.2.1.4.2 Kraštovaizdžio 

planavimas, 

tvarkymas ir būklės 

gerinimas Plungės 

rajone 

Plungės rajono 

savivaldybės 

administracija 

Aplinkos 

ministerija 

Plungės rajono 

savivaldybė 

05.5.1-APVA-

R-019 

R - - 378438 56766 0 0 0 321672 2016-09  2017-02 2017-04 2018  

2.2.1.4.3 Bešeimininkių 

pastatų Vatušių 

kaime Rietavo 

seniūnijoje 

likvidavimas 

Rietavo 

savivaldybės 

administracija 

Aplinkos 

ministerija 

Rietavo 

savivaldybė 

05.5.1-APVA-

R-019 

R - - 35004 5251 0 0 0 29753 2016-09  2017-04 2017-06  2018  

2.2.1.4.4 Jūros upės 

kraštovaizdžio 

formavimas 

gamtinio karkaso 

teritorijoje Rietavo 

mieste 

Rietavo 

savivaldybės 

administracija 

Aplinkos 

ministerija 

Rietavo 

savivaldybė 

05.5.1-APVA-

R-019 

R - - 112824 16924 0 0 0 95900 2016-09 2017-02 2017-04 2018 

2.2.1.4.5 Kraštovaizdžio 

planavimo 

gerinimas, vizualinio 

estetinio potencialo 

didinimas ir 

ekologinės būklės 

gerinimas Telšių 

mieste ir rajone 

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Aplinkos 

ministerija 

Telšių rajono 

savivaldybė 

05.5.1-APVA-

R-019 

R - - 473047 70957 0 0 0 402090 2016-09 2017-02 2017-04 2018 

 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 

rajono 

savivaldybė 

04.5.1-TID-

R-518 

R ITI - 513244 76987 0 0 0 436257 2017-03 2018-09 2018-12 2019 
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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 Mokyklų 

tinklo 

efektyvumo 

didinimas 

Mažeikių 

rajone 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė 

09.1.3-

CPVA-R-

724 

R - - 22 Bendrojo 

lavinimo 

mokyklų 

modernizavimas 

        

1.1.1.1.2 Modernių 

kūrybiškumą 

skatinančių 

erdvių 

kūrimas 

Plungės 

„Saulės“ 

gimnazijoje 

Plungės 

rajono 

savivaldybė 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Plungės rajono 

savivaldybė 

09.1.3-

CPVA-R-

724 

R - - 22 Bendrojo 

lavinimo 

mokyklų 

modernizavimas 

        

1.1.1.1.3 Modernios 

edukacinės 

aplinkos 

kūrimas 

Rietavo 

Lauryno 

Ivinskio 

gimnazijoje 

Rietavo 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Rietavo 

savivaldybė 

09.1.3-

CPVA-R-

724 

R - - 22 Bendrojo 

lavinimo 

mokyklų 

modernizavimas 

        

1.1.1.1.4 Telšių rajono 

Varnių 

Telšių 

rajono 

Švietimo ir 

mokslo 

Telšių rajono 

savivaldybė 

09.1.3-

CPVA-R-

R - - 22 Bendrojo 

lavinimo 

        

2.3.1.1.2 Aplinkai 

nekenksmingų 

viešojo transporto 

priemonių Plungės 

rajonui įsigijimas 

Plungės rajono 

savivaldybės 

administracija 

Susisiekimo 

ministerija 

Plungės 

rajono 

savivaldybė 

04.5.1-TID-

R-518 

R - - 419926 0 0 62989 0 356937 2017-03 2018-09 2018-12 2019 

2.3.1.1.3 Aplinkai 

nekenksmingų 

viešojo transporto 

priemonių Telšių 

miestui įsigijimas 

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Susisiekimo 

ministerija 

Telšių rajono 

savivaldybė 

04.5.1-TID-

R-518 

R ITI - 439139 0 0 65871 0 373268 2017-03 2018-09 2018-12 2019 

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 Telšių regiono 

savivaldybes 

jungiančių turizmo 

trasų informacinės 

infrastruktūros 

plėtra 

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Ūkio  

ministerija 

Telšių 

apskrities 

savivaldybės 

05.4.1-LVPA-

R-821 

R - - 593122 88969 0 0 0 504153 2016-09 2017-04 2017-07 2018 
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Motiejaus 

Valančiaus 

gimnazijos 

modernizavim

as, siekiant 

didinti veiklos 

efektyvumą 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

ministerija 724 mokyklų 

modernizavimas 

1.1.2  Uždavinys: Didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą 

1.1.2.1  Priemonė: Modernizuoti ikimokyklinio ugdymo mokyklas 
1.1.2.1.1 Ikimokyklinio 

ir 

priešmokyklin

io ugdymo 

prieinamumo 

didinimas 

Mažeikių 

mieste 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė 

09.1.3-

CPVA-R-

705 

R – – 23 Ikimokyklinio ar 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

modernizavimas 

        

1.1.2.1.2 Ikimokyklinio 

ir 

priešmokyklin

io  ugdymo 

prieinamumo  

didinimas 

Plungės 

rajono  

lopšeliuose-

darželiuose 

„Raudonkepur

aitė“ ir 

„Vyturėlis“ 

Plungės 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Plungės rajono 

savivaldybė 

09.1.3-

CPVA-R-

705 

R - - 23 Ikimokyklinio ar 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

modernizavimas 

        

1.1.2.1.3 Modernios 

edukacinės 

aplinkos 

kūrimas 

Rietavo 

lopšelyje - 

darželyje 

Rietavo 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Rietavo 

savivaldybė 

09.1.3-

CPVA-R-

705 

R - - 23 Ikimokyklinio ar 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

modernizavimas 

        

1.1.2.1.4 Telšių rajono 

darželių 

infrastruktūros 

modernizavim

as, didinant 

ikimokyklinio 

ir 

priešmokyklin

io ugdymo 

prieinamumą 

Telšių 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Telšių rajono 

savivaldybė 

09.1.3-

CPVA-R-

705 

R - - 23 Ikimokyklinio ar 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

modernizavimas 

        

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 Mažeikių 

neformaliojo 

ugdymo 

įstaigų 

infrastruktūros 

tobulinimas 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Mažeikių 

rajono 

Savivaldybė 

09.1.3-

CPVA-R-

725 

R - - 24 Neformaliojo 

švietimo įstaigų 

modernizavimas 

        

1.1.3.1.2 Neformaliojo 

švietimo 

veiklų 

kokybės 

gerinimas 

Plungės 

rajone 

Plungės 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Plungės rajono 

savivaldybė 

09.1.3-

CPVA-R-

725 

R - - 24 Neformaliojo 

švietimo įstaigų 

modernizavimas 
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1.1.3.1.3 Pastato Parko 

g. 10, Rietave, 

renovacija, 

pritaikant jį 

Rietavo 

Mykolo 

Kleopo 

Oginskio 

meno 

mokyklos 

veiklai 

Rietavo 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Rietavo 

savivaldybė 

09.1.3-

CPVA-R-

725 

R - - 24 Neformaliojo 

švietimo įstaigų 

modernizavimas 

        

1.1.3.1.4 Mokslo 

paskirties 

pastato, 

esančio 

Respublikos 

g. 28, Telšių 

mieste, 

rekonstravima

s, pritaikant 

neformaliojo 

švietimo 

reikmėms 

Telšių 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Telšių rajono 

savivaldybė 

09.1.3-

CPVA-R-

725 

R - - 24 Neformaliojo 

švietimo įstaigų 

modernizavimas 

        

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 Mažeikių 

rajono 

nakvynės 

namų 

modernizavim

as 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė 

08.1.1-

CPVA-R-

407 

R - - 27 Socialinių 

paslaugų 

infrastruktūra 

        

1.3.1.1.2 Socialinių 

paslaugų 

neįgaliesiems 

plėtra Plungės 

rajone 

Šv. Jono 

Krikštytojo 

parapija 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Plungės rajono 

savivaldybė 

08.1.1-

CPVA-R-

407 

R - - 27 Socialinių 

paslaugų 

infrastruktūra 

        

1.3.1.1.3 Savarankiško 

gyvenimo 

namų 

įsteigimas 

Rietave 

Rietavo 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Rietavo 

savivaldybė 

08.1.1-

CPVA-R-

407 

R - - 27 Socialinių 

paslaugų 

infrastruktūra 

        

1.3.1.1.4 Tvarios 

socialinių 

paslaugų 

sistemos 

kūrimas 

socialinės 

rizikos 

asmenims ir jų 

Labdaros ir 

paramos 

fondas 

„AGAPAO“ 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Telšių rajono 

savivaldybė 

08.1.1-

CPVA-R-

407 

R - - 27 Socialinių 

paslaugų 

infrastruktūra 
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šeimos 

nariams 

Telšių rajone 

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 rajono 

savivaldybė 

08.1.2-

CPVA-R-

408 

R - - 25 

 

 

 

 

Socialinio būsto 

infrastruktūra 

(nauja statyba 

arba  

pritaikymas) 

 

26 Socialinio būsto 

įsigijimas 

- - - - - - 

1.3.2.1.3 Pastato 

Plungės g. 18, 

Rietave, 

trečiojo 

aukšto  

pritaikymas 

socialinio 

būsto 

paskirčiai 

Rietavo 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Rietavo 

savivaldybė 

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 rajono 

savivaldybė 

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 Teikiamų 

paslaugų 

procesų 

tobulinimas ir 

aptarnavimo 

kokybės 

gerinimas 

Plungės 

rajono 

savivaldybėje 

Plungės 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Plungės rajono 

savivaldybė 

10.1.3-

ESFA-R-

920 

R - - 49 Viešojo valdymo 

tobulinimas 

        

1.4.1.1.2 Paslaugų ir 

asmenų 

aptarnavimo 

kokybės 

gerinimas 

Telšių rajono 

savivaldybėje 

Telšių 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Telšių rajono 

savivaldybė 

10.1.3-

ESFA-R-

920 

R - - 49 Viešojo valdymo 

tobulinimas 

        

1.4.1.1.3 Švietimo 

paslaugų 

kokybės 

gerinimas 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybėje 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė 

10.1.3-

ESFA-R-

920 

R - - 49 Viešojo valdymo 

tobulinimas 

        

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  
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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 rajono 

savivaldybė 

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 

rajono 

savivaldybė 

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 

savivaldybė 
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 

savivaldybė 
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 

Vytauto ir 

Paprūdžio 

gatvių atkarpų 

su prieigomis 

sutvarkymas, 

didinant 

Plungės 

miesto traukos 

Plungės 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Plungės rajono 

savivaldybė 

07.1.1-

CPVA-R-

905 

R ITI - 29 Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(viešosios 

erdvės): 

visuomeninės, 

komercinės ir 

bendro 

naudojimo 

paskirties 

- - - - - - - - 
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centrų 

pasiekiamumą 

ir patrauklumą 

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 rajono 

savivaldybė 

07.1.1-

CPVA-R-

905 

R ITI - 29 Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(viešosios 

erdvės): 

visuomeninės, 

komercinės ir 

bendro 

naudojimo 

paskirties 

teritorijos 

- - - - - - - - 

2.1.1.1.7 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 rajono 

savivaldybė 

07.1.1-

CPVA-R-

905 

R ITI - 29 Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(viešosios 

erdvės): 

visuomeninės, 

komercinės ir 

bendro 

naudojimo 

paskirties 

teritorijos 

- - - - - - - - 

2.1.1.1.8 Rietavo 

miesto 

gyvenamųjų 

namų kvartalų 

kompleksinis 

sutvarkymas, 

didinant 

gyvenamosios 

aplinkos 

patrauklumą 

Rietavo 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Rietavo 

savivaldybė 
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 

savivaldybė 
07.1.1-

CPVA-R-

905 

R ITI - 29 Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(viešosios 

erdvės): 

visuomeninės, 

komercinės ir 

bendro 

naudojimo 

paskirties 

teritorijos 

- - - - - - - - 

2.1.1.1.10 Plungės 

miesto poilsio 

ir rekreacijos 

zonų 

sukūrimas 

prie Babrungo 

upės ir 

Gondingos 

hidroelektrinė

s tvenkinio 

Plungės 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Plungės rajono 

savivaldybė 

07.1.1-

CPVA-R-

905 

R ITI - 29 Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(viešosios 

erdvės): 

visuomeninės, 

komercinės ir 

bendro 

naudojimo 

paskirties 

teritorijos 

- - - - - - - - 

2.1.1.2 Priemonė: Tvarkyti miestų paviršinių nuotekų sistemas 
2.1.1.2.1 Paviršinių 

nuotekų 

sistemų 

tvarkymas 

Mažeikių 

UAB 

„Mažeikių 

vandenys“ 

Aplinkos 

ministerija 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė 

05.1.1-

APVA-R-

007 

R - - 8 Lietaus nuotekų 

sistemų 

modernizavimas 

ir plėtra 

- - - - - - - - 
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mieste 

2.1.1.2.2 Paviršinių 

nuotekų 

sistemų 

tvarkymas 

Plungės 

mieste 

UAB 

„Plungės 

vandenys“ 

Aplinkos 

ministerija 

Plungės rajono 

savivaldybė 

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 rajono 

savivaldybė 

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 

rajono 

savivaldybė 

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 rajono 

savivaldybė 

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 rajono 

savivaldybė 

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 rajono 

savivaldybė 

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) 

- - - - - - - - 

2.1.1.4.2 Automatizuot Mažeikių Susisiekimo Mažeikių 04.5.1-TID- R ITI - 19 Darnaus judumo - - - - - - - - 
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ų eismo srautų 

valdymo 

sistemų 

įrengimas 

Mažeikiuose 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

ministerija rajono 

savivaldybė 

R-514 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 

stotelių 

įrengimas 

Mažeikių 

mieste 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Susisiekimo 

ministerija 
Mažeikių 

rajono 

savivaldybė 

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 

stotelių 

įrengimas 

Telšių mieste 

Telšių 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Susisiekimo 

ministerija 
Telšių rajono 

savivaldybė 

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) 

- - - - - - - - 

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

dviračių takų 

rekonstrukcija 

ir nauja 

statyba 

Pavenčių g. 

