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1 lentelė. Efekto ir rezultato vertinimo kriterijų pasiekimas. 
 

Kodas Vertinimo 
kriterijaus pavadinimas 

Metai: 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1.1-ef-1 Vidutinio išsilavinimo 25-64 metų gyventojai (ISCED 3, 4), tūkst. 
Nuokrypio 
intervalai 

a [a; +∞) arba (-∞; a] – labai 
gerai 
b (a; b) – gerai 
c [b; c) – patenkinamai 
(-∞; c] arba [c; +∞) – blogai 

 -  a=54,3 
b=54,1 
c=53,9 

a=54,7 
b=54,3 
c=53,9 

a=55,1 
b=54,5 
c=53,9 

a=55,5 
b=54,7 
c=53,9 

   

Faktinė reikšmė: -         
Įvertinimas (labai gerai, gerai, 

patenkinamai, blogai) 
-          

1.1.1-r-1 Bendrojo ugdymo mokinių, kurie mokosi bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintose įstaigose, 
dalis, proc. 

Nuokrypio 
intervalai 

a [a; +∞) arba (-∞; a] – labai 
gerai 
b (a; b) – gerai 
c [b; c) – patenkinamai 
(-∞; c] arba [c; +∞) – blogai 

 -         

Faktinė reikšmė: -         
Įvertinimas (labai gerai, gerai, 

patenkinamai, blogai) 
-         

1.1.2-r-1 1–6 metų vaikų, ugdomų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose, 
dalis, proc. 

Nuokrypio 
intervalai 

a [a; +∞) arba (-∞; a] – labai 
gerai 
b (a; b) – gerai 
c [b; c) – patenkinamai 
(-∞; c] arba [c; +∞) – blogai 

 -         

Faktinė reikšmė: -         
Įvertinimas (labai gerai, gerai, 

patenkinamai, blogai) 
-         

1.1.3-r-1 Neformaliojo ugdymo paslaugomis mokykloje ir kitur pasinaudojančių vaikų dalis, proc. 
Nuokrypio 
intervalai 

a [a; +∞) arba (-∞; a] – labai 
gerai 
b (a; b) – gerai 
c [b; c) – patenkinamai 
(-∞; c] arba [c; +∞) – blogai 

 -         

Faktinė reikšmė: -         
Įvertinimas (labai gerai, gerai, -         
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patenkinamai, blogai) 

1.2-ef-1 Vidutinė vyrų ir moterų tikėtina gyvenimo trukmė, metais 
Nuokrypio 
intervalai 

a [a; +∞) arba (-∞; a] – labai 
gerai 
b (a; b) – gerai 
c [b; c) – patenkinamai 
(-∞; c] arba [c; +∞) – blogai 

 -  a=73,9 
b=73,7 
c=73,5 

a=74,3 
b=73,9 
c=73,5 

a=74,7 
b=74,1 
c=73,5 

a=75,0 
b=74,2 
c=73,5 

   

Faktinė reikšmė: -         
Įvertinimas (labai gerai, gerai, 

patenkinamai, blogai) 
-         

1.2.1-r-1 Apsilankymų pas gydytojus skaičiaus, tenkančio vienam gyventojui, skirtumas tarp miestų ir rajonų savivaldybių gyventojų“, 
apsilankymų skaičius, tenkantis 1 gyventojui 

Nuokrypio 
intervalai 

a [a; +∞) arba (-∞; a] – labai 
gerai 
b (a; b) – gerai 
c [b; c) – patenkinamai 
(-∞; c] arba [c; +∞) – blogai 

 -         

Faktinė reikšmė: -         
Įvertinimas (labai gerai, gerai, 

patenkinamai, blogai) 
-         

1.2.2-r-1 Vyresnių nei 60 metų asmenų, dalyvavusių sveikatos  mokymo renginiuose, dalis nuo visų dalyvių, proc. 
Nuokrypio 
intervalai 

a [a; +∞) arba (-∞; a] – labai 
gerai 
b (a; b) – gerai 
c [b; c) – patenkinamai 
(-∞; c] arba [c; +∞) – blogai 

 -         

Faktinė reikšmė: -         
Įvertinimas (labai gerai, gerai, 

patenkinamai, blogai) 
-         

1.3-ef-1 Bendras smurtą patyrusių vaikų skaičius 
Nuokrypio 
intervalai 

a [a; +∞) arba (-∞; a] – labai 
gerai 
b (a; b) – gerai 
c [b; c) – patenkinamai 
(-∞; c] arba [c; +∞) – blogai 

 -  a=48 
b=48,5 
c=49 

a=47 
b=48 
c=49 

a=46 
b=47,5 
c=49 

a=45 
b=47 
c=49 

   