Mažeikiuose 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Susisiekimo 

ministerija 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė 

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 

Plungės 

miesto 

Gandingos ir 

J. Tumo-

Vaižganto 

gatvėse 

įrengimas 

Plungės 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Susisiekimo 

ministerija 

Plungės rajono 

savivaldybė 

04.5.1-TID-

R-516 

R - - 19 Darnaus judumo 

priemonės 

miestuose 

(pėsčiųjų ir 

dviračių takų 

infrastruktūra, 

Park and Ride, 

Bike and Ride 

aikštelės, 

elektromobilių 

įkrovimo stotelių 

įrengimas ir kita) 

- - - - - - - - 

2.1.1.6.3 Rietavo 

miesto 

Rietavo 

savivaldybė

Susisiekimo 

ministerija 

Rietavo 

savivaldybė 

04.5.1-TID-

R-516 

R - - 19 Darnaus judumo 

priemonės 

- - - - - - - - 
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pėsčiųjų ir 

dviračių tako 

Aušros alėjoje 

ir L. Ivinskio 

gatvėje 

įrengimas 

s 

administraci

ja 

miestuose 

(pėsčiųjų ir 

dviračių takų 

infrastruktūra, 

Park and Ride, 

Bike and Ride 

aikštelės, 

elektromobilių 

įkrovimo stotelių 

įrengimas ir kita) 

2.1.1.6.4 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 rajono 

savivaldybė 

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 rajono 

savivaldybė 

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 Mažeikių 

rajono Renavo 

dvaro sodybos 

oficinos 

rekonstrukcija 

(restauravimas

) bei 

pritaikymas 

viešojo 

turizmo 

reikmėms 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Kultūros 

ministerija 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė 

05.4.1-

CPVA-R-

302 

R - - 44 Kultūros 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) 

Žemaičių 

dailės 

muziejus 

Kultūros 

ministerija 

Plungės rajono 

savivaldybė 

05.4.1-

CPVA-R-

302 

R ITI - 44 Kultūros paveldo 

objektų 

sutvarkymas ir 

pritaikymas 

- - - - - - - - 

2.1.1.8.3 Rietavo 

Oginskių 

kultūros 

istorijos 

muziejaus 

kompleksinis 

sutvarkymas 

ir pritaikymas 

kultūrinėms, 

edukacinėms 

Rietavo 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Kultūros 

ministerija 

Rietavo 

savivaldybė 

05.4.1-

CPVA-R-

302 

R ITI - 44 Kultūros paveldo 

objektų 

sutvarkymas ir 

pritaikymas 
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reikmėms 

2.1.1.9 Priemonė: Vystyti vietinius kelius 
2.1.1.9.1 Mažeikių m. 

Pavenčių 

gatvės 

važiuojamosio

s dalies 

rekonstrukcija

, įdiegiant 

inžinierines 

saugaus eismo 

priemones 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Susisiekimo 

ministerija 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė 

06.2.1-TID-

R-511 

R ITI - 12 Vietinės 

reikšmės keliai ir 

gatvės 

(rekonstrukcija) 

- - - - - - - - 

2.1.1.9.2 Plungės 

miesto Telšių, 

Laisvės, 

Rietavo ir 

Minijos gatvių 

atkarpų 

techninių 

parametrų 

gerinimas ir 

eismo saugos 

priemonių 

diegimas 

Plungės 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Susisiekimo 

ministerija 

Plungės rajono 

savivaldybė 

06.2.1-TID-

R-511  

R ITI - 12 Vietinės 

reikšmės keliai ir 

gatvės 

(rekonstrukcija) 

- - - - - - - - 

2.1.1.9.3 Telšių miesto 

Pramonės 

gatvės 

rekonstravima

s 

Telšių 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Susisiekimo 

ministerija 

Telšių rajono 

savivaldybė 

06.2.1-TID-

R-511 

R ITI - 12 Vietinės 

reikšmės keliai ir 

gatvės 

(rekonstrukcija) 

- - - - - - - - 

2.1.1.9.4 Rietavo 

miesto Daržų 

gatvės 

atkarpos nuo 

Žaliosios iki 

Palangos 

gatvės 

techninių 

parametrų 

gerinimas 

Rietavo 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Susisiekimo 

ministerija 

Rietavo 

savivaldybė 

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 Sedos miesto 

kompleksinė 

plėtra 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Mažeikių 

rajono savi 

valdybė 

08.2.1-

CPVA-R-

908 

R - - 29 Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(viešosios 

erdvės): 

visuomeninės, 

komercinės ir 

bendro 

naudojimo 

paskirties 

teritorijos 

- - - - - - - - 

2.2.1.1.2 Viekšnių 

miesto 

kompleksinė 

plėtra 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė 

08.2.1-

CPVA-R-

908 

R - - 29 Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(viešosios 

erdvės): 

visuomeninės, 

komercinės ir 

bendro 

- - - - - - - - 
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naudojimo 

paskirties 

teritorijos 

2.2.1.1.3 Varnių miesto 

viešųjų erdvių 

atnaujinimas 

Telšių 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Telšių rajono 

savivaldybė 

08.2.1-

CPVA-R-

908 

R - - 29 Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(viešosios 

erdvės): 

visuomeninės, 

komercinės ir 

bendro 

naudojimo 

paskirties 

teritorijos 

- - - - - - - - 

2.2.1.1.4 Tryškių 

miestelio 

viešųjų erdvių 

atnaujinimas 

Telšių 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Telšių rajono 

savivaldybė 

08.2.1-

CPVA-R-

908 

R - - 29 Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(viešosios 

erdvės): 

visuomeninės, 

komercinės ir 

bendro 

naudojimo 

paskirties 

teritorijos 

- - - - - - - - 

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 rajono 

savivaldybė  

05.3.2-

APVA-R-

014 

R - - 7 Vandentvarka 

(naujų tinklų 

įrengimas) 

6 Vandentvarka 

(esamų geriamo 

vandens ir 

nuotekų tinklų 

modernizavima

s) 

 

 - - - - - 

2.2.1.2.3 Rietavo 

savivaldybės 

Pelaičių 

gyvenvietės 

vandentiekio 

ir nuotekų 

tinklų statyba 

UAB 

„Rietavo 

komunalinis 

ūkis“ 

Aplinkos 

ministerija 

Rietavo 

savivaldybė 

05.3.2-

APVA-R-

014 

R - - 7 Vandentvarka 

(naujų tinklų 

įrengimas) 

- - - - - - - - 

2.2.1.2.4 Vandens 

tiekimo ir 

nuotekų 

tvarkymo 

infrastruktūros 

plėtra ir 

rekonstravima

s Telšių 

mieste ir 

rajone 

UAB 

„Telšių 

vandenys“ 

Aplinkos 

ministerija 

Telšių rajono 

savivaldybė 

05.3.2-

APVA-R-

014 

R - - 7 Vandentvarka 

(naujų tinklų 

įrengimas) 

6 Vandentvarka 

(esamų geriamo 

vandens ir 

nuotekų tinklų 

modernizavima

s) 

- - - - - - 
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2.2.1.3 Priemonė: Vystyti komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūrą 
2.2.1.3.1 Komunalinių 

atliekų 

tvarkymo 

infrastruktūros 

plėtra Telšių 

regione 

UAB 

„Telšių 

regiono 

atliekų 

tvarkymo 

centras“ 

Aplinkos 

ministerija 

Telšių 

apskrities 

savivaldybės 

05.2.1-

APVA-R-

008 

R - - 5 Atliekų tvarkymas 

(mažinimo, 

rūšiavimo ir 

perdirbimo 

skatinimo 

priemonės)  

- - - - - - - - 

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

tvarkymas ir 

būklės 

gerinimas 

Mažeikių rajone 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Aplinkos 

ministerija 

Mažeikių rajono 

savivaldybė 

05.5.1-

APVA-R-

019 

R - - 38 Kraštovaizdžio 

tvarkymas 

(kraštovaizdžio 

etalonai, pažeistos 

teritorijos ir pan.) 

- - - - - - - - 

2.2.1.4.2 Kraštovaizdžio 

planavimas, 

tvarkymas ir 

būklės 

gerinimas 

Plungės rajone 

Plungės 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Aplinkos 

ministerija 

Plungės rajono 

savivaldybė 

05.5.1-

APVA-R-

019 

R - - 38 Kraštovaizdžio 

tvarkymas 

(kraštovaizdžio 

etalonai, pažeistos 

teritorijos ir pan.) 

- - - - - - - - 

2.2.1.4.3 Bešeimininkių 

pastatų Vatušių 

kaime Rietavo 

seniūnijoje 

likvidavimas 

Rietavo 

savivaldybės 

administracija 

Aplinkos 

ministerija 

Rietavo 

savivaldybė 

05.5.1-

APVA-R-

019 

R - - 38 Kraštovaizdžio 

tvarkymas 

(kraštovaizdžio 

etalonai, pažeistos 

teritorijos ir pan.) 

- - - - - - - - 

2.2.1.4.4 Jūros upės 

kraštovaizdžio 

formavimas 

gamtinio 

karkaso 

teritorijoje 

Rietavo mieste 

Rietavo 

savivaldybės 

administracija 

Aplinkos 

ministerija 

Rietavo 

savivaldybė 

05.5.1-

APVA-R-

019 

R - - 38 Kraštovaizdžio 

tvarkymas 

(kraštovaizdžio 

etalonai, pažeistos 

teritorijos ir pan.) 

- - - - - - - - 

2.2.1.4.5 Kraštovaizdžio 

planavimo 

gerinimas, 

vizualinio 

estetinio 

potencialo 

didinimas ir 

ekologinės 

būklės 

gerinimas 

Telšių mieste ir 

rajone 

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Aplinkos 

ministerija 

Telšių rajono 

savivaldybė 

05.5.1-

APVA-R-

019 

R - - 38 Kraštovaizdžio 

tvarkymas 

(kraštovaizdžio 

etalonai, pažeistos 

teritorijos ir pan.) 

- - - - - - - - 

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 

rajono 

savivaldybė 

04.5.1-TID-

R-518 

R ITI - 10 Viešojo 

transporto 

priemonių 

įsigijimas 

- - - - - - - - 

2.3.1.1.2 Aplinkai 

nekenksmingų 

viešojo 

transporto 

priemonių 

Plungės 

rajonui 

įsigijimas 

Plungės 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Susisiekimo 

ministerija 

Plungės rajono 

savivaldybė 

04.5.1-TID-

R-518 

R - - 10 Viešojo 

transporto 

priemonių 

įsigijimas 

- - - - - - - - 

2.3.1.1.3 Aplinkai 

nekenksmingų 

viešojo 

transporto 

Telšių 

rajono 

savivaldybė

s 

Susisiekimo 

ministerija 

Telšių rajono 

savivaldybė 

04.5.1-TID-

R-518 

R ITI - 10 Viešojo 

transporto 

priemonių 

įsigijimas 

- - - - - - - - 
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priemonių 

Telšių miestui 

įsigijimas 

administraci

ja 

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 Telšių regiono 

savivaldybes 

jungiančių 

turizmo trasų 

informacinės 

infrastruktūros 

plėtra 

Telšių 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Ūkio  

ministerija 

Telšių 

apskrities 

savivaldybės 

05.4.1-

LVPA-R-

821 

R - - 42 Viešoji turizmo 

infrastruktūra 

- - - - - - - - 

* 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 Mokyklų 

tinklo 

efektyvum

o 

didinimas 

Mažeikių 

rajone 

Mažeikių 

rajono 

savivaldyb

ės 

administra

cija 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė 

09.1.3-

CPVA-R-

724 

R - - P. 

B.235 

Investicijas 

gavusios 

vaikų 

priežiūros 

arba švietimo 

infrastruktūr

os 

pajėgumas, 

skaičius* 

1500 P. 

N.722 

Pagal veiksmų 

programą 

ERPF lėšomis 

atnaujintos 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklos, 

skaičius 

4 P. S.380 Pagal 

veiksmų 

programą 

ERPF 

lėšomis 

sukurtos 

naujos 

ikimokyklini

o ir 

priešmokykli

nio ugdymo 

vietos, 

skaičius 

10             

1.1.1.1.2 Modernių 

kūrybišku

mą 

skatinančių 

erdvių 

kūrimas 

Plungės 

„Saulės“ 

gimnazijoj

e 

Plungės 

rajono 

savivaldyb

ė 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Plungės 

rajono 

savivaldybė 

09.1.3-

CPVA-R-

724 

R - - P. 

B.235 

Investicijas 

gavusios 

vaikų 

priežiūros 

arba švietimo 

infrastruktūr

os 

pajėgumas, 

skaičius* 

556 P. 

N.722 

Pagal veiksmų 

programą 

ERPF lėšomis 

atnaujintos 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklos, 

skaičius 

1 P. S.380 Pagal 

veiksmų 

programą 

ERPF 

lėšomis 

sukurtos 

naujos 

ikimokyklini

o ir 

priešmokykli

nio ugdymo 

vietos, 

skaičius 

0             

1.1.1.1.3 Modernios 

edukacinės 

aplinkos 

kūrimas 

Rietavo 

Lauryno 

Ivinskio 

gimnazijoj

e 

Rietavo 

savivaldyb

ės 

administra

cija 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Rietavo 

savivaldybė 

09.1.3-

CPVA-R-

724 

R - - P. 

B.235 

Investicijas 

gavusios 

vaikų 

priežiūros 

arba švietimo 

infrastruktūr

os 

pajėgumas, 

skaičius 

617 P. 

N.722 

Pagal veiksmų 

programą 

ERPF lėšomis 

atnaujintos 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklos, 

skaičius 

1 P. S.380 Pagal 

veiksmų 

programą 

ERPF 

lėšomis 

sukurtos 

naujos 

ikimokyklini

o ir 

priešmokykli

0             
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nio ugdymo 

vietos, 

skaičius 

1.1.1.1.4 Telšių 

rajono 

Varnių 

Motiejaus 

Valančiaus 

gimnazijos 

moderniza

vimas, 

siekiant 

didinti 

veiklos 

efektyvum

ą 

Telšių 

rajono 

savivaldyb

ės 

administra

cija 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Telšių rajono 

savivaldybė 

09.1.3-

CPVA-R-

724 

R - - P. 

B.235 

Investicijas 

gavusios 

vaikų 

priežiūros 

arba švietimo 

infrastruktūr

os 

pajėgumas, 

skaičius* 

280 P. 

N.722 

Pagal veiksmų 

programą 

ERPF lėšomis 

atnaujintos 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklos, 

skaičius 

1 P. S.380 Pagal 

veiksmų 

programą 

ERPF 

lėšomis 

sukurtos 

naujos 

ikimokyklini

o ir 

priešmokykli

nio ugdymo 

vietos, 

skaičius 

55             

1.1.2  Uždavinys: Didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą 

1.1.2.1  Priemonė: Modernizuoti ikimokyklinio ugdymo mokyklas 
1.1.2.1.1 Ikimokykli

nio ir 

priešmoky

klinio 

ugdymo 

prieinamu

mo 

didinimas 

Mažeikių 

mieste 

Mažeikių 

rajono 

savivaldyb

ės 

administra

cija 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė 

09.1.3-

CPVA-R-

705 

R – – P.B.235 Investicijas 

gavusios 

vaikų 

priežiūros 

arba švietimo 

infrastruktūr

os 

pajėgumas, 

skaičius 

550 P. 

N.717 

Pagal veiksmų 

programą 

ERPF lėšomis 

atnaujintos 

ikimokyklinio 

ir 

priešmokyklin

io ugdymo 

mokyklos, 

skaičius 

2 P. S.380 Pagal 

veiksmų 

programą 

ERPF 

lėšomis 

sukurtos 

naujos 

ikimokyklini

o ir 

priešmokykli

nio ugdymo 

vietos, 

skaičius 

32 P. N.743 Pagal 

veiksmų 

programą 

ERPF 

lėšomis 

atnaujintos 

ikimokyklini

o ir/ar 

priešmokykli

nio ugdymo 

grupės, 

skaičius 

6          

1.1.2.1.2 Ikimokykli

nio ir 

priešmoky

klinio  

ugdymo 

prieinamu

mo  

didinimas 

Plungės 

rajono  

lopšeliuose

-

darželiuose 

„Raudonke

puraitė“ ir 

„Vyturėlis

“ 

Plungės 

rajono 

savivaldyb

ės 

administra

cija 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Plungės 

rajono 

savivaldybė 

09.1.3-

CPVA-R-

705 

R - - P. 