Faktinė reikšmė: -         
Įvertinimas (labai gerai, gerai, 

patenkinamai, blogai) 
-         

1.3.1-r-1 Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą, skaičius 
Nuokrypio 
intervalai 

a [a; +∞) arba (-∞; a] – labai 
gerai 
b (a; b) – gerai 
c [b; c) – patenkinamai 
(-∞; c] arba [c; +∞) – blogai 

 -         

Faktinė reikšmė: -         
Įvertinimas (labai gerai, gerai, 

patenkinamai, blogai) 
-         

1.3.1-r-2 Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams, skaičius 
Nuokrypio 
intervalai 

a [a; +∞) arba (-∞; a] – labai 
gerai 
b (a; b) – gerai 
c [b; c) – patenkinamai 
(-∞; c] arba [c; +∞) – blogai 

 -         

Faktinė reikšmė: -         
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Įvertinimas (labai gerai, gerai, 

patenkinamai, blogai) 
-         

1.3.2-r-1 Asmenų (šeimų), kuriems išnuomotas savivaldybės socialinis būstas, dalis nuo visų socialinio būsto nuomos laukiančių asmenų 
(šeimų) (procentais) 

Nuokrypio 
intervalai 

a [a; +∞) arba (-∞; a] – labai 
gerai 
b (a; b) – gerai 
c [b; c) – patenkinamai 
(-∞; c] arba [c; +∞) – blogai 

 -   a=0,4 
b=0,2 
c=0 

a=7,1 
b=3,5 
c=0 

    

Faktinė reikšmė: -         
Įvertinimas (labai gerai, gerai, 

patenkinamai, blogai) 
-         

1.4-ef-1 Vidutinis finansuojamų iš biudžetų darbuotojų skaičius  
Nuokrypio 
intervalai 

a [a; +∞) arba (-∞; a] – labai 
gerai 
b (a; b) – gerai 
c [b; c) – patenkinamai 
(-∞; c] arba [c; +∞) – blogai 

 -  a=12011 
b=12031 
c=12061 

a=11961 
b=12001 
c=12061 

a=11911 
b=11971 
c=12061 

a=11820 
b=11940 
c=12061 

   

Faktinė reikšmė: -         
Įvertinimas (labai gerai, gerai, 

patenkinamai, blogai) 
-         

1.4.1-r-1 Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusių paslaugų ir (ar) aptarnavimo 
kokybei gerinti skirtas priemones, dalis, proc. 

Nuokrypio 
intervalai 

a [a; +∞) arba (-∞; a] – labai 
gerai 
b (a; b) – gerai 
c [b; c) – patenkinamai 
(-∞; c] arba [c; +∞) – blogai 

 -         

Faktinė reikšmė: -         
Įvertinimas (labai gerai, gerai, 

patenkinamai, blogai) 
-         

2.1-ef-1 Naujų įmonių skaičius atnaujintuose savivaldybių centruose 
Nuokrypio 
intervalai 

a [a; +∞) arba (-∞; a] – labai 
gerai 
b (a; b) – gerai 
c [b; c) – patenkinamai 
(-∞; c] arba [c; +∞) – blogai 

 -  a=10 
b=5 
c=0 

a=20 
b=10 
c=0 

a=30 
b=15 
c=0 

a=39 
b=19 
c=0 

   

Faktinė reikšmė: -         
Įvertinimas (labai gerai, gerai, 

patenkinamai, blogai) 
-         

2.1.1-r-1 Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines teritorijas, tūkst. Eur 
Nuokrypio 
intervalai 

a [a; +∞) arba (-∞; a] – labai 
gerai 
b (a; b) – gerai 
c [b; c) – patenkinamai 
(-∞; c] arba [c; +∞) – blogai 

 -         

Faktinė reikšmė: -         
Įvertinimas (labai gerai, gerai, 

patenkinamai, blogai) 
-         

2.1.1-r-2 Dirbančiųjų dalis įmonėse, lyginant su darbingo amžiaus gyventojų skaičiumi savivaldybėse, kuriose yra išskirtų tikslinių teritorijų, 
proc. 
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Nuokrypio 
intervalai 

a [a; +∞) arba (-∞; a] – labai 
gerai 
b (a; b) – gerai 
c [b; c) – patenkinamai 
(-∞; c] arba [c; +∞) – blogai 

 -         

Faktinė reikšmė: -         
Įvertinimas (labai gerai, gerai, 

patenkinamai, blogai) 
-         

2.1.1-r-3 Be valymo išleistų paviršinių nuotekų kiekio sumažėjimas, procentai 
Nuokrypio 
intervalai 

a [a; +∞) arba (-∞; a] – labai 
gerai 
b (a; b) – gerai 
c [b; c) – patenkinamai 
(-∞; c] arba [c; +∞) – blogai 

 -  a=0 
b=0 
c=0 

a=0 
b=0 
c=0 

a=3,6 
b=1,8 
c=0 

a=10,2 
b=5,1 
c=0 

   