B.235 

Investicijas 

gavusios 

vaikų 

priežiūros 

arba švietimo 

infrastruktūr

os 

pajėgumas, 

skaičius 

406 P. 

N.717 

Pagal veiksmų 

programą 

ERPF lėšomis 

atnaujintos 

ikimokyklinio 

ir 

priešmokyklin

io ugdymo 

mokyklos, 

skaičius 

2 P. S.380 Pagal 

veiksmų 

programą 

ERPF 

lėšomis 

sukurtos 

naujos 

ikimokyklini

o ir 

priešmokykli

nio ugdymo 

vietos, 

skaičius 

26 P. N.743 Pagal 

veiksmų 

programą 

ERPF 

lėšomis 

atnaujintos  

ikimokyklini

o ir/ar 

priešmokykli

nio ugdymo 

grupės, 

skaičius 

5          

1.1.2.1.3 Modernios 

edukacinės 

aplinkos 

kūrimas 

Rietavo 

lopšelyje - 

darželyje 

Rietavo 

savivaldyb

ės 

administra

cija 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Rietavo 

savivaldybė 

09.1.3-

CPVA-R-

705 

R - - P.B.235 Investicijas 

gavusios 

vaikų 

priežiūros 

arba švietimo 

infrastruktūr

os 

pajėgumas, 

skaičius 

210 P. 

N.717 

Pagal veiksmų 

programą 

ERPF lėšomis 

atnaujintos 

ikimokyklinio 

ir 

priešmokyklin

io ugdymo 

mokyklos, 

skaičius 

1 P. S.380 Pagal 

veiksmų 

programą 

ERPF 

lėšomis 

sukurtos 

naujos 

ikimokyklini

o ir 

priešmokykli

nio ugdymo 

vietos, 

skaičius 

10 P. N.743 Pagal 

veiksmų 

programą 

ERPF 

lėšomis 

atnaujintos 

ikimokyklini

o ir/ar 

priešmokykli

nio ugdymo 

grupės, 

skaičius 

3          

1.1.2.1.4 Telšių 

rajono 

Telšių 

rajono 

Švietimo ir 

mokslo 

Telšių rajono 

savivaldybė 

09.1.3-

CPVA-R-

R - - P.B.235 Investicijas 

gavusios 

353 P. 

N.717 

Pagal veiksmų 

programą 

2 P. S.380 Pagal 

veiksmų 

32 P. N.743 Pagal 

veiksmų 

4          
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darželių 

infrastrukt

ūros 

moderniza

vimas, 

didinant 

ikimokykli

nio ir 

priešmoky

klinio 

ugdymo 

prieinamu

mą 

savivaldyb

ės 

administra

cija 

ministerija 705 vaikų 

priežiūros 

arba švietimo 

infrastruktūr

os 

pajėgumas, 

skaičius 

ERPF lėšomis 

atnaujintos 

ikimokyklinio 

ir 

priešmokyklin

io ugdymo 

mokyklos, 

skaičius 

programą 

ERPF 

lėšomis 

sukurtos 

naujos 

ikimokyklini

o ir 

priešmokykli

nio ugdymo 

vietos, 

skaičius 

programą 

ERPF 

lėšomis 

atnaujintos 

ikimokyklini

o ir/ar 

priešmokykli

nio ugdymo 

grupės, 

skaičius 

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 Mažeikių 

neformalio

jo ugdymo 

įstaigų 

infrastrukt

ūros 

tobulinima

s 

Mažeikių 

rajono 

savivaldyb

ės 

administra

cija 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Mažeikių 

rajono 

Savivaldybė 

09.1.3-

CPVA-R-

725 

R - - P.N.723 Pagal 

veiksmų 

programą 

ERPF 

lėšomis 

atnaujintos 

neformaliojo 

ugdymo 

įstaigos, 

skaičius 

3 P.B.235 Investicijas 

gavusios vaikų 

priežiūros arba 

švietimo 

infrastruktūros 

pajėgumas, 

skaičius 

1020                

1.1.3.1.2 Neformali

ojo 

švietimo 

veiklų 

kokybės 

gerinimas 

Plungės 

rajone 

Plungės 

rajono 

savivaldyb

ės 

administra

cija 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Plungės 

rajono 

savivaldybė 

09.1.3-

CPVA-R-

725 

R - - P.N.723 Pagal 

veiksmų 

programą 

ERPF 

lėšomis 

atnaujintos 

neformaliojo 

ugdymo 

įstaigos, 

skaičius 

2 P.B.235 Investicijas 

gavusios vaikų 

priežiūros arba 

švietimo 

infrastruktūros 

pajėgumas, 

skaičius 

745                

1.1.3.1.3 Pastato 

Parko g. 

10, 

Rietave, 

renovacija, 

pritaikant 

jį Rietavo 

Mykolo 

Kleopo 

Oginskio 

meno 

mokyklos 

veiklai 

Rietavo 

savivaldyb

ės 

administra

cija 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Rietavo 

savivaldybė 

09.1.3-

CPVA-R-

725 

R - - P.N.723 Pagal 

veiksmų 

programą 

ERPF 

lėšomis 

atnaujintos 

neformaliojo 

ugdymo 

įstaigos, 

skaičius 

1 P.B.235 Investicijas 

gavusios vaikų 

priežiūros arba 

švietimo 

infrastruktūros 

pajėgumas, 

skaičius 

150                

1.1.3.1.4 Mokslo 

paskirties 

pastato, 

esančio 

Respubliko

s g. 28, 

Telšių 

mieste, 

rekonstravi

mas, 

pritaikant 

neformalio

jo švietimo 

reikmėms 

Telšių 

rajono 

savivaldyb

ės 

administra

cija 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Telšių rajono 

savivaldybė 

09.1.3-

CPVA-R-

725 

R - - P.N.723 Pagal 

veiksmų 

programą 

ERPF 

lėšomis 

atnaujintos 

neformaliojo 

ugdymo 

įstaigos, 

skaičius 

1 P.B.235 Investicijas 

gavusios vaikų 

priežiūros arba 

švietimo 

infrastruktūros 

pajėgumas, 

skaičius 

165                

1.2  Tikslas: Sveiki gyventojai 
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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 Mažeikių 

rajono 

nakvynės 

namų 

moderniza

vimas 

Mažeikių 

rajono 

savivaldyb

ės 

administra

cija 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė 

08.1.1-

CPVA-R-

407 

R - - P. 

S.361 

Investicijas 

gavusių 

socialinių 

paslaugų 

infrastruktūr

os objektų 

skaičius  

1                   

1.3.1.1.2 Socialinių 

paslaugų 

neįgaliesie

ms plėtra 

Plungės 

rajone 

Šv. Jono 

Krikštytojo 

parapija 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Plungės 

rajono 

savivaldybė 

08.1.1-

CPVA-R-

407 

R - - P. 

S.361 

Investicijas 

gavusių 

socialinių 

paslaugų 

infrastruktūr

os objektų 

skaičius  

1                   

1.3.1.1.3 Savarankiš

ko 

gyvenimo 

namų 

įsteigimas 

Rietave 

Rietavo 

savivaldyb

ės 

administra

cija 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Rietavo 

savivaldybė 

08.1.1-

CPVA-R-

407 

R - - P. 

S.361 

Investicijas 

gavusių 

socialinių 

paslaugų 

infrastruktūr

os objektų 

skaičius  

1                   

1.3.1.1.4 Tvarios 

socialinių 

paslaugų 

sistemos 

kūrimas 

socialinės 

rizikos 

asmenims 

ir jų 

šeimos 

nariams 

Telšių 

rajone 

Labdaros ir 

paramos 

fondas 

„AGAPA

O“ 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Telšių rajono 

savivaldybė 

08.1.1-

CPVA-R-

407 

R - - P. 

S.361 

Investicijas 

gavusių 

socialinių 

paslaugų 

infrastruktūr

os objektų 

skaičius  

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 

rajono 

savivaldybė 

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 Rietavo Socialinės Rietavo 08.1.2- R - - P.S.362 Naujai 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Plungės g. 

18, 

Rietave, 

trečiojo 

aukšto 

pritaikyma

s socialinio 

būsto 

paskirčiai 

savivaldyb

ės 

administra

cija 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

savivaldybė CPVA-R-

408 

įrengtų ar 

įsigytų 

socialinių 

būstų 

skaičius,vnt 

1.3.2.1.4 Socialinio 

būsto 

fondo 

plėtra 

įsigyjant 

butus 

Telšių 

rajono 

savivaldyb

ės 

administra

cija 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Telšių rajono 

savivaldybė 

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 Teikiamų 

paslaugų 

procesų 

tobulinima

s ir 

aptarnavim

o kokybės 

gerinimas 

Plungės 

rajono 

savivaldyb

ėje 

Plungės 

rajono 

savivaldyb

ės 

administra

cija 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Plungės 

rajono 

savivaldybė 

10.1.3-

ESFA-R-

920 

R - - P.S.415 Viešojo 

valdymo 

institucijos, 

pagal 

veiksmų 

programą 

ESF lėšomis 

įgyvendinusi

os paslaugų 

ir (ar) 

aptarnavimo 

kokybei 

gerinti 

skirtas 

priemones, 

skaičius 

2 P.S.416 Viešojo 

valdymo 

institucijų 

darbuotojai, 

kurie dalyvavo 

pagal veiksmų 

programą ESF 

lėšomis 

vykdytose 

veiklose, 

skirtose 

stiprinti 

teikiamų 

paslaugų ir 

(ar) 

aptarnavimo 

kokybės 

gerinimui 

reikalingas 

kompetencijas

, skaičius 

114 P.N.910 Parengtos 

piliečių 

chartijos, 

skaičius 

0             

1.4.1.1.2 Paslaugų ir 

asmenų 

aptarnavim

o kokybės 

gerinimas 

Telšių 

rajono 

savivaldyb

ėje 

Telšių 

rajono 

savivaldyb

ės 

administra

cija 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Telšių rajono 

savivaldybė 

10.1.3-

ESFA-R-

920 

R - - P.S.415 Viešojo 

valdymo 

institucijos, 

pagal 

veiksmų 

programą 

ESF lėšomis 

įgyvendinusi

os paslaugų 

ir (ar) 

aptarnavimo 

kokybei 

gerinti 

skirtas 

priemones, 

skaičius 

2 P.S.416 Viešojo 

valdymo 

institucijų 

darbuotojai, 

kurie dalyvavo 

pagal veiksmų 

programą ESF 

lėšomis 

vykdytose 

veiklose, 

skirtose 

stiprinti 

teikiamų 

paslaugų ir 

(ar) 

aptarnavimo 

kokybės 

gerinimui 

reikalingas 

kompetencijas

, skaičius 

30 P.N.910 Parengtos 

piliečių 

chartijos, 

skaičius 

1             

1.4.1.1.3 Švietimo 

paslaugų 

kokybės 

Mažeikių 

rajono 

savivaldyb

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė 

10.1.3-

ESFA-R-

920 

R - - P.S.415 Viešojo 

valdymo 

institucijos, 

1 P.S.416 Viešojo 

valdymo 

institucijų 

77 P.N.910 Parengtos 

piliečių 

chartijos, 

1             
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gerinimas 

Mažeikių 

rajono 

savivaldyb

ėje 

ės 

administra

cija 

pagal 

veiksmų 

programą 

ESF lėšomis 

įgyvendinusi

os paslaugų 

ir (ar) 

aptarnavimo 

kokybei 

gerinti 

skirtas 

priemones, 

skaičius 

darbuotojai, 

kurie dalyvavo 

pagal veiksmų 

programą ESF 

lėšomis 

vykdytose 

veiklose, 

skirtose 

stiprinti 

teikiamų 

paslaugų ir 

(ar) 

aptarnavimo 

kokybės 

gerinimui 

reikalingas 

kompetencijas

, skaičius 

skaičius 

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, 

infrastruktūr

os 

rekonstravim

as, sudarant 

palankias 

sąlygas 

pramonės ir 

verslo 

aplinkos 

plėtrai ir 

kūrimui 

Telšių 

rajono 

savivaldy

bės 

administr

acija 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Telšių rajono 

savivaldybė 

07.1.1-

CPVA-V-

902 

V ITI - P.B.238 Sukurtos 

arba 

atnaujintos 

atviros 

erdvės 

miestų 

vietovėse, m2 

116380 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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 

rajono 

savivaldybė 

07.1.1-

CPVA-V-

902 

V ITI - P.B.238 Sukurtos 

arba 

atnaujintos 

atviros 

erdvės 

miestų 

vietovėse, m2 

199983 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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 

savivaldybė 
07.1.1-

CPVA-R-

905 

R ITI - P.B.238 Sukurtos 

arba 

atnaujintos 

atviros 

erdvės 

miestų 

vietovėse, m2 

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

savivaldybė 
07.1.1-

CPVA-R-

905 

R ITI - P.B.238 Sukurtos 

arba 

atnaujintos 

atviros 

erdvės 

miestų 

vietovėse, m2 

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

2.1.1.1.5 Plungės 

miesto 

Vytauto ir 

Paprūdžio 

gatvių 

atkarpų su 

prieigomis 

sutvarkymas

, didinant 

Plungės 

miesto 

traukos 

centrų 

pasiekiamu

mą ir 

patrauklumą 

Plungės 

rajono 

savivaldy

bės 

administr

acija 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Plungės 

rajono 

savivaldybė 

07.1.1-

CPVA-R-

905 

R ITI - P.B.238 Sukurtos 

arba 

atnaujintos 

atviros 

erdvės 

miestų 

vietovėse, m2 

6967 - - - - -  - - - - - - - - - - - - 

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 

rajono 

savivaldybė 

07.1.1-

CPVA-R-

905 

R ITI - P.B.238 Sukurtos 

arba 

atnaujintos 

atviros 

erdvės 

miestų 

vietovėse, m2  

17724 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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 

rajono 

savivaldybė 

07.1.1-

CPVA-R-

905 

R ITI - P.B.238 Sukurtos 

arba 

atnaujintos 

atviros 

erdvės 

miestų 

vietovėse, m2  

565030 P.B.239 Pastatyti arba 

atnaujinti 

viešieji arba 

komerciniai 

pastatai miestų 

vietovėse 

552 - - - - - - - - - - - - - - - 

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 

savivaldybė 
07.1.1-

CPVA-R-

905 

R ITI - P.B.238 Sukurtos 

arba 

atnaujintos 

atviros 

erdvės 

miestų 

vietovėse, m2 

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

2.1.1.1.9 Poilsio ir Rietavo Vidaus Rietavo 07.1.1- R ITI - P.B.238 Sukurtos 35000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



30 

 

rekreacijos 

zonos 

įrengimas 

šalia Rietavo 

kunigaikščių 

Oginskių 

dvarvietės 

savivaldy

bės 

administr

acija 

reikalų 

ministerija 
savivaldybė CPVA-R-

905 

arba 

atnaujintos 

atviros 

erdvės 

miestų 

vietovėse, m2 

2.1.1.1.10 Plungės 

miesto 

poilsio ir 

rekreacijos 

zonų 

sukūrimas 

prie 

Babrungo 

upės ir 

Gondingos 

hidroelektrin

ės tvenkinio   

Plungės 

rajono 

savivaldy

bės 

administr

acija 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Plungės 

rajono 

savivaldybė 

07.1.1-

CPVA-R-

905 

R ITI - P.B.238 Sukurtos 

arba 

atnaujintos 

atviros 

erdvės 

miestų 

vietovėse, m2 

53388 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2.1.1.2 Priemonė: Tvarkyti miestų paviršinių nuotekų sistemas 
2.1.1.2.1 Paviršinių 

nuotekų 

sistemų 

tvarkymas 

Mažeikių 

mieste 

UAB 

„Mažeiki

ų 

vandenys

“ 

Aplinkos 

ministerija 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė 

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 

75 P.N.028 Inventorizuota 

neapskaityto 

paviršinių 

nuotekų 

nuotakyno 

dalis, proc. 

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

2.1.1.2.2 Paviršinių 

nuotekų 

sistemų 

tvarkymas 

Plungės 

mieste 

UAB 

„Plungės 

vandenys

“ 

Aplinkos 

ministerija 

Plungės 

rajono 

savivaldybė 

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 rajono 

savivaldybė 

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. 

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

2.1.1.3 Priemonė: Kurti darnaus judumo sistemas  
2.1.1.3.1 Mažeikių 

miesto 

darnaus 

Mažeikių 

rajono 

savivaldy

Susisiekimo 

ministerija 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė 

04.5.1-

TID-V-513 

V ITI - P.N.507 Parengti 

darnaus 

judumo 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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judumo 

plano 

parengimas 

bės 

administr

acija 

planai, vnt. 

2.1.1.3.2 Telšių 

miesto 

darnaus 

judumo 

plano 

parengimas 

Telšių 

rajono 

savivaldy

bės 

administr

acija 

Susisiekimo 

ministerija 

Telšių rajono 

savivaldybė 

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 

rajono 

savivaldybė 

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 

transporte 

sukūrimas   

Telšių 

rajono 

savivaldy

bės 

administr

acija 

Susisiekimo 

ministerija 

Telšių rajono 

savivaldybė 

04.5.1-

TID-R-514 

R ITI - P.S.323 Įgyvendintos 

darnaus 

judumo 

priemonės, 

vnt. 

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

2.1.1.4.2 Automatizuo

tų eismo 

srautų 

valdymo 

sistemų 

įrengimas 

Mažeikiuose 

Mažeikių 

rajono 

savivaldy

bės 

administr

acija 

Susisiekimo 

ministerija 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė 

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 

stotelių 

įrengimas 

Mažeikių 

mieste 

Mažeikių 

rajono 

savivaldy

bės 

administr

acija 

Susisiekimo 

ministerija 
Mažeikių 

rajono 

savivaldybė 

04.5.1-

TID-V-515 

V ITI - P.N.509 Įrengtos 

elektromobili

ų įkrovimo 

stotelės, vnt. 

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

2.1.1.5.2 Elektromobil

ių greitojo 

įkrovimo 

stotelių 

įrengimas 

Telšių 

mieste 

Telšių 

rajono 

savivaldy

bės 

administr

acija 

Susisiekimo 

ministerija 
Telšių rajono 

savivaldybė 

04.5.1-

TID-V-515 

V ITI - P.N.509 Įrengtos 

elektromobili

ų įkrovimo 

stotelės, vnt. 

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

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

dviračių takų 

rekonstrukcij

a ir nauja 

statyba 

Pavenčių g. 

Mažeikiuose 

Mažeikių 

rajono 

savivaldy

bės 

administr

acija 

Susisiekimo 

ministerija 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė 

04.5.1-

TID-R-516 

R ITI - P.S.321  Įrengtų naujų 

dviračių ir/ar 

pėsčiųjų takų 

ir/ar trasų 

ilgis, km 

0,13 P.S.322  Rekonstruotų 

dviračių ir/ar 

pėsčiųjų takų 

ir/ar trasų 

ilgis, km 

0,26 - - - - - - - - - - - - - - - 

2.1.1.6.2 Pėsčiųjų ir 

dviračių takų 

Plungės 

miesto 

Gandingos ir 

J. Tumo-

Vaižganto 

gatvėse 

įrengimas 

Plungės 

rajono 

savivaldy

bės 

administr

acija 

Susisiekimo 

ministerija 

Plungės 

rajono 

savivaldybė 

04.5.1-

TID-R-516 

R - - P.S.321  Įrengtų naujų 

dviračių ir/ar 

pėsčiųjų takų 

ir/ar trasų 

ilgis, km 

0,8 P.S.322  Rekonstruotų 

dviračių ir/ar 

pėsčiųjų takų 

ir/ar trasų 

ilgis, km 

0 - - - - - - - - - - - - - - - 

2.1.1.6.3 Rietavo 

miesto 

Rietavo 

savivaldy

Susisiekimo 

ministerija 

Rietavo 

savivaldybė 

04.5.1-

TID-R-516 

R - - P.S.321  Įrengtų naujų 

dviračių ir/ar 

0,25 P.S.322  Rekonstruotų 

dviračių ir/ar 

0,15 - - - - - - - - - - - - - - - 
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pėsčiųjų ir 

dviračių tako 

Aušros 

alėjoje ir L. 

Ivinskio 

gatvėje 

įrengimas 

bės 

administr

acija 

pėsčiųjų takų 

ir/ar trasų 

ilgis, km 

pėsčiųjų takų 

ir/ar trasų 

ilgis, km 

2.1.1.6.4 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 rajono 

savivaldybė 

04.5.1-

TID-R-516 

R ITI - P.S.321  Įrengtų naujų 

dviračių ir/ar 

pėsčiųjų takų 

ir/ar trasų 

ilgis, km 

1,05 P.S.322  Rekonstruotų 

dviračių ir/ar 

pėsčiųjų takų 

ir/ar trasų 

ilgis, km 

0 - - - - - - - - - - - - - - - 

2.1.1.7 Priemonė: Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą 
2.1.1.7.1 Telšių 

kultūros 

centro 

modernizavi

mas, 

pritaikant 

visuomenės  

poreikiams 

Telšių 

rajono 

savivaldy

bės 

administr

acija 

Kultūros 

ministerija 

Telšių rajono 

savivaldybė 

07.1.1-

CPVA-R-

305 

R ITI - P.N.304 Modernizuot

i kultūros 

infrastruktūr

os objektai, 

skaičius  

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

2.1.1.8 Priemonė: Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus 
2.1.1.8.1 Mažeikių 

rajono 

Renavo 

dvaro 

sodybos 

oficinos 

rekonstrukcij

a 

(restauravim

as) bei 

pritaikymas 

viešojo 

turizmo 

reikmėms 

Mažeikių 

rajono 

savivaldy

bės 

administr

acija 

Kultūros 

ministerija 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė 

05.4.1-

CPVA-R-

302 

R - - P.S.335 Sutvarkyti, 

įrengti ir 

pritaikyti 

lankymui 

gamtos ir 

kultūros 

paveldo 

objektai ir 

teritorijos, 

skaičius 

1 P.B.209 Numatomų 

apsilankymų 

remiamuose 

kultūros ir 

gamtos 

paveldo 

objektuose bei 

turistų traukos 

vietose 

skaičiaus 

padidėjimas, 

apsilankymai 

per metus 

572 - - - - - - - - - - - - - - - 

2.1.1.8.2 Plungės M. 

Oginskio 

dvaro 

sodybos 

pastato–

žirgyno 

pritaikymas 

visuomenės 

kultūros ir 

rekreacijos 

reikmėms (I 

etapas) 

Žemaičių 

dailės 

muziejus 

Kultūros 

ministerija 

Plungės 

rajono 

savivaldybė 

05.4.1-

CPVA-R-

302 

R ITI - P.S.335 Sutvarkyti, 

įrengti ir 

pritaikyti 

lankymui 

gamtos ir 

kultūros 

paveldo 

objektai ir 

teritorijos, 

skaičius 

1 P.B.209 Numatomų 

apsilankymų 

remiamuose 

kultūros ir 

gamtos 

paveldo 

objektuose bei 

turistų traukos 

vietose 

skaičiaus 

padidėjimas, 

apsilankymai 

per metus 

452 - - - - - - - - - - - - - - - 

2.1.1.8.3 Rietavo 

Oginskių 

kultūros 

istorijos 

muziejaus 

kompleksini

s 

sutvarkymas 

ir 

pritaikymas 

Rietavo 

savivaldy

bės 

administr

acija 

Kultūros 

ministerija 

Rietavo 

savivaldybė 

05.4.1-

CPVA-R-

302 

R ITI - P.S.335 Sutvarkyti, 

įrengti ir 

pritaikyti 

lankymui 

gamtos ir 

kultūros 

paveldo 

objektai ir 

teritorijos, 

skaičius 

1 P.B.209 Numatomų 

apsilankymų 

remiamuose 

kultūros ir 

gamtos 

paveldo 

objektuose bei 

turistų traukos 

vietose 

skaičiaus 

176 - - - - - - - - - - - - - - - 
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kultūrinėms, 

edukacinėms 

reikmėms 

padidėjimas, 

apsilankymai 

per metus 

2.1.1.9 Priemonė: Vystyti vietinius kelius 
2.1.1.9.1 Mažeikių m. 

Pavenčių 

gatvės 

važiuojamos

ios dalies 

rekonstrukcij

a, įdiegiant 

inžinierines 

saugaus 

eismo 

priemones 

Mažeikių 

rajono 

savivaldy

bės 

administr

acija 

Susisiekimo 

ministerija 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė 

06.2.1-

TID-R-511 

R ITI - P.B.214 Bendras 

rekonstruotų 

arba 

atnaujintų 

kelių ilgis, 

km 

1,24 P.S.342 Įdiegtos saugų 

eismą 

gerinančios ir 

aplinkosaugos 

priemonės, 

vnt. 

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

2.1.1.9.2 Plungės 

miesto 

Telšių, 

Laisvės, 

Rietavo ir 

Minijos 

gatvių 

atkarpų 

techninių 

parametrų 

gerinimas ir 

eismo 

saugos 

priemonių 

diegimas 

Plungės 

rajono 

savivaldy

bės 

administr

acija 

Susisiekimo 

ministerija 

Plungės 

rajono 

savivaldybė 

06.2.1-

TID-R-511  

R ITI - P.B.214 Bendras 

rekonstruotų 

arba 

atnaujintų 

kelių ilgis, 

km 

2,3 P.S.342 Įdiegtos saugų 

eismą 

gerinančios ir 

aplinkosaugos 

priemonės, 

vnt. 

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

2.1.1.9.3 Telšių 

miesto 

Pramonės 

gatvės 

rekonstravim

as 

Telšių 

rajono 

savivaldy

bės 

administr

acija 

Susisiekimo 

ministerija 

Telšių rajono 

savivaldybė 

06.2.1-

TID-R-511 

R ITI - P.B.214 Bendras 

rekonstruotų 

arba 

atnaujintų 

kelių ilgis, 

km 

1,6 P.S.342 Įdiegtos saugų 

eismą 

gerinančios ir 

aplinkosaugos 

priemonės, 

vnt. 

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

2.1.1.9.4 Rietavo 

miesto 

Daržų gatvės 

atkarpos nuo 

Žaliosios iki 

Palangos 

gatvės 

techninių 

parametrų 

gerinimas 

Rietavo 

savivaldy

bės 

administr

acija 

Susisiekimo 

ministerija 

Rietavo 

savivaldybė 

06.2.1-

TID-R-511 

R ITI - P.B.214 Bendras 

rekonstruotų 

arba 

atnaujintų 

kelių ilgis, 

km 

0,58 P.S.342 Įdiegtos saugų 

eismą 

gerinančios ir 

aplinkosaugos 

priemonės, 

vnt. 

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

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 Sedos 

miesto 

kompleksi

nė plėtra 

Mažeikių 

rajono 

savivaldyb

ės 

administra

cija 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė 

08.2.1-

CPVA-R-

908 

R - - P.S.364 Naujos 

atviros 

erdvės 

vietovėse 

nuo 1 iki 6 

tūkst. gyv. 

(išskyrus 

savivaldybių 

centrus)“, kv. 

m. 

25700 P.S.365 Atnaujinti ir 

(ar) pritaikyti 

naujai 

paskirčiai 

pastatai ir 

statiniai kaimo 

vietovėse“, kv. 

m. 

 

124 - - - - - - - - - - - - - - - 

2.2.1.1.2 Viekšnių 

miesto 

kompleksi

nė plėtra 

Mažeikių 

rajono 

savivaldyb

ės 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė 

08.2.1-

CPVA-R-

908 

R - - P.S.364 Naujos 

atviros 

erdvės 

vietovėse 

35300 P.S.365 Atnaujinti ir 

(ar) pritaikyti 

naujai 

paskirčiai 

0 - - - - - - - - - - - - - - - 
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administra

cija 

nuo 1 iki 6 

tūkst. gyv. 

(išskyrus 

savivaldybių 

centrus)“, kv. 

m 

pastatai ir 

statiniai kaimo 

vietovėse“, kv. 

m. 

 

2.2.1.1.3 Varnių 

miesto 

viešųjų 

erdvių 

atnaujinim

as 

Telšių 

rajono 

savivaldyb

ės 

administra

cija 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Telšių rajono 

savivaldybė 

08.2.1-

CPVA-R-

908 

R - - P.S.364 Naujos 

atviros 

erdvės 

vietovėse 

nuo 1 iki 6 

tūkst. gyv. 

(išskyrus 

savivaldybių 

centrus)“, kv. 

m. 