Faktinė reikšmė: -         
Įvertinimas (labai gerai, gerai, 

patenkinamai, blogai) 
-         

2.1.1-r-4 Anglies dioksido (išskyrus išsiskiriantį iš biomasės) kiekis, namų ūkių išmestas į atmosferą iš transporto veiklos“, tūkst. tonų 
Nuokrypio 
intervalai 

a [a; +∞) arba (-∞; a] – labai 
gerai 
b (a; b) – gerai 
c [b; c) – patenkinamai 
(-∞; c] arba [c; +∞) – blogai 

 -         

Faktinė reikšmė: -         
Įvertinimas (labai gerai, gerai, 

patenkinamai, blogai) 
-         

2.1.1-r-5 Gyventojai (≥15 m.), per pastaruosius 12 mėnesių lankę, žiūrėję scenos meno renginių, proc. 
Nuokrypio 
intervalai 

a [a; +∞) arba (-∞; a] – labai 
gerai 
b (a; b) – gerai 
c [b; c) – patenkinamai 
(-∞; c] arba [c; +∞) – blogai 

 -         

Faktinė reikšmė: -         
Įvertinimas (labai gerai, gerai, 

patenkinamai, blogai) 
-         

2.1.1-r-6 Lietuvos gyventojų, bent kartą per pastaruosius 12 mėn. apsilankiusių kultūros paveldo objekte, dalis, proc. 
Nuokrypio 
intervalai 

a [a; +∞) arba (-∞; a] – labai 
gerai 
b (a; b) – gerai 
c [b; c) – patenkinamai 
(-∞; c] arba [c; +∞) – blogai 

 -         

Faktinė reikšmė: -         
Įvertinimas (labai gerai, gerai, 

patenkinamai, blogai) 
-         

2.1.1-r-7 Sugaištas kelionės automobilių keliais (išskyrus TEN-T kelius) laikas 
Nuokrypio 
intervalai 

a [a; +∞) arba (-∞; a] – labai 
gerai 
b (a; b) – gerai 
c [b; c) – patenkinamai 
(-∞; c] arba [c; +∞) – blogai 

 -         

Faktinė reikšmė: -         
Įvertinimas (labai gerai, gerai, 

patenkinamai, blogai) 
-         

2.2-ef-1 Įsteigtų darbo vietų skaičius atnaujintose kaimo vietovėse, vnt. 
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Nuokrypio 
intervalai 

a [a; +∞) arba (-∞; a] – labai 
gerai 
b (a; b) – gerai 
c [b; c) – patenkinamai 
(-∞; c] arba [c; +∞) – blogai 

 -  a=10 
b=5 
c=0 

a=20 
b=10 
c=0 

a=30 
b=15 
c=0 

a=43 
b=20 
c=0 

   

Faktinė reikšmė: -         
Įvertinimas (labai gerai, gerai, 

patenkinamai, blogai) 
-         

2.2.1-r-1 Užimtųjų dalis tikslinėse teritorijose, proc. 
Nuokrypio 
intervalai 

a [a; +∞) arba (-∞; a] – labai 
gerai 
b (a; b) – gerai 
c [b; c) – patenkinamai 
(-∞; c] arba [c; +∞) – blogai 

 -         

Faktinė reikšmė: -         
Įvertinimas (labai gerai, gerai, 

patenkinamai, blogai) 
-         

2.2.1-r-2 Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines teritorijas, tūkst. Eur 
Nuokrypio 
intervalai 

a [a; +∞) arba (-∞; a] – labai 
gerai 
b (a; b) – gerai 
c [b; c) – patenkinamai 
(-∞; c] arba [c; +∞) – blogai 

 -         

Faktinė reikšmė: -         
Įvertinimas (labai gerai, gerai, 

patenkinamai, blogai) 
-         

2.2.1-r-3 Vandens tiekimo paslaugų prieinamumas, proc. 
Nuokrypio 
intervalai 

a [a; +∞) arba (-∞; a] – labai 
gerai 
b (a; b) – gerai 
c [b; c) – patenkinamai 
(-∞; c] arba [c; +∞) – blogai 

 -  a=77 
b=77 
c=77 

a=79 
b=78 
c=77 

a=81 
b=79 
c=77 

    

Faktinė reikšmė: -         
Įvertinimas (labai gerai, gerai, 

patenkinamai, blogai) 
-         

2.2.1-r-4 Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas, proc. 
Nuokrypio 
intervalai 

a [a; +∞) arba (-∞; a] – labai 
gerai 
b (a; b) – gerai 
c [b; c) – patenkinamai 
(-∞; c] arba [c; +∞) – blogai 

 -  a=67 
b=67 
c=67 

a=69 
b=68 
c=67 

a=71 
b=69 
c=67 

    

Faktinė reikšmė: -         
Įvertinimas (labai gerai, gerai, 

patenkinamai, blogai) 
-         

2.2.1-r-5 Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis, procentai 
Nuokrypio 
intervalai 

a [a; +∞) arba (-∞; a] – labai 
gerai 
b (a; b) – gerai 
c [b; c) – patenkinamai 
(-∞; c] arba [c; +∞) – blogai 

 -         

Faktinė reikšmė: -         
Įvertinimas (labai gerai, gerai, 

patenkinamai, blogai) 
-         

2.2.1-r-6 Komunalinių atliekų sraute esančių popieriaus, plastiko, metalo, stiklo paruošta pakartotinai naudoti ar perdirbti, procentai 
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Nuokrypio 
intervalai 

a [a; +∞) arba (-∞; a] – labai 
gerai 
b (a; b) – gerai 
c [b; c) – patenkinamai 
(-∞; c] arba [c; +∞) – blogai 

 -         

Faktinė reikšmė: -         
Įvertinimas (labai gerai, gerai, 

patenkinamai, blogai) 
-         

2.2.1-r-7 Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas, hektarai 
Nuokrypio 
intervalai 

a [a; +∞) arba (-∞; a] – labai 
gerai 
b (a; b) – gerai 
c [b; c) – patenkinamai 
(-∞; c] arba [c; +∞) – blogai 

 -         

Faktinė reikšmė: -         
Įvertinimas (labai gerai, gerai, 

patenkinamai, blogai) 
-         

2.3-ef-1 Registruotų ilgalaikių bedarbių skaičius, vnt. 
Nuokrypio 
intervalai 

a [a; +∞) arba (-∞; a] – labai 
gerai 
b (a; b) – gerai 
c [b; c) – patenkinamai 
(-∞; c] arba [c; +∞) – blogai 

 -  a=4824 
b=5024 
c=5214 

a=4434 
b=4834 
c=5214 

a=4044 
b=4644 
c=5214 

a=3650 
b=4432 
c=5214 

   

Faktinė reikšmė: -         
Įvertinimas (labai gerai, gerai, 

patenkinamai, blogai) 
-         

2.3.1-r-1 Viešuoju miesto transportu vežamų keleivių skaičius, mln. keleivių 
Nuokrypio 
intervalai 

a [a; +∞) arba (-∞; a] – labai 
gerai 
b (a; b) – gerai 
c [b; c) – patenkinamai 
(-∞; c] arba [c; +∞) – blogai 

 -         

Faktinė reikšmė: -         
Įvertinimas (labai gerai, gerai, 

patenkinamai, blogai) 
-         

2.3.2-r-1 Turistų (užsienio ir vietos) kelionių skaičius prioritetiniuose turizmo plėtros regionuose, skaičius 
Nuokrypio 
intervalai 

a [a; +∞) arba (-∞; a] – labai 
gerai 
b (a; b) – gerai 
c [b; c) – patenkinamai 
(-∞; c] arba [c; +∞) – blogai 

 -         

Faktinė reikšmė: -         
Įvertinimas (labai gerai, gerai, 

patenkinamai, blogai) 
-         

 
 
 

2 lentelė. Pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai – projektų įtraukimas į regiono arba valstybės projektų sąrašus*. 
 

Požymiai Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur) Projektų įtraukimas į regiono arba valstybės projektų 
sąrašus 

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija 

Veiksmų 
programos 
įgyvendinimo 

plano arba 
Kaimo 
plėtros 

R/V** ITI*** Iš viso: Savivaldybės 
biudžetas 

Valstybės 
biudžetas 

Privačios 
lėšos 

Kitos 
viešosios 

lėšos 

ES lėšos Planuota (metai, 
mėnuo) 

Faktiškai įvykdyta 
(metai, mėnuo) 

Vėlavimas 
(mėnesiais) 
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programos 
priemonė 

(Nr.) 