13840 P.S.365 Atnaujinti ir 

(ar) pritaikyti 

naujai 

paskirčiai 

pastatai ir 

statiniai kaimo 

vietovėse“, kv. 

m. 

 

0 - - - - - - - - - - - - - - - 

2.2.1.1.4 Tryškių 

miestelio 

viešųjų 

erdvių 

atnaujinim

as 

Telšių 

rajono 

savivaldyb

ės 

administra

cija 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

Telšių rajono 

savivaldybė 

08.2.1-

CPVA-R-

908 

R - - P.S.364 Naujos 

atviros 

erdvės 

vietovėse 

nuo 1 iki 6 

tūkst. gyv. 

(išskyrus 

savivaldybių 

centrus)“, kv. 

m. 

16255 P.S.365 Atnaujinti ir 

(ar) pritaikyti 

naujai 

paskirčiai 

pastatai ir 

statiniai kaimo 

vietovėse“, kv. 

m. 

 

0 - - - - - - - - - - - - - - - 

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. 

1000 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 

6,21 P.B.218 Papildomi 

gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

pagerintos 

vandens 

tiekimo 

paslaugos, 

asmenys 

1012 P.B.219 Papildomi 

gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

pagerintos 

nuotekų 

tvarkymo 

paslaugos, 

gyventojų 

ekvivalent

as 

437 

2.2.1.2.2 Vandens 

tiekimo ir 

nuotekų 

tvarkymo 

infrastrukt

ūros 

renovavim

as ir plėtra 

Plungės 

rajone 

UAB 

„Plungės 

vandenys“ 

Aplinkos 

ministerija 

Plungės 

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. 

275 P.N.051 Gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

vandens 

tiekimo 

paslaugos iš 

naujai 

pastatytų ir 

(arba) 

rekonstruotų 

geriamojo 

vandens 

gerinimo 

įrenginių“, 

gyventojų 

skaičius, vnt. 

465 P.N.053 Gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

paslaugos 

naujai 

pastatytais 

nuotekų 

surinkimo 

tinklais, 

gyventojų 

ekvivalentas 

511 P.S.333 Rekonstruotų 

vandens 

tiekimo ir 

nuotekų 

surinkimo 

tinklų ilgis, 

km 

4,98 P.B.218 Papildomi 

gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

pagerintos 

vandens 

tiekimo 

paslaugos, 

asmenys 

727 P.B.219 Papildomi 

gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

pagerintos 

nuotekų 

tvarkymo 

paslaugos, 

gyventojų 

ekvivalent

as 

511 - - - 

2.2.1.2.3 Rietavo 

savivaldyb

ės Pelaičių 

gyvenvietė

s 

UAB 

„Rietavo 

komunalini

s ūkis“ 

Aplinkos 

ministerija 

Rietavo 

savivaldybė 

05.3.2-

APVA-R-

014 

R - - P.N.050 Gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

vandens 

tiekimo 

186 P.N.053 Gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

paslaugos 

naujai 

186 P.B.218 Papildomi 

gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

pagerintos 

186 P.B.219 Papildomi 

gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

pagerintos 

186 - - - - - - - - - 
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vandentiek

io ir 

nuotekų 

tinklų 

statyba 

paslaugos 

naujai 

pastatytais 

geriamojo 

vandens 

tiekimo 

tinklais, 

gyventojų 

skaičius, vnt. 

pastatytais 

nuotekų 

surinkimo 

tinklais, 

gyventojų 

ekvivalentas 

vandens 

tiekimo 

paslaugos, 

asmenys 

nuotekų 

tvarkymo 

paslaugos, 

gyventojų 

ekvivalentas 

2.2.1.2.4 Vandens 

tiekimo ir 

nuotekų 

tvarkymo 

infrastrukt

ūros plėtra 

ir 

rekonstravi

mas Telšių 

mieste ir 

rajone 

UAB 

„Telšių 

vandenys“ 

Aplinkos 

ministerija 

Telšių 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. 

246 P.N.051 Gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

vandens 

tiekimo 

paslaugos iš 

naujai 

pastatytų ir 

(arba) 

rekonstruotų 

geriamojo 

vandens 

gerinimo 

įrenginių“, 

gyventojų 

skaičius, vnt. 

800 P.N.053 Gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

paslaugos 

naujai 

pastatytais 

nuotekų 

surinkimo 

tinklais, 

gyventojų 

ekvivalentas 

446 P.S.333 Rekonstruotų 

vandens 

tiekimo ir 

nuotekų 

surinkimo 

tinklų ilgis, 

km 

9,27 P.B.218 Papildomi 

gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

pagerintos 

vandens 

tiekimo 

paslaugos, 

asmenys 

854 P.B.219 Papildomi 

gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

pagerintos 

nuotekų 

tvarkymo 

paslaugos, 

gyventojų 

ekvivalent

as 

446 - - - 

2.2.1.3 Priemonė: Vystyti komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūrą 
2.2.1.3.1 Komunalin

ių atliekų 

tvarkymo 

infrastrukt

ūros plėtra 

Telšių 

regione 

UAB 

„Telšių 

regiono 

atliekų 

tvarkymo 

centras“ 

Aplinkos 

ministerija 

Telšių 

apskrities 

savivaldybės 

05.2.1-

APVA-R-

008 

R - - P.S.329 Sukurti / 

pagerinti 

atskiro 

komunalinių 

atliekų 

surinkimo 

pajėgumai, 

tonos/metai  

7286 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

žio 

tvarkymas ir 

būklės 

gerinimas 

Mažeikių 

rajone 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Aplinkos 

ministerija 

Mažeikių rajono 

savivaldybė 

05.5.1-

APVA-R-

019 

R - - R.N.091 Teritorijų, 

kuriose 

įgyvendintos 

kraštovaizdžio 

formavimo 

priemonės, 

plotas, Ha  

7 P. N.092 Kraštovaizdžio 

ir (ar) gamtinio 

karkaso 

formavimo 

aspektais 

pakeisti ar 

pakoreguoti 

savivaldybių ar 

jų dalių 

bendrieji planai, 

skaičius 

1 P. N.093 Likviduoti 

kraštovaizdį 

darkantys 

bešeimininkiai 

apleisti 

statiniai ir 

įrenginiai, 

skaičius 

4 P. N.094 Rekultyvuotos 

atvirais 

kasiniais 

pažeistos 

žemės, 

skaičius 

 

0 P. S.338 Išsaugoti, 

sutvarkyti ar 

atkurti 

įvairaus 

teritorinio 

lygmens 

kraštovaizdž

io arealai, 

skaičius 

1       

2.2.1.4.2 Kraštovaizd

žio 

planavimas, 

tvarkymas ir 

būklės 

gerinimas 

Plungės 

rajone 

Plungės 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Aplinkos 

ministerija 

Plungės rajono 

savivaldybė 

05.5.1-

APVA-R-

019 

R - - R.N.091 Teritorijų, 

kuriose 

įgyvendintos 

kraštovaizdžio 

formavimo 

priemonės, 

plotas, Ha  

6 P. N.092 Kraštovaizdžio 

ir (ar) gamtinio 

karkaso 

formavimo 

aspektais 

pakeisti ar 

pakoreguoti 

savivaldybių ar 

jų dalių 

bendrieji planai, 

skaičius 

1 P. N.093 Likviduoti 

kraštovaizdį 

darkantys 

bešeimininkiai 

apleisti 

statiniai ir 

įrenginiai, 

skaičius 

0 P. N.094 Rekultyvuotos 

atvirais 

kasiniais 

pažeistos 

žemės, 

skaičius 

 

1 P. S.338 Išsaugoti, 

sutvarkyti ar 

atkurti 

įvairaus 

teritorinio 

lygmens 

kraštovaizdž

io arealai, 

skaičius 

1       

2.2.1.4.3 Bešeiminink

ių pastatų 

Vatušių 

kaime 

Rietavo 

seniūnijoje 

likvidavima

s 

Rietavo 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Aplinkos 

ministerija 

Rietavo 

savivaldybė 

05.5.1-

APVA-R-

019 

R - - R.N.091 Teritorijų, 

kuriose 

įgyvendintos 

kraštovaizdžio 

formavimo 

priemonės, 

plotas, ha  

0,25 P. N.092 Kraštovaizdžio 

ir (ar) gamtinio 

karkaso 

formavimo 

aspektais 

pakeisti ar 

pakoreguoti 

savivaldybių ar 

jų dalių 

0 P. N.093 Likviduoti 

kraštovaizdį 

darkantys 

bešeimininkiai 

apleisti 

statiniai ir 

įrenginiai, 

skaičius 

1 P. N.094 Rekultyvuotos 

atvirais 

kasiniais 

pažeistos 

žemės, 

skaičius 

 

0 P. S.338 Išsaugoti, 

sutvarkyti ar 

atkurti 

įvairaus 

teritorinio 

lygmens 

kraštovaizdž

io arealai, 

skaičius 

0       
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bendrieji planai, 

skaičius 

2.2.1.4.4 Jūros upės 

kraštovaizdž

io 

formavimas 

gamtinio 

karkaso 

teritorijoje 

Rietavo 

mieste 

Rietavo 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Aplinkos 

ministerija 

Rietavo 

savivaldybė 

05.5.1-

APVA-R-

019 

R - - R.N.091 Teritorijų, 

kuriose 

įgyvendintos 

kraštovaizdžio 

formavimo 

priemonės, 

plotas, ha  

2 P. N.092 Kraštovaizdžio 

ir (ar) gamtinio 

karkaso 

formavimo 

aspektais 

pakeisti ar 

pakoreguoti 

savivaldybių ar 

jų dalių 

bendrieji planai, 

skaičius 

0 P. N.093 Likviduoti 

kraštovaizdį 

darkantys 

bešeimininkiai 

apleisti 

statiniai ir 

įrenginiai, 

skaičius 

0 P. N.094 Rekultyvuotos 

atvirais 

kasiniais 

pažeistos 

žemės, 

skaičius 

 

0 P. S.338 Išsaugoti, 

sutvarkyti ar 

atkurti 

įvairaus 

teritorinio 

lygmens 

kraštovaizdž

io arealai, 

skaičius 

1       

2.2.1.4.5 Kraštovaizd

žio 

planavimo 

gerinimas, 

vizualinio 

estetinio 

potencialo 

didinimas ir 

ekologinės 

būklės 

gerinimas 

Telšių 

mieste ir 

rajone 

Telšių 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Aplinkos 

ministerija 

Telšių rajono 

savivaldybė 

05.5.1-

APVA-R-

019 

R - - R.N.091 Teritorijų, 

kuriose 

įgyvendintos 

kraštovaizdžio 

formavimo 

priemonės, 

plotas, Ha  

6,4 P. N.092 Kraštovaizdžio 

ir (ar) gamtinio 

karkaso 

formavimo 

aspektais 

pakeisti ar 

pakoreguoti 

savivaldybių ar 

jų dalių 

bendrieji planai, 

skaičius 

1 P. N.093 Likviduoti 

kraštovaizdį 

darkantys 

bešeimininkiai 

apleisti 

statiniai ir 

įrenginiai, 

skaičius 

3 P. N.094 Rekultyvuotos 

atvirais 

kasiniais 

pažeistos 

žemės, 

skaičius 

 

1 P. S.338 Išsaugoti, 

sutvarkyti ar 

atkurti 

įvairaus 

teritorinio 

lygmens 

kraštovaizdž

io arealai, 

skaičius 

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 

rajono 

savivaldybė 

04.5.1-

TID-R-518 

R ITI - P.S.325 Įsigytos 

naujos 

ekologiškos 

viešojo 

transporto 

priemonės, 

vnt. 

4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2.3.1.1.2 Aplinkai 

nekenksmi

ngų 

viešojo 

transporto 

priemonių 

Plungės 

rajonui 

įsigijimas 

Plungės 

rajono 

savivaldyb

ės 

administra

cija 

Susisiekim

o 

ministerija 

Plungės 

rajono 

savivaldybė 

04.5.1-

TID-R-518 

R - - P.S.325 Įsigytos 

naujos 

ekologiškos 

viešojo 

transporto 

priemonės, 

vnt. 

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

2.3.1.1.3 Aplinkai 

nekenksmi

ngų 

viešojo 

transporto 

priemonių 

Telšių 

miestui 

įsigijimas 

Telšių 

rajono 

savivaldyb

ės 

administra

cija 

Susisiekim

o 

ministerija 

Telšių rajono 

savivaldybė 

04.5.1-

TID-R-518 

R ITI - P.S.325 Įsigytos 

naujos 

ekologiškos 

viešojo 

transporto 

priemonės, 

vnt. 

3                   

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 Telšių 

regiono 

savivaldyb

es 

jungiančių 

turizmo 

trasų 

Telšių 

rajono 

savivaldyb

ės 

administra

cija 

Ūkio  

ministerija 

Telšių 

apskrities 

savivaldybės 

05.4.1-

LVPA-R-

821 

R - - P.N.817 Įrengti 

ženklinimo 

infrastruktūr

os objektai, 

skaičius 

100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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informacin

ės 

infrastrukt

ūros plėtra 

* 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 20,0 

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

tiekimo tinklais, gyventojų skaičius, vnt. 1026 

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

rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių“, gyventojų skaičius, vnt. 2265 

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

gyventojų ekvivalentas 1563 

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

rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais, gyventojų ekvivalentas 420 

R.N.091 Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas, ha  21,65 

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

savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai, skaičius  

3 

P.N.093 Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai, skaičius 8 

P.N.094 Rekultivuotos atvirais kasiniais pažeistos žemės, skaičius 2 

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

vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per metus 1200 

P.B.214 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km 5,72 

P.B.218 Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos, asmenys 2779 

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

ekvivalentas 1580 

P.B.235 Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, skaičius 6552 

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

asmenys  

P.B.238 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 1061272 

P.B.239 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse 552 

P.N.304 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, skaičius  1 

P.S.321 Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis, km 2,23 

P.S.322 Rekonstruotų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis, km 0,41  

P.S.323 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt. 2                                                                                                                                                

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  7286 

P.S.333 Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km 20,46 

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

skaičius 

 

3 

P.S.338 Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai, skaičius 4 

P.S.342 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, skaičius 4 

P.S.361 Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, skaičius 4 

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  
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modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius, skaičius 

P.S.364 Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus), kv. m. 91095 

P.S.365 Atnaujinti ir (ar) pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse, kv. m. 124 

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

sveikatos raštingumą didinančiose veiklose, skaičius  

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

ugdymo vietos, skaičius 165 

P.S.415 Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir 

(ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones, skaičius 

5 

P.S.416 Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis 

vykdytose veiklose, skirtose stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimui 

reikalingas kompetencijas, skaičius 

221 

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

P.N.509 Įrengtos elektromobilių įkrovimo stotelės, vnt. 4 

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 7 

P.N.722 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos, skaičius 7 

P.N.723 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos, skaičius 7 

P. N.743 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio 

ugdymo grupės, skaičius 

18 

P.N.817 Įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai, skaičius 100 

P.N.910 Parengtos piliečių chartijos, skaičius 2 
 

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 

įgyvendinimo plano 

priemonė (Nr.) 

Veiksmų programos įgyvendinimo plano 

priemonės pavadinimas         

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

05.2.1-APVA-R-008 Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra 0 0 0 3999,9 0 0 0 3999,9 

05.3.2-APVA-R-014 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo 

tobulinimas 0 0 6615,9 4945,2 0 0 0 11561,1 

05.5.1-APVA-R-019 Kraštovaizdžio apsauga 0 0 0 1478,3 0 0 0 1478,3 

05.4.1-CPVA-R-302 Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus 0 0 0 755,7 456,4 0 0 1212,1 

07.1.1-CPVA-R-305 Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą 0 0 0 2469,3 0 0 0 2469,3 

08.1.1-CPVA-R-407 Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra 0 0 0 985,2 0 0 0 985,2 

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

06.2.1-TID-R-511 Vietinių kelių vystymas 0 0 0 575,8 3770,1 1429,1 0 5775,0 

04.5.1-TID-V-513 Darnaus judumo sistemų kūrimas 0 0 0 94,0 0 0 0 94,0 

04.5.1-TID-R-514 Darnaus judumo priemonių diegimas 0 0 0 793,5 0 803,5 0 1597,0 

04.5.1-TID-V-515 Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas 0 0 0 152,3 0 0 0 152,3 

04.5.1-TID-R-516 Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra 0 0 0 240,2 279,2 153,9 0 673,3 

04.5.1.-TID-R-518 

Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių 

parko atnaujinimas 0 0 0 0 1372,3 0 0 1372,3 

09.1.3-CPVA-R-705 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

prieinamumo didinimas 0 0 0 0 1014,9 0 0 1014,9 

09.1.3-CPVA-R-724 Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas 0 0 0 1151,5 0 0 0 1151,5 

09.1.3-CPVA-R-725 Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas 0 0 0 1420,9 0 0 0 1420,9 
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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         

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

05.2.1-APVA-R-008 Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra 0 0 0 3999,9 3999,9 3999,9 3999,9 3999,9 

05.3.2-APVA-R-014 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo 

tobulinimas 0 0 6615,9 11561,1 11561,1 11561,1 11561,1 11561,1 

05.5.1-APVA-R-019 Kraštovaizdžio apsauga 0 0 0 1478,3 1478,3 1478,3 1478,3 1478,3 

05.4.1-CPVA-R-302 Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus 0 0 0 755,7 1212,1 1212,1 1212,1 1212,1 

07.1.1-CPVA-R-305 Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą 0 0 0 2469,3 2469,3 2469,3 2469,3 2469,3 

08.1.1-CPVA-R-407 Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra 0 0 0 985,2 985,2 985,2 985,2 985,2 

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

06.2.1-TID-R-511 Vietinių kelių vystymas 0 0 0 575,8 4345,9 5775,0 5775,0 5775,0 

04.5.1-TID-V-513 Darnaus judumo sistemų kūrimas 0 0 0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 

04.5.1-TID-R-514 Darnaus judumo priemonių diegimas 0 0 0 793,5 793,5 1597,0 1597,0 1597,0 

04.5.1-TID-V-515 Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas 0 0 0 152,3 152,3 152,3 152,3 152,3 

04.5.1-TID-R-516 Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra 0 0 0 240,2 519,4 673,3 673,3 673,3 

04.5.1.-TID-R-518 

Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių 

parko atnaujinimas 0 0 0 0 1372,3 1372,3 1372,3 1372,3 

09.1.3-CPVA-R-705 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

prieinamumo didinimas 0 0 0 0 1014,9 1014,9 1014,9 1014,9 

09.1.3-CPVA-R-724 Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas 0 0 0 1151,5 1151,5 1151,5 1151,5 1151,5 

09.1.3-CPVA-R-725 Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas 0 0 0 1420,9 1420,9 1420,9 1420,9 1420,9 

05.4.1-LVPA-R-821  Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo 

maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra 0 0 0 593,1 593,1 593,1 593,1 593,1 

07.1.1-CPVA-V-902 

Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų 

vystymas. I 0 0 2376,5 2376,5 2376,5 2376,5 2376,5 2376,5 

07.1.1-CPVA-R-905 Miestų kompleksinė plėtra  0 0 0 10953,4 11015,9 11015,9 11015,9 11015,9 

08.2.1-CPVA-R-908 Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas 0 0 971,2 2405,40  3799,1 3799,1 3799,1 3799,1 

10.1.3-ESFA-R-920 Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas 

savivaldybėse 0 0 0 731,1 1134,5 1134,5 1134,5 1134,5 

 

Iš viso:         

 

8 lentelė. Veiklų grupių suvestinė. 

05.4.1-LVPA-R-821  Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo 

maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra 0 0 0 593,1 0 0 0 593,1 

07.1.1-CPVA-V-902 

Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų 

vystymas. I 0 0 2376,5 0 0 0 0 2376,5 

07.1.1-CPVA-R-905 Miestų kompleksinė plėtra  0 0 0 10953,4 62,5 0 0 11015,9 

08.2.1-CPVA-R-908 Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas 0 0 971,2 1434,2 1393,7 0 0 3799,1  

10.1.3-ESFA-R-920 Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas 

savivaldybėse 0 0 0 731,1 403,4 0 0 1134,5 

          

 Iš viso:         
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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    

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)  

1 1 3999929 

6 Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų 

modernizavimas)  

3 3 9858815 

7 Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) 1 1 848503 

8 Lietaus nuotekų sistemų modernizavimas ir plėtra 3 3 3551086 

9 Viešojo transporto infrastruktūra    

10 Viešojo transporto priemonių įsigijimas 3 3  1372309 

11 Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (statyba)    

12 Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) 4 4 5774959 

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 2516693 

20 Aukštojo mokslo įstaigų modernizavimas    

21 Profesinio ar suaugusiųjų mokymo įstaigų 

modernizavimas 

   

22 Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas 4 4 1151539 

23 Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

modernizavimas 

4 4 1014905 

24 Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas 4 4 1420911 

25 Socialinio būsto infrastruktūra (nauja statyba arba 

pritaikymas) 

3 3 2106603 

26 Socialinio būsto įsigijimas 1 1 864664 

27 Socialinių paslaugų infrastruktūra 4 4 985152  

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 

12 12 15936021 

30 Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas 

(viešosios erdvės): gyvenamosios paskirties teritorijos 

1 1 578845 

31 Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas 

(viešosios erdvės): pramoninių, buvusių karinių, 

inžinerinių ir pan. objektų teritorijų pritaikymas ar 

1 1 1362800 
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konversija 

32 Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai 

ir statiniai): sveikatinimo ir sporto objektai 

   

33 Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai 

ir statiniai): kultūros objektai 

1 1  2469290   

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.) 

5 

 

5 1478274 

 

39 Natura 2000 teritorijų tvarkymas ir pritaikymas    

40 Užterštų teritorijų išvalymas    

41 Pėsčiųjų ir dviračių takai (ne miesto vietovėse)    

42 Viešoji turizmo infrastruktūra 1 1 593122 

43 Viešosios turizmo paslaugos    

44 Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas 3 3 1212095 

45 Gamtos paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas    

46 Kompleksinių paveldo objektų sutvarkymas ir 

pritaikymas 

   

47 Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra)    

48 Socialinių paslaugų plėtra (ne infrastruktūra)    

49 Viešojo valdymo tobulinimas 3 3 1134484 

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. 

0 5,1 [5,1; +) labai gerai 

(5,1; 2,5) gerai 

[2,5; 0) patenkinamai 

(-; 0] 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. 

17,8 21,8 [21,8; +) labai gerai 

(21,8; 19,8) gerai 

[19,8; 17,8) patenkinamai 

(-; 17,8] blogai 

1.1.3-r-1 Uždavinys: Tobulinti 

neformaliojo švietimo 

infrastruktūrą 

Neformaliojo ugdymo 

paslaugomis mokykloje ir 

kitur pasinaudojančių 

vaikų dalis, proc. 

43,3 49,8 (49,8; +) labai gerai 

(49,8; 46,5 ) gerai 

(46,5; 43,3) patenkinamai 

(-; 43,3) blogai 

 

Tikslas: Sveiki gyventojai 

1.2.1-r-1 Uždavinys: Gerinti 

pirminės sveikatos 

priežiūros kokybę ir 

prieinamumą, siekiant 

sumažinti apsilankymų pas 

gydytojus skaičiaus, 

tenkančio vienam 

Apsilankymų pas 

gydytojus skaičiaus, 

tenkančio vienam 

gyventojui, skirtumas tarp 

miestų ir rajonų 

savivaldybių gyventojų“, 

apsilankymų skaičius, 

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

gerai 

(a; b) gerai 

[b; c) patenkinamai 

(-; c] arba [c; +) 

blogai 
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gyventojui, skirtumą tarp 

savivaldybių centrų ir 

kaimo vietovių gyventojų 

tenkantis 1 gyventojui 

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 

0 381 [381; +) labai gerai 

(381; 190) gerai 

[190; 0) patenkinamai 

(-; 0] 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 

0 90 [90; +) labai gerai 

(90; 45) gerai 

[45; 0) patenkinamai 

(-; 0] blogai 

1.3.2-r-1 Uždavinys: Padidinti 

savivaldybių socialinio 

būsto fondą 

Asmenų (šeimų), kuriems 

išnuomotas savivaldybės 

socialinis būstas, dalis nuo 

visų socialinio būsto 

nuomos laukiančių asmenų 

0,0 7,1 [7,1; +) labai gerai 

(7,1; 3,5) gerai 

[3,5; 0) patenkinamai 

(-; 0] blogai 
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(šeimų) (procentais) 

 

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. 

 0 4 [4; +) labai gerai 

(4; 2) gerai 

[2; 0) patenkinamai 

(-; 0] 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 

ekonomikos augimą, kad 

taptų patraukliais 

investuoti 

Dirbančiųjų dalis įmonėse, 

lyginant su darbingo 

amžiaus gyventojų 

skaičiumi savivaldybėse, 

kuriose yra išskirtų 

tikslinių teritorijų, proc. 

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

gerai 

(a; b) gerai 

[b; c) patenkinamai 

(-; c] arba [c; +) 

blogai 
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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. 

0 70 (70;+) labai gerai 

(70; 35) gerai 

(35; 0) patenkinamai 

(-; 0) 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. 

0 60 (60;+) labai gerai 

(60; 30) gerai 

(30; 0) patenkinamai 

(-; 0) blogai 

2.1.1-r-7 Uždavinys: Didinti 

pagrindinių savivaldybių 

centrų konkurencingumą ir 

patrauklumą, skatinant 

ekonomikos augimą, kad 

taptų patraukliais 

Sugaištas kelionės 

automobilių keliais 

(išskyrus TEN-T kelius) 

laikas, mln. val.  

0 0,1522 (0,1523;+) labai gerai 

(0,1523; 0,0761) gerai 

(0,0761; 0,0001) 

patenkinamai 

(-; 0,0001) blogai 
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investuoti 

 

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. 

68,8 69,2 (69,2;+) labai gerai 

(69,2; 69,0) gerai 

(69,0; 68,8) patenkinamai 

(-; 68,8) 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 

0 6000 (6000;+) labai gerai 

(6000; 3000) gerai 

(3000; 0) patenkinamai 

(-; 0) 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 

0 5 (5; +) labai gerai 

(5; 2,5) gerai 

(2,5; 0) patenkinamai 

(-; 0) blogai 

2.2.1-r-6 Uždavinys: Gerinti kaimo 

vietovių gyvenamąją 

aplinką, kad taptų 

patraukliomis gyventi ir 

Komunalinių atliekų sraute 

esančių popieriaus, 

plastiko, metalo, stiklo 

atliekų dalis, paruošta 

0 50 (50; +) labai gerai 

(50; 25) gerai 

(25; 0) patenkinamai 

(-; 0) blogai 
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dirbti pakartotinai naudoti ar 

perdirbti, procentai 

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 

0 22 (22; +) labai gerai 

(22; 11) gerai 

(11; 0) patenkinamai 

(-; 0) 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 

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

(3,3; 3,25) gerai 

(3,25; 3,2) patenkinamai 

(-; 3,2) 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 

0 2500 (2500; +) labai gerai 

(2500; 1250) gerai 

(1250; 0) patenkinamai 

(-; 0) blogai 

 

EFEKTO IR REZULTATO VERTINIMO KRITERIJŲ PASIEKIMO GRAFIKAS 

 

3 lentelė. Efekto ir rezultato vertinimo kriterijų pasiekimo grafikas. 

Kodas 

Vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas 

Metai: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1.1-ef-1 Vidutinio 

išsilavinimo 25-

    a=54,3 

b=54,1 

a=54,9 

b=54,4 

a=55,5 

b=54,7 
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64 metų 

gyventojai 

(ISCED 3, 4), 

tūkst. 

c=53,9 c=53,9 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. 

      a=5,1 

b=2,5 

c=0 

   

1.1.2-r-1 1–6 metų vaikų, 

ugdomų pagal 

veiksmų 

programą ERPF 

lėšomis 

atnaujintose 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

įstaigose, dalis, 

proc. 

      a=21,8 

b=19,8 

c=17,8 

   

1.1.3-r-1 Neformaliojo 

ugdymo 

paslaugomis 

mokykloje ir 

kitur 

pasinaudojančių 

vaikų dalis, proc. 

    a=44,9 

b=44,1 

c=43,3 

a=44,9 

b=44,1 

c=43,3 

a=44,9 

b=44,1 

c=43,3 

a=49,8 

b=46,7 

c=43,3 

  

1.2-ef-1 Vidutinė vyrų ir 

moterų tikėtina 

    a=73,9 

b=73,7 

a=74,4 

b=73,9 

a=75,0 

b=74,2 
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gyvenimo 

trukmė, metais 

c=73,5 c=73,5 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=46,5   

b=47,8 

c=49 

a=45 

b=47 

c=49 

   

1.3.1-r-1 Tikslinių grupių 

asmenys, gavę 

tiesioginės 

naudos iš 

investicijų į 

socialinių 

paslaugų 

infrastruktūrą, 

    a=6 

b=3 

c=0 

a=161 

b=80 

c=0 

a=381 

b=190 

c=0 
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skaičius 

1.3.1-r-2 Investicijas 

gavusiose 

įstaigose esančios 

vietos socialinių 

paslaugų 

gavėjams, 

skaičius 

    a=5 

b=2 

c=0 

a=50 

b=25 

c=0 

a=90 

b=45 

c=0 

   

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=11820 

b=11940 

c=12061 

   

1.4.1-r-1 Valstybės ir 

savivaldybių 

institucijų ir 

įstaigų, pagal 

veiksmų 

programą ESF 

lėšomis 

įgyvendinusių 

paslaugų ir (ar) 

aptarnavimo 

      a=4 

b=2 

c=0 
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kokybei gerinti 

skirtas 

priemones, dalis, 

proc. 