1.3  Tikslas: Socialiai saugūs gyventojai 

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 
administracij
a 

Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerija 

Mažeikių 
rajono 
savivaldybė 

08.1.2-
CPVA-R-408 

R - 1129024 169354 0 0 0 959670 2016-03 2016-03 0 

1.3.2.1.2 Socialinio būsto 
fondo plėtra 
Plungės rajone 

Plungės 
rajono 
savivaldybės 
administracij
a 

Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerija 

Plungės 
rajonas 

08.1.2-
CPVA-R-408 

R - 799679 119952 0 0 0 679727 2016-03 2016-03 0 

1.3.2.1.3 Pastato Plungės g. 
18, Rietave, 
trečiojo aukšto 
pritaikymas 
socialinio būsto 
paskirčiai 

Rietavo 
savivaldybės 
administracij
a 

Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerija 

Rietavo 
miestas 

08.1.2-
CPVA-R-408 

R - 177900 26685 
 

0 0 0 151215 2016-03 2016-03 0 

1.3.2.1.4 Socialinio būsto 
fondo plėtra 
įsigyjant butus 

Telšių rajono 
savivaldybės 
administracij
a 

Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerija 

Telšių rajonas 08.1.2-
CPVA-R-408 

R - 864664 129700 0 0 0 734964 2016-03 2016-03 0 

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 
administracij
a 

Vidaus 
reikalų 
ministerija 

Telšių miestas 07.1.1-
CPVA-V-902 

V ITI 1362800 102210 102210 0 0 1158380 2015-10 2015-11 1 

2.1.1.1.2 Ventos upės slėnio 
sutvarkymas, 
įrengiant 
rekreacinę ir 
aktyvaus poilsio 
zoną 

Mažeikių 
rajono 
savivaldybės 
administracij
a 

Vidaus 
reikalų 
ministerija 

Mažeikių 
miestas 

07.1.1-
CPVA-V-902 

V ITI 1013600 76020 76020 0 0 861560 2015-12 2015-11 -1 

2.1.1.1.3 Rietavo 
kunigaikščių 
Oginskių 
dvarvietės 
sutvarkymas ir 
pritaikymas 
bendruomeniniams 
poreikiams, naujų 
paslaugų teikimui 

Rietavo 
savivaldybės 
administracij
a 

Vidaus 
reikalų 
ministerija 

Rietavo 
miestas 

07.1.1-
CPVA-R-905 

R ITI 472900 35468 35467 0 0 401965 2016-01 - 2 

2.1.1.1.4 Viešosios erdvės su 
prieigomis 
sutvarkymas 
Rietavo miesto 
Laisvės gatvėje, 
įrengiant Žemės 
ūkio produktų 
turgelį 

Rietavo 
savivaldybės 
administracij
a 

Vidaus 
reikalų 
ministerija 

Rietavo 
miestas 

07.1.1-
CPVA-R-905 

R ITI 103800 7785 7785 0 0 88230 2016-01 - 2 

2.1.1.1.8 Rietavo miesto 
gyvenamųjų namų 
kvartalų 
kompleksinis 

Rietavo 
savivaldybės 
administracij
a 

Vidaus 
reikalų 
ministerija 

Rietavo 
miestas 

07.1.1-
CPVA-R-905 

R ITI 579000 43425 43425 0 0 492150 2016-01 - 2 
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sutvarkymas, 
didinant 
gyvenamosios 
aplinkos 
patrauklumą 

2.1.1.1.9 Poilsio ir 
rekreacijos zonos 
įrengimas šalia 
Rietavo 
kunigaikščių 
Oginskių 
dvarvietės 

Rietavo 
savivaldybės 
administracij
a 

Vidaus 
reikalų 
ministerija 

Rietavo 
miestas 

07.1.1-
CPVA-R-905 

R ITI 576800 43260 43260 0 0 490280 2016-01 - 2 

2.1.1.3 Priemonė: Kurti darnaus judumo sistemas  

2.1.1.3.1 Mažeikių miesto 
darnaus judumo 
plano parengimas 

Mažeikių 
rajono 
savivaldybės 
administracij
a 

Susisiekimo 
ministerija 

Mažeikių 
miestas  

04.5.1-TID-
V-513 

V ITI 47100 7065 0 0 0 40035 2016-01 - 2 

2.1.1.3.2 Telšių miesto 
darnaus judumo 
plano parengimas 

Telšių rajono 
savivaldybės 
administracij
a 

Susisiekimo 
ministerija 

Telšių miestas 04.5.1-TID-
V-513 

V ITI 43500 43500 0 0 0 0 2016-01 - 2 

2.1.1.4 Priemonė: Diegti darnaus judumo priemones  

2.1.1.4.4 Automatizuotų 
eismo srautų 
valdymo sistemų 
įrengimas Pavenčių 
g. Mažeikiuose 

Mažeikių 
rajono 
savivaldybės 
administracij
a 

Susisiekimo 
ministerija 

Mažeikių 
miestas 

04.5.1-TID-
R-514 

R ITI 550400 82560 0 0 0 467840 2016-03 - - 

2.1.1.6 Priemonė: Rekonstruoti ir plėtoti pėsčiųjų ir dviračių takus 

2.1.1.6.1 Pėsčiųjų ir dviračių 
takų įrengimas 
Telšių mieste palei 
Masčio ežerą nuo 
Muziejaus g. iki 
Parko g. 

Telšių rajono 
savivaldybės 
administracij
a 

Susisiekimo 
ministerija 

Telšių miestas 04.5.1-TID-
R-516 

R ITI 161900 24285 0 0 0 137615 2016-02 - 1 

2.1.1.6.2 Pėsčiųjų ir dviračių 
takų rekonstrukcija 
ir nauja statyba 
Pavenčių g. 
Mažeikiuose 

Mažeikių 
rajono 
savivaldybės 
administracij
a 

Susisiekimo 
ministerija 

Mažeikių 
miestas 

04.5.1-TID-
R-516 

R ITI 163900 24585 0 0 0 139315 2016-03 - - 

2.1.1.7 Priemonė: Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą 

2.1.1.7.1 Telšių kultūros 
centro 
modernizavimas, 
pritaikant 
visuomenės  
poreikiams 

Telšių rajono 
savivaldybės 
administracij
a 

Kultūros 
ministerija 

Telšių miestas 07.1.1-
CPVA-R-305 

R ITI 814000 122102 0 0 0 691898 2016-02 - 1 

2.1.1.8 Priemonė: Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus 

2.1.1.8.1 Rietavo Oginskių 
kultūros istorijos 
muziejaus 
kompleksinis 
sutvarkymas ir 
pritaikymas 
kultūrinėms, 
edukacinėms 
reikmėms 

Rietavo 
savivaldybės 
administracij
a 

Kultūros 
ministerija 

Rietavo 
miestas 

05.4.1-
CPVA-R-302 

R ITI 178300 26745 0 0 0 151555 2016-01 - 2 

2.1.1.9 Priemonė: Vystyti vietinius kelius 

2.1.1.9.1 Telšių miesto 
Pramonės gatvės 
rekonstravimas 

Telšių rajono 
savivaldybės 
administracij
a 

Susisiekimo 
ministerija 

Telšių miestas 06.2.1-TID-
R-511 

R ITI 2180800 870452 0 0 106244 1204104 2015-12 - 3 

2.1.1.9.2 Rietavo miesto 
Daržų gatvės 
atkarpos nuo 
Žaliosios iki 
Palangos gatvės 
techninių 
parametrų 
gerinimas 

Rietavo 
savivaldybės 
administracij
a 

Susisiekimo 
ministerija 

Rietavo 
miestas 

06.2.1-TID-
R-511 

R ITI 612509 45938 0 0 45938 520633 2016-01 - 2 
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2.1.1.9.4 Mažeikių m. 
Pavenčių gatvės 
važiuojamosios 
dalies 
rekonstrukcija 
įdiegiant 
inžinierines 
saugaus eismo 
priemones 

Mažeikių 
rajono 
savivaldybės 
administracij
a 

Susisiekimo 
ministerija 

Mažeikių 
miestas 

06.2.1-TID-
R-511 

R ITI 1434301 107573 0 0 107572 1219156 2016-03 - - 

* Pildoma projektams, kuriuos buvo numatyta įtraukti į regiono arba valstybės projektų sąrašus iki einamojo ketvirčio pabaigos. 
**R – regiono projektas, V – valstybės projektas. 
*** ITI – projektas, įgyvendinamas pagal integruotą teritorijos (-ų) vystymo programą. 
 
3 lentelė. Pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai – projektų paraiškų pateikimas įgyvendinančiajai institucijai*. 
 

Požymiai Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur) Projektų paraiškų pateikimas įgyvendinančiajai 
institucijai 

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija 

Veiksmų 
programos 
įgyvendinimo 

plano arba 
Kaimo 
plėtros 

programos 
priemonė 

(Nr.) 

R/V ITI Iš viso: Savivaldybės 
biudžetas 

Valstybės 
biudžetas 

Privačios 
lėšos 

Kitos 
viešosios 

lėšos 

ES lėšos Planuota (metai, 
mėnuo) 

Faktiškai įvykdyta 
(metai, mėnuo) 

Vėlavimas 
(mėnesiais) 

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 
administracij
a 

Vidaus 
reikalų 
ministerija 

Telšių miestas 07.1.1-
CPVA-V-902 

V ITI 1362800 102210 102210 0 0 1158380 2015-11 2015-12 1 

2.1.1.1.2 Ventos upės slėnio 
sutvarkymas, 
įrengiant 
rekreacinę ir 
aktyvaus poilsio 
zoną 

Mažeikių 
rajono 
savivaldybės 
administracij
a 

Vidaus 
reikalų 
ministerija 

Mažeikių 
miestas 

07.1.1-
CPVA-V-902 

V ITI 1013600 76020 76020 0 0 861560 2016-01 - 2 

2.1.1.3 Priemonė: Kurti darnaus judumo sistemas  

2.1.1.3.1 Mažeikių miesto 
darnaus judumo 
plano parengimas 

Mažeikių 
rajono 
savivaldybės 
administracij
a 

Susisiekimo 
ministerija 

Mažeikių 
miestas  

04.5.1-TID-
V-513 

V ITI 47100 7065 0 0 0 40035 2016-03 - - 

2.1.1.7 Priemonė: Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą 

2.1.1.7.1 Telšių kultūros 
centro 
modernizavimas, 
pritaikant 
visuomenės  
poreikiams 

Telšių rajono 
savivaldybės 
administracij
a 

Kultūros 
ministerija 

Telšių miestas 07.1.1-
CPVA-R-305 

R ITI 814000 122102 0 0 0 691898 2016-03 - - 

* Pildoma projektams, kurių paraiškas buvo numatyta pateikti įgyvendinančiajai institucijai iki einamojo ketvirčio pabaigos. 
 