2.1-ef-1 Naujų įmonių 

skaičius 

atnaujintuose 

savivaldybių 

centruose 

    a=10 

b=5 

c=0 

a=24 

b=12 

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, 

procentai 

     a=3,6 

b=1,8 

c=0 

a=10,2 

b=5,1 

c=0 

   

2.1.1-r-4 Anglies dioksido 

(išskyrus 

išsiskiriantį iš 
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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. 

    a=70 

b=35 

c=0 

     

2.1.1-r-6 Lietuvos 

gyventojų, bent 

kartą per 

pastaruosius 12 

mėn. 

apsilankiusių 

kultūros paveldo 

objekte, dalis, 

proc. 

    a=30 

b=15 

c=0 

a=60 

b=30 

c=0 

    

2.1.1-r-7 Sugaištas 

kelionės 

automobilių 

keliais (išskyrus 

TEN-T kelius) 

laikas, mln. val. 

     a=0,002 

b=0,001 

c=0,0001 

a=0,0662 

b=0,0331 

c=0,0001 

a=0,1522 

b=0,0761 

c=0,0001 

  

2.2-ef-1 Įsteigtų darbo 

vietų skaičius 

atnaujintose 

kaimo vietovėse, 

vnt. 

     a=20 

b=10 

c=0 

a=43 

b=20 

c=0 
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2.2.1-r-1 Užimtųjų dalis 

tikslinėse 

teritorijose, proc. 

     a=69,0 

b=68,9 

c=68,8 

a=69,2 

b=69,0 

c=68,8 

   

2.2.1-r-2 Pritrauktos 

papildomos 

materialinės 

investicijos į 

tikslines 

teritorijas, tūkst. 

Eur 

     a=3800 

b=1900 

c=0 

a=6000 

b=3000 

c=0 

   

2.2.1-r-3 Vandens tiekimo 

paslaugų 

prieinamumas, 

proc. 

    a=79 

b=78 

c=77 

a=81 

b=79 

c=77 

    

2.2.1-r-4 Nuotekų 

tvarkymo 

paslaugų 

prieinamumas, 

proc. 

    a=69 

b=68 

c=67 

a=71 

b=69 

c=67 

    

2.2.1-r-5 Sąvartynuose 

šalinamų 

komunalinių 

atliekų dalis, 

procentai 

    a=5 

b=2,5 

c=0 

     

2.2.1-r-6 Komunalinių 

atliekų sraute 

esančių 

popieriaus, 

plastiko, metalo, 

stiklo atliekų 

dalis, paruošta 

pakartotinai 

naudoti ar 

perdirbti, 

    a=50 

b=25 

c=0 
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procentai 

2.2.1-r-7 Teritorijų, 

kuriose 

įgyvendintos 

kraštovaizdžio 

formavimo 

priemonės, 

plotas, hektarai 

    a=15 

b=7,5 

c=0 

a=22 

b=11 

c=0 

    

2.3-ef-1 Registruotų 

ilgalaikių 

bedarbių skaičius, 

vnt. 

    a=4824 

b=5024 

c=5214 

a=4237 

b=4728 

c=5214 

a=3650 

b=4432 

c=5214 

   

2.3.1-r-1 Viešuoju miesto 

transportu 

vežamų keleivių 

skaičius, mln. 

keleivių 

     a=3,3 

b=3,25 

c=3,2 

    

2.3.2-r-1 Turistų (užsienio 

ir vietos) kelionių 

skaičius 

prioritetiniuose 

turizmo plėtros 

regionuose, 

skaičius 

    a=2500 

b=1250 

c=0 

     

* 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 

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 15 0 0 0 0 
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P.N.050 Gyventojai, kuriems teikiamos 

vandens tiekimo paslaugos naujai 

pastatytais geriamojo vandens 

tiekimo tinklais, gyventojų 

skaičius, vnt. 

 0 0 0 0 461 565  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 0 465 1800 0 0 0 0 

P.N.053 Gyventojai, kuriems teikiamos 

paslaugos naujai pastatytais 

nuotekų surinkimo tinklais, 

gyventojų ekvivalentas 

 0 0 0 0 697 866 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 0 420 0 0 0 0 

R.N.091 Teritorijų, kuriose įgyvendintos 

kraštovaizdžio formavimo 

priemonės, plotas, ha  

 0 0 0 0 14.65 7 0 0 0 0 

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

karkaso formavimo aspektais 

pakeisti ar pakoreguoti 

savivaldybių ar jų dalių bendrieji 

planai“  

0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 

P.N.093 Likviduoti kraštovaizdį darkantys 

bešeimininkiai apleisti statiniai ir 

įrenginiai, skaičius  

0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 

P.N.094 Rekultivuotos atvirais kasiniais 

pažeistos žemės, skaičius  

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

P.B.209 Numatomų apsilankymų 

remiamuose kultūros ir gamtos 

paveldo objektuose bei turistų 

traukos vietose skaičiaus 

padidėjimas, apsilankymai per 

metus  

0 0 0 0 572 176 452 0 0 0 

P.B.214 Bendras rekonstruotų arba  0 0 0 0 0 0,58 3,9 1,24 0 0 
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atnaujintų kelių ilgis, km 

P.B.218 Papildomi gyventojai, kuriems 

teikiamos pagerintos vandens 

tiekimo paslaugos, asmenys 

 0 0 0 0 913 1866 0 0 0 0 

P.B.219 Papildomi gyventojai, kuriems 

teikiamos pagerintos nuotekų 

tvarkymo paslaugos, gyventojų 

ekvivalentas 

 0 0 0 0 697 883 0 0 0 0 

P.B.235 Investicijas gavusios vaikų 

priežiūros arba švietimo 

infrastruktūros pajėgumas, 

skaičius  

 0 0 0 150 0 617 5785 0 0 0 

P.B.236 Gyventojai, turintys galimybę 

pasinaudoti pagerintomis 

sveikatos priežiūros paslaugomis, 

asmenys  

          

P.B.238 Sukurtos arba atnaujintos atviros 

erdvės miestų vietovėse, m2  

0 0 0 0 116380 298507 639418 6967 0 0 

P.B.239 Pastatyti arba atnaujinti viešieji 

arba komerciniai pastatai miestų 

vietovėse  

0 0 0 0 0 0 552 0 0 0 

P.N.304 Modernizuoti kultūros 

infrastruktūros objektai, skaičius  

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

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

pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis, 

km  

0 0 0 0 0 2,1 0 0,13 0 0 

 

P.S.322 Rekonstruotų dviračių ir (ar) 

pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis, 

km  

0 0 0 0 0 0,15 0 0,26 0 0 

P.S.323 Įgyvendintos darnaus judumo 

priemonės, skaičius  

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

P.S.325 Įsigytos naujos ekologiškos 

viešojo transporto priemonės, 

vnt.  

0 0 0 0 0 8 0 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  0 0 0 0 7286 0 0 0 0 0 
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komunalinių atliekų surinkimo 

pajėgumai, tonos/metai  

P.S.333 Rekonstruotų vandens tiekimo ir 

nuotekų surinkimo tinklų ilgis, 

km 

 0 0 0 0 4,98 15,48 0 0 0 0 

P.S.335 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti 

lankymui gamtos ir kultūros 

paveldo objektai ir teritorijos, 

skaičius  

0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

P.S.338 Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti 

įvairaus teritorinio lygmens 

kraštovaizdžio arealai, skaičius  

0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 

P.S.342 Įdiegtos saugų eismą gerinančios 

ir aplinkosaugos priemonės, 

skaičius  

0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 

P.S.361 Investicijas gavę socialinių 

paslaugų infrastruktūros objektai, 

skaičius  

0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 

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.  

0 0 0 0 0 61000 30095 0 0 0 

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

paskirčiai pastatai ir statiniai 

kaimo vietovėse, kv. m.  

0 0 0 0 0 124 0 0 0 0 

P.S.372 Tikslinių grupių asmenys, kurie 

dalyvavo informavimo, švietimo 

ir mokymo renginiuose bei 

sveikatos raštingumą 

didinančiose veiklose, skaičius  

          

P.S.380 Pagal veiksmų programą ERPF 

lėšomis sukurtos naujos 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo vietos, skaičius  

0 0 0 0 0 0 165 0 0 0 
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P.S.415 Viešojo valdymo institucijos, 

pagal veiksmų programą ESF 

lėšomis įgyvendinusios paslaugų 

ir (ar) aptarnavimo kokybei 

gerinti skirtas priemones, 

skaičius  

0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 

P.S.416 Viešojo valdymo institucijų 

darbuotojai, kurie dalyvavo pagal 

veiksmų programą ESF lėšomis 

vykdytose veiklose, skirtose 

stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) 

aptarnavimo kokybės gerinimui 

reikalingas kompetencijas, 

skaičius  

0 0 0 0 0 0 221 0 0 0 

P.N.507 Parengti darnaus judumo planai, 

skaičius  

0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

P.N.509 Įrengtos elektromobilių įkrovimo 

stotelės, skaičius  

0 0 0 0  0 0 4 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  

0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 

P.N.722 Pagal veiksmų programą ERPF 

lėšomis atnaujintos bendrojo 

ugdymo mokyklos, skaičius  

0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 

P.N.723 Pagal veiksmų programą ERPF 

lėšomis atnaujintos neformaliojo 

ugdymo įstaigos, skaičius  

0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 

P. N.743 Pagal veiksmų programą ERPF 

lėšomis atnaujintos 

ikimokyklinio ir/ar 

priešmokyklinio ugdymo grupės, 

skaičius  

0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 

P.N.817 Įrengti ženklinimo 

infrastruktūros objektai, skaičius  

0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 

P.N.910 Parengtos piliečių chartijos, 

skaičius  

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
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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 20 20 20 20 20 

P.N.050 Gyventojai, kuriems teikiamos 

vandens tiekimo paslaugos 

naujai pastatytais geriamojo 

vandens tiekimo tinklais, 

gyventojų skaičius, vnt. 

 0 0 0 0 461 1026 1026 1026 1026 1026 

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 0 465 2265 2265 2265 2265 2265 

P.N.053 Gyventojai, kuriems teikiamos 

paslaugos naujai pastatytais 

nuotekų surinkimo tinklais, 

gyventojų ekvivalentas 

 0 0 0 0 697 1563 1563 1563 1563 1563 

P.N.054 Gyventojai, kuriems teikiamos 

nuotekų valymo paslaugos 

naujai pastatytais ir (arba) 

rekonstruotais nuotekų valymo 

įrenginiais, gyventojų 

ekvivalentas 

 0 0 0 0 0 420 420 420 420 420 

R.N.091 Teritorijų, kuriose 

įgyvendintos kraštovaizdžio 

formavimo priemonės, plotas, 

ha  

 0 0 0 0 14,65 21,65 21,65 21,65 21,65 21,65 

P.N.092 „Kraštovaizdžio ir (ar) 

gamtinio karkaso formavimo 

aspektais pakeisti ar 

pakoreguoti savivaldybių ar jų 

dalių bendrieji planai“  

0 0 0 0 2 3 3 3 3 3 

P.N.093 Likviduoti kraštovaizdį 

darkantys bešeimininkiai 

apleisti statiniai ir įrenginiai,  

0 0 0 0 4 8 8 8 8 8 
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skaičius 

P.N.094 Rekultivuotos atvirais kasiniais 

pažeistos žemės, skaičius  

0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 

P.B.209 Numatomų apsilankymų 

remiamuose kultūros ir gamtos 

paveldo objektuose bei turistų 

traukos vietose skaičiaus 

padidėjimas, apsilankymai per 

metus  

0 0 0 0 572 748 1200 1200 1200 1200 

P.B.214 Bendras rekonstruotų arba 

atnaujintų kelių ilgis, km  

0 0 0 0 0 0,58 4,48 5,72 5,72 5,72 

P.B.218 Papildomi gyventojai, kuriems 

teikiamos pagerintos vandens 

tiekimo paslaugos, asmenys 

 0 0 0 0 913 2779 2779 2779 2779 2779 

P.B.219 Papildomi gyventojai, kuriems 

teikiamos pagerintos nuotekų 

tvarkymo paslaugos, gyventojų 

ekvivalentas 

 0 0 0 0 697 1580 1580 1580 1580 1580 

P.B.235 Investicijas gavusios vaikų 

priežiūros arba švietimo 

infrastruktūros pajėgumas, 

skaičius  

0 0 0 150 150 767 6552 6552 6552 6552 

P.B.236 Gyventojai, turintys galimybę 

pasinaudoti pagerintomis 

sveikatos priežiūros 

paslaugomis, asmenys  

          

P.B.238 Sukurtos arba atnaujintos 

atviros erdvės miestų 

vietovėse, m2  

0 0 0 0 116380 414887 1054305 1061272 1061272 1061272 

P.B.239 Pastatyti arba atnaujinti viešieji 

arba komerciniai pastatai 

miestų vietovėse  

0 0 0 0 0 0 552 552 552 552 

P.N.304 Modernizuoti kultūros 

infrastruktūros objektai, 

skaičius  

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

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

pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis, 

km  

0 0 0 0 0 2,1 2,1 2,23   2,23 2,23 

P.S.322 Rekonstruotų dviračių ir (ar) 

pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis, 

km  

0 0 0 0 0 0,15 0,15 0,41 0,41 0,41 
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P.S.323 Įgyvendintos darnaus judumo 

priemonės, skaičius  

0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 

P.S.325 Įsigytos naujos ekologiškos 

viešojo transporto priemonės, 

vnt.  

0 0 0 0 0 8 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   

0 0 0 0 7286 7286 7286 7286 7286 7286 

P.S.333 Rekonstruotų vandens tiekimo 

ir nuotekų surinkimo tinklų 

ilgis, km 

 0 0 0 0 4,98 20,46 20,46 20,46 20,46 20,46 

P.S.335 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti 

lankymui gamtos ir kultūros 

paveldo objektai ir teritorijos, 

skaičius  

0 0 0 0 1 2  3 3 3 3 

P.S.338 Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti 

įvairaus teritorinio lygmens 

kraštovaizdžio arealai, skaičius  

0 0 0 0 3 4 4 4 4 4 

P.S.342 Įdiegtos saugų eismą 

gerinančios ir aplinkosaugos 

priemonės, skaičius  

0 0 0 0 0  1 3 4 4 4 

P.S.361 Investicijas gavę socialinių 

paslaugų infrastruktūros 

objektai, skaičius  

0 0 0 0 1 3 4 4 4 4 

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.  

0 0 0 0 0 61000 91095 91095 91095  91095 
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P.S.365 Atnaujinti ir (ar) pritaikyti 

naujai paskirčiai pastatai ir 

statiniai kaimo vietovėse, kv. 

m.  