4 lentelė. Pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai – projektų finansavimo sutarčių sudarymas*. 

Požymiai Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur) Projektų finansavimo sutarčių sudarymas 
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Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija 

Veiksmų 
programos 
įgyvendinimo 

plano arba 
Kaimo 
plėtros 

programos 
priemonė 

(Nr.) 

R/V ITI Iš viso: Savivaldybės 
biudžetas 

Valstybės 
biudžetas 

Privačios 
lėšos 

Kitos 
viešosios 

lėšos 

ES lėšos Planuota (metai, 
mėnuo) 

Faktiškai įvykdyta 
(metai, mėnuo) 

Vėlavimas 
(mėnesiais) 

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 
administracij
a 

Vidaus 
reikalų 
ministerija 

Telšių miestas 07.1.1-
CPVA-V-902 

V ITI 1362800 102210 102210 0 0 1158380 2016-01 2016-03 2 

2.1.1.1.2 Ventos upės slėnio 
sutvarkymas, 
įrengiant 
rekreacinę ir 
aktyvaus poilsio 
zoną 

Mažeikių 
rajono 
savivaldybės 
administracij
a 

Vidaus 
reikalų 
ministerija 

Mažeikių 
miestas 

07.1.1-
CPVA-V-902 

V ITI 1013600 76020 76020 0 0 861560 2016-02 - 1 

* Pildoma projektams, kurių finansavimo sutartis buvo numatyta sudaryti iki einamojo ketvirčio pabaigos. 
 
5 lentelė. Pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai – projektų užbaigimas*. 

Požymiai Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur) Projektų užbaigimas 
Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 

teritorija 
Veiksmų 

programos 
įgyvendinimo 

plano arba 
Kaimo 
plėtros 

programos 
priemonė 

(Nr.) 

R/V ITI Iš viso: Savivaldybės 
biudžetas 

Valstybės 
biudžetas 

Privačios 
lėšos 

Kitos 
viešosios 

lėšos 

ES lėšos Planuota (metai, 
mėnuo) 

Faktiškai įvykdyta 
(metai, mėnuo) 

Vėlavimas 
(mėnesiais) 

 Tikslas: ... 

 Uždavinys: ... 

 Priemonė: ... 

 Projektas: ... - - - - - - - - - - - - - - - 

* Pildoma projektams, kuriuos buvo numatyta užbaigti iki einamųjų metų pabaigos 
 
6 lentelė. Planui įgyvendinti skirti asignavimai*. 

Požymiai Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur) 

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija 

Veiksmų 
programos 
įgyvendinimo 

plano arba 
Kaimo 
plėtros 

programos 
priemonė 

(Nr.) 

R/V* ITI** Iš viso: Savivaldybės 
biudžetas 

Valstybės biudžetas Privačios lėšos Kitos viešosios lėšos ES lėšos 

Planuota Skirta** Planuota Skirta Planuota Skirta Planuota Skirta Planuota Skirta Planuota Skirta 

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 Telšių rajono Vidaus Telšių miestas 07.1.1- V ITI 1362800 1362800 102210 102210 102210 102210 0 0 0 0 1158380 1158380 
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tarp Karaliaus 
Mindaugo gatvės ir 
geležinkelio 
Šiauliai–Klaipėda, 
Telšių mieste, 
infrastruktūros 
rekonstravimas, 
sudarant palankias 
sąlygas pramonės 
ir verslo aplinkos 
plėtrai ir kūrimui 

savivaldybės 
administracij
a 

reikalų 
ministerija 

CPVA-V-902 

2.1.1.1.2 Ventos upės slėnio 
sutvarkymas, 
įrengiant 
rekreacinę ir 
aktyvaus poilsio 
zoną 

Mažeikių 
rajono 
savivaldybės 
administracij
a 

Vidaus 
reikalų 
ministerija 

Mažeikių 
miestas 

07.1.1-
CPVA-V-902 

V ITI 1013600 0 76020 0 76020 0 0 0 0 0 861560 0 

*Pildoma projektams, kurių finansavimo sutartis buvo numatyta sudaryti iki einamojo ketvirčio pabaigos. 
** Pagal sudarytas projektų finansavimo sutartis. 
 
7 lentelė. Planui įgyvendinti panaudoti asignavimai*. 

Požymiai Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur) 

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija 

Veiksmų 
programos 
įgyvendinimo 

plano arba 
Kaimo 
plėtros 

programos 
priemonė 

(Nr.) 

R/V* ITI** Iš viso: Savivaldybės 
biudžetas 

Valstybės biudžetas Privačios lėšos Kitos viešosios lėšos ES lėšos 

Planuota Panaudo-
ta 

Planuota Panaudo-
ta 

Planuota Panaudo-
ta 

Planuota Panaudo-
ta 

Planuota Panaudo-
ta 

Planuota Panaudo-
ta 

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 
administracij
a 

Vidaus 
reikalų 
ministerija 

Telšių miestas 07.1.1-
CPVA-V-902 

V ITI 1362800 0 102210 0 102210 0 0 0 0 0 1158380 0 

2.1.1.1.2 Ventos upės slėnio 
sutvarkymas, 
įrengiant 
rekreacinę ir 
aktyvaus poilsio 
zoną 

Mažeikių 
rajono 
savivaldybės 
administracij
a 

Vidaus 
reikalų 
ministerija 

Mažeikių 
miestas 

07.1.1-
CPVA-V-902 

V ITI 1013600 0 76020 0 76020 0 0 0 0 0 861560 0 

 

* Pildoma projektams, kurių finansavimo sutartis buvo numatyta sudaryti iki einamojo ketvirčio pabaigos. 
 
 

8 lentelė. Lėšų paskirstymas pagal Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemones (tūkst. Eur) (sudarytos 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         

07.1.1-CPVA-V-902 Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I - - 
1362,8      

 

 

9 lentelė. Baigti projektai pagal pagrindinę veiklų grupę (kaupiamuoju būdu, nuo plano įgyvendinimo pradžios). 
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Kodas Pavadinimas Projektų, kuriems veiklų grupė priskirta kaip pagrindinė, 
skaičius 

Projektų, kuriems veiklų grupė priskirta kaip 
pagrindinė, panaudotas finansavimas (iš viso) 

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)  
- - 

6 Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų 
modernizavimas)  

- - 

7 Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) - - 
8 Lietaus nuotekų sistemų modernizavimas ir plėtra - - 
9 Viešojo transporto infrastruktūra - - 
10 Viešojo transporto priemonių įsigijimas - - 
11 Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (statyba) - - 
12 Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) - - 
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) 

- - 

20 Aukštojo mokslo įstaigų modernizavimas - - 
21 Profesinio ar suaugusiųjų mokymo įstaigų 

modernizavimas 
- - 

22 Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas - - 
23 Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

modernizavimas 
- - 

24 Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas - - 
25 Socialinio būsto infrastruktūra (nauja statyba arba 

pritaikymas) 
- - 

26 Socialinio būsto įsigijimas - - 
27 Socialinių paslaugų infrastruktūra - - 
28 Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas 

(viešosios erdvės): rekreacinės teritorijos ir gamtinis 
karkasas 

- - 

29 Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas 
(viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro 
naudojimo paskirties teritorijos 

- - 

30 Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas 
(viešosios erdvės): gyvenamosios paskirties teritorijos 

- - 

31 Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas 
(viešosios erdvės): pramoninių, buvusių karinių, 
inžinerinių ir pan. objektų teritorijų pritaikymas ar 
konversija 

- - 
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32 Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai 
ir statiniai): sveikatinimo ir sporto objektai 

- - 

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

- - 

34 Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai 
ir statiniai): bendruomenės, nevyriausybinių 
organizacijų veiklai pritaikomi pastatai 

- - 

35 Viešoji tyrimų ir inovacijų infrastruktūra - - 
36 Viešoji verslui skirta infrastruktūra (pramoniniai parkai, 

pramonės zonos ir pan.) 
- - 

37 Oro kokybės gerinimas (gatvių valymo technikos 
įsigijimas, technologijų diegimas) 

- - 

38 Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, 
pažeistos teritorijos ir pan.) 

- -- 

39 Natura 2000 teritorijų tvarkymas ir pritaikymas - - 
40 Užterštų teritorijų išvalymas - - 
41 Pėsčiųjų ir dviračių takai (ne miesto vietovėse) - - 
42 Viešoji turizmo infrastruktūra - - 
43 Viešosios turizmo paslaugos - - 
44 Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas - - 
45 Gamtos paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas - - 
46 Kompleksinių paveldo objektų sutvarkymas ir 

pritaikymas 
- - 

47 Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) - - 
48 Socialinių paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) - - 
49 Viešojo valdymo tobulinimas - - 
50 Kita (nepriskirta kitoms grupėms)  - 
 

 

10 lentelė. Pasiektos produkto vertinimo kriterijų reikšmės kaupiamuoju būdu (nuo plano įgyvendinimo pradžios). 
Kodas Vertinimo kriterijaus pavadinimas 

ir matavimo vienetai 
Metai: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

- - - - -         
_________________________________ 

 

 

 

 
 