0 0 0 0 0 124 124 124 124 124 

P.S.372 Tikslinių grupių asmenys, 

kurie dalyvavo informavimo, 

švietimo ir mokymo 

renginiuose bei sveikatos 

raštingumą didinančiose 

veiklose, skaičius  

          

P.S.380 Pagal veiksmų programą ERPF 

lėšomis sukurtos naujos 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

vietos, skaičius  

0 0 0 0 0 0 165 165 165 165 

P.S.415 Viešojo valdymo institucijos, 

pagal veiksmų programą ESF 

lėšomis įgyvendinusios 

paslaugų ir (ar) aptarnavimo 

kokybei gerinti skirtas 

priemones, skaičius  

0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 

P.S.416 Viešojo valdymo institucijų 

darbuotojai, kurie dalyvavo 

pagal veiksmų programą ESF 

lėšomis vykdytose veiklose, 

skirtose stiprinti teikiamų 

paslaugų ir (ar) aptarnavimo 

kokybės gerinimui reikalingas 

kompetencijas, skaičius  

0 0 0 0 0 0 221 221 221 221 

P.N.507 Parengti darnaus judumo 

planai, skaičius  

0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 

P.N.509 Įrengtos elektromobilių 

įkrovimo stotelės, skaičius  

0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 

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  

0 0 0 0 0 0 7 7 7 7  
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P.N.722 Pagal veiksmų programą ERPF 

lėšomis atnaujintos bendrojo 

ugdymo mokyklos, skaičius  

0 0 0 0 0 1 7 7 7 7 

P.N.723 Pagal veiksmų programą ERPF 

lėšomis atnaujintos 

neformaliojo ugdymo įstaigos, 

skaičius  

0 0 0 1 1 1 7 7 7 7 

P. N.743 Pagal veiksmų programą ERPF 

lėšomis atnaujintos 

ikimokyklinio ir/ar 

priešmokyklinio ugdymo 

grupės, skaičius  

0 0 0 0 0 0 18 18 18 18 

P.N.817 Įrengti ženklinimo 

infrastruktūros objektai, 

skaičius  

0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 

P.N.910 Parengtos piliečių 

chartijos, skaičius  

0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 

 

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 

išsilavinimo 25-64 

metų gyventojai 

(ISCED 3, 4), tūkst. 

 Vidutinio išsilavinimo 25-

64 metų gyventojai Telšių 

apskrityje (ISCED 3, 4), 

tūkst. 

Lietuvos statistikos 

departamentas 

www.stat.gov.

lt 

Regioninės 

plėtros 

departamento prie 

Vidaus reikalų 

ministerijos 

Telšių apskrities 

skyrius (toliau – 

TAS) 

Metinis 

1.1.1-r-1 Bendrojo ugdymo 

mokinių, kurie 

Apskaičiuojamas taip, kaip 

nurodyta 2014– 2020 metų 

 Savivaldybės 

administracija 

Tiesiogiai 

kreipiantis į 

TAS Metinis 
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mokosi bent už 289 

tūkst. eurų pagal 

veiksmų programą 

ERPF lėšomis 

atnaujintose įstaigose, 

dalis, proc. 

ESFI investicijų Veiksmų 

programos stebėsenos  

rodiklių skaičiavimo apraše. 

savivaldybės 

administracija 

P.B.235 Investicijas gavusios 

vaikų priežiūros arba 

švietimo 

infrastruktūros 

pajėgumas, skaičius 

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.380 Pagal veiksmų 

programą ERPF 

lėšomis sukurtos 

naujos ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio 

ugdymo vietos, 

skaičius 

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.722 Pagal veiksmų 

programą ERPF 

lėšomis atnaujintos 

bendrojo ugdymo 

mokyklos, skaičius 

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, 

TAS Metinis 
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tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

administraciją 

1.1.2-r-1 1–6 metų vaikų, 

ugdomų pagal 

veiksmų programą 

ERPF lėšomis 

atnaujintose 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigose, 

dalis, 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.B.235 Investicijas gavusios 

vaikų priežiūros arba 

švietimo 

infrastruktūros 

pajėgumas, skaičius 

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.380 Pagal veiksmų 

programą ERPF 

lėšomis sukurtos 

naujos ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio 

ugdymo vietos, 

skaičius 

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.717 Pagal veiksmų 

programą ERPF 

Apskaičiuojamas taip, kaip 

nurodyta 2014– 2020 metų 

 Lietuvos 

Respublikos 

2014–2020 m. 

laikotarpio 

TAS Metinis 
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lėšomis atnaujintos 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokyklos, 

skaičius 

ESFI investicijų Veiksmų 

programos stebėsenos 

rodiklių skaičiavimo apraše. 

finansų ministerija projektų 

įgyvendinimui 

posistemis 

(SFMIS 

2014). 

Neveikiant 

SFMIS 2014, 

tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

administraciją 

P. N.743 Pagal veiksmų 

programą ERPF 

lėšomis atnaujintos 

ikimokyklinio ir/ar 

priešmokyklinio 

ugdymo grupės, 

skaičius 

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 

1.1.3-r-1 Neformaliojo 

ugdymo paslaugomis 

mokykloje ir kitur 

pasinaudojančių 

vaikų dalis, 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.B.235 Investicijas gavusios 

vaikų priežiūros arba 

švietimo 

infrastruktūros 

pajėgumas, skaičius 

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.N.723 Pagal veiksmų 

programą ERPF 

lėšomis atnaujintos 

neformaliojo ugdymo 

įstaigos, skaičius 

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 

1.2-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 
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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 

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 

Apskaičiuojamas taip, kaip 

nurodyta 2014– 2020 metų 

ESFI investicijų Veiksmų 

programos stebėsenos  

rodiklių skaičiavimo apraše. 

 Savivaldybės 

administracija 

Tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

administracija 

TAS Metinis 

1.3.1-r-2 Investicijas gavusiose 

įstaigose esančios 

vietos socialinių 

paslaugų gavėjams, 

skaičius 

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.S.361 Investicijas gavę 

socialinių paslaugų 

infrastruktūros 

Apskaičiuojamas taip, kaip 

nurodyta 2014– 2020 metų 

ESFI investicijų Veiksmų 

 Lietuvos 

Respublikos 

finansų ministerija 

2014–2020 m. 

laikotarpio 

projektų 

TAS Metinis 



72 

 

objektai, skaičius programos stebėsenos 

rodiklių skaičiavimo apraše. 

įgyvendinimui 

posistemis 

(SFMIS 

2014). 

Neveikiant 

SFMIS 2014, 

tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

administraciją 

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 

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 

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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lėšomis 

įgyvendinusių 

paslaugų ir (ar) 

aptarnavimo kokybei 

gerinti skirtas 

priemones, dalis,  

proc. 

P.S.415 Viešojo valdymo 

institucijos, pagal 

veiksmų programą 

ESF lėšomis 

įgyvendinusios 

paslaugų ir (ar) 

aptarnavimo kokybei 

gerinti skirtas 

priemones, skaičius 

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.416 Viešojo valdymo 

institucijų 

darbuotojai, kurie 

dalyvavo pagal 

veiksmų programą 

ESF lėšomis 

vykdytose veiklose, 

skirtose stiprinti 

teikiamų paslaugų ir 

(ar) aptarnavimo 

kokybės gerinimui 

reikalingas 

kompetencijas, 

skaičius 

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.910 Parengtos piliečių 

chartijos, skaičius 

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). 

TAS Metinis 
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Neveikiant 

SFMIS 2014, 

tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

administraciją 

 

Prioritetas:  Sanglaudos ekonominis didėjimas lyginant su šalimi 

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 
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, m2 

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 

TAS Metinis 
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kreipiantis į 

savivaldybės 

administraciją 

P.B.239 Pastatyti arba 

atnaujinti viešieji 

arba komerciniai 

pastatai miestų 

vietovėse 

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-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 

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 

2014–2020 m. 

laikotarpio 

projektų 

įgyvendinimui 

posistemis 

(SFMIS 

2014). 

TAS Metinis 
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infrastruktūra, ha kreipiantis į 

savivaldybės 

administraciją 

Neveikiant 

SFMIS 2014, 

tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

administraciją 

2.1.1-r-4 Anglies dioksido 

(išskyrus išsiskiriantį 

iš biomasės) kiekis, 

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 

Apskaičiuojamas taip, kaip 

nurodyta 2014– 2020 metų 

 Lietuvos 

Respublikos 

2014–2020 m. 

laikotarpio 

TAS Metinis 
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įkrovimo stotelės, 

vnt. 

ESFI investicijų Veiksmų 

programos stebėsenos 

rodiklių skaičiavimo apraše. 

finansų ministerija projektų 

įgyvendinimui 

posistemis 

(SFMIS 

2014). 

Neveikiant 

SFMIS 2014, 

tiesiogiai 

kreipiantis į 

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 

Apskaičiuojamas taip, kaip 

nurodyta 2014– 2020 metų 

ESFI investicijų Veiksmų 

programos stebėsenos  

 Savivaldybės 

administracija 

Tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

administracija 

TAS Metinis 



78 

 

renginių, proc. rodiklių skaičiavimo apraše. 

P.N.304 Modernizuoti 

kultūros 

infrastruktūros 

objektai, skaičius 

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-6 Lietuvos gyventojų, 

bent kartą per 

pastaruosius 12 mėn. 

apsilankiusių kultūros 

paveldo objekte, 

dalis, 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.B.209 Numatomų 

apsilankymų 

remiamuose kultūros 

ir gamtos paveldo 

objektuose bei turistų 

traukos vietose 

skaičiaus 

padidėjimas, 

apsilankymai per 

metus 

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.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 

TAS Metinis 
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SFMIS 2014, 

tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

administraciją 

2.1.1-r-7 Sugaištas kelionės 

automobilių keliais 

(išskyrus TEN-T 

kelius) laikas, mln. 

val. 

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.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 

administraciją 

TAS Metinis 

P.S.342 Įdiegtos saugų eismą 

gerinančios ir 

aplinkosaugos 

priemonės, skaičius 

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 

 2.2-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   Savivaldybės Tiesiogiai TAS Metinis 
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tikslinėse teritorijose, 

proc. 

administracija kreipiantis į 

savivaldybės 

administracija 

2.2.1-r-2 Pritrauktos 

papildomos 

materialinės 

investicijos į tikslines 

teritorijas, tūkst. Eur 

  Savivaldybės 

administracija 

Tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

administracija 

TAS Metinis 

P.S.364 Naujos atviros erdvės 

vietovėse nuo 1 iki 6 

tūkst. gyv. (išskyrus 

savivaldybių centrus), 

kv. m. 

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.S.365 Atnaujinti ir (ar) 

pritaikyti naujai 

paskirčiai pastatai ir 

statiniai kaimo 

vietovėse, kv. m. 

Apskaičiuojamas taip, kaip 

nurodyta 2014– 2020 metų 

ESFI investicijų Veiksmų 

programos stebėsenos  

rodiklių skaičiavimo apraše. 

 Savivaldybės 

administracija 

Tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

administracija 

TAS Metinis 

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, 

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.N.051 Gyventojai, kuriems 

teikiamos vandens 

tiekimo paslaugos iš 

naujai pastatytų ir 

(arba) rekonstruotų 

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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geriamojo vandens 

gerinimo įrenginių“, 

gyventojų skaičius, 

vnt. 

(SFMIS 

2014). 

Neveikiant 

SFMIS 2014, 

tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

administraciją 

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 

SFMIS 2014, 

tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

administraciją 

TAS Metinis 

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 

Apskaičiuojamas taip, kaip 

nurodyta 2014– 2020 metų 

 Lietuvos 

Respublikos 

2014–2020 m. 

laikotarpio 

TAS Metinis 
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naujai pastatytais 

nuotekų surinkimo 

tinklais, gyventojų 

ekvivalentas 

ESFI investicijų Veiksmų 

programos stebėsenos 

rodiklių skaičiavimo apraše. 

finansų ministerija projektų 

įgyvendinimui 

posistemis 

(SFMIS 

2014). 

Neveikiant 

SFMIS 2014, 

tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

administraciją 

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 

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 

2.2.1-r-5 Sąvartynuose 

šalinamų 

komunalinių atliekų 

dalis, procentai 

Apskaičiuojamas taip, kaip 

nurodyta 2014– 2020 metų 

ESFI investicijų Veiksmų 

programos stebėsenos 

 Savivaldybės 

administracija 

Tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

administracija 

TAS Metinis 
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rodiklių skaičiavimo apraše 

2.2.1-r-6 Komunalinių atliekų 

sraute esančių 

popieriaus, plastiko, 

metalo, stiklo atliekų 

dalis, paruošta 

pakartotinai naudoti 

ar perdirbti, 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.S.329 Sukurti / pagerinti 

atskiro komunalinių 

atliekų surinkimo 

pajėgumai, 

tonos/metai 

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 

2.2.1-r-7 Teritorijų, kuriose 

įgyvendintos 

kraštovaizdžio 

formavimo 

priemonės, plotas, 

hektarai 

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 

R.N.091 Teritorijų, kuriose 

įgyvendintos 

kraštovaizdžio 

formavimo 

priemonės, plotas, ha  

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). 

TAS Metinis 
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Neveikiant 

SFMIS 2014, 

tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

administraciją 

P.N.092 „Kraštovaizdžio ir 

(ar) gamtinio karkaso 

formavimo aspektais 

pakeisti ar 

pakoreguoti 

savivaldybių ar jų 

dalių bendrieji 

planai“ 

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.093 Likviduoti 

kraštovaizdį 

darkantys 

bešeimininkiai 

apleisti statiniai ir 

įrenginiai, skaičius 

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.094 Rekultivuotos atvirais 

kasiniais pažeistos 

žemės, skaičius 

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, 

TAS Metinis 
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tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

administraciją 

P. S.338 Išsaugoti, sutvarkyti 

ar atkurti įvairaus 

teritorinio lygmens 

kraštovaizdžio 

arealai, skaičius 

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-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 

 Keleivių vežimas kelių 

transportu, mln. keleivių 

Lietuvos statistikos 

departamentas 

www.stat.gov.

lt 

TAS Metinis 

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 

Apskaičiuojamas taip, kaip 

nurodyta 2014– 2020 metų 

ESFI investicijų Veiksmų 

 Savivaldybės 

administracija 

Tiesiogiai 

kreipiantis į 

savivaldybės 

TAS Metinis 
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prioritetiniuose 

turizmo plėtros 

regionuose, skaičius 

programos stebėsenos  

rodiklių skaičiavimo apraše. 

administracija 

P.N.817 Įrengti ženklinimo 

infrastruktūros 

objektai, skaičius 

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 

*  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. 

 

 

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 
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Kita (nurodyti)          

* Vienkartinis, periodinis (nurodyti periodiškumą) 

______________________________________ 


