
PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 
 

 

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities skyrius 

 

VERTINIMO KRITERIJAI 

 

 

1 lentelė. Efekto vertinimo kriterijai 

 

Kodas Prioritetai ir tikslai Vertinimo kriterijaus pavadinimas Pradinė reikšmė 

(20_ m.) 

Siekiama reikšmė 

(20_m.) 

Nuokrypio intervalų ribos ir 

įvertinimas 

 Prioritetas: Stiprėjanti ir 

konkurencinga ekonomika 

    

1.1-ef-1 Tikslas: Sukurti efektyvią 

ekonominę infrastruktūrą 

Materialinės investicijos, tenkančios 

vienam gyventojui (tūkst. Lt) 

4,24 

(2011 m.) 

6,5 [6,5; +∞) labai gerai 

(6,5; 6) gerai 

[6; 4,24) patenkinamai 

(-∞; 4,24] blogai 

1.2-ef-1 Tikslas: Didinti teritorinę 

sanglaudą regione 

BVP tenkantis vienam gyventojui, 

palyginti su šalies vidurkiu (proc.) 

74,64 

(2011 m.) 

90 [90; +) labai gerai 

(90; 75) gerai 

[75; 71) patenkinamai 

(-; 71] blogai 

 Prioritetas: Pažangi ir 

pilietiška visuomenė 

    

2.1-ef-1 Tikslas: Skatinti mokytis 

visą gyvenimą, kurti ir 

panaudoti žinias 

Gyventojų dalis, turinti aukščiausią 

išsilavinimo lygį, palyginti su visais 

gyventojais (proc.) 

14,7 

(2011 m.) 

20 [20; +) labai gerai 

(20; 17) gerai 

[17; 14) patenkinamai 

(-; 14] blogai 

2.2-ef-1 Tikslas: Stiprinti tapatybę ir 

pilietiškumą 

Savivaldybių tarybų rinkimuose 

dalyvavusių rinkėjų skaičius, 

palyginti su visu rinkėjų skaičiumi 

(proc.) 

 

42,37 

(2011 m.) 

50 [50; +) labai gerai 

(50; 46) gerai 

[46; 42) patenkinamai 

(-; 42] blogai 



Kodas Prioritetai ir tikslai Vertinimo kriterijaus pavadinimas Pradinė reikšmė 

(20_ m.) 

Siekiama reikšmė 

(20_m.) 

Nuokrypio intervalų ribos ir 

įvertinimas 

2.3-ef-1 Tikslas: Užtikrinti 

gyventojų gerovę 

Vidutinės disponuojamos piniginės 

pajamos per mėnesį vienam namų 

ūkio nariui, palyginti su šalies 

vidurkiu (proc.) 

88 

(2010 m.) 

100 [100; +) labai gerai 

(100; 90) gerai 

[90; 88) patenkinamai 

(-; 88] blogai 

 Prioritetas: Efektyvus 

viešasis valdymas 

    

3.1-ef-1 Tikslas: Tobulinti viešojo 

valdymo institucijų veiklą 

Savivaldybių, pakilusių į viršų 

Lietuvos savivaldybių indekse, 

skaičius 

0 7 [7; +) labai gerai 

(7; 5) gerai 

[5; 3) patenkinamai 

(-; 3] blogai 

3.2-ef-1 Tikslas: Užtikrinti viešojo 

valdymo institucijų teikiamų 

paslaugų kokybę bei 

prieinamumą 

Savivaldybių, pagerinusių gyventojų 

srities rodiklius Lietuvos 

savivaldybių indekse, skaičius 

0 7 [7; +) labai gerai 

(7; 5) gerai 

[5; 3) patenkinamai 

(-; 3] blogai 

 

 

_________________________ 

 

 



PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 
 

 

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities skyrius 

 

VERTINIMO KRITERIJAI 

 

 

2 lentelė. Rezultato vertinimo kriterijai 

 

Kodas Tikslai ir uždaviniai Vertinimo kriterijaus pavadinimas Pradinė reikšmė 

(20_ m.) 

Siekiama reikšmė 

(20_m.) 

Nuokrypio intervalų ribos ir 

įvertinimas 

 Tikslas: Sukurti efektyvią 

ekonominę infrastruktūrą 

    

1.1.1-r-1 Uždavinys: Modernizuoti 

transporto infrastruktūrą, 

skatinti darnų judumą 

Keleivių vežimas kelių transportu 

(autobusų parko autobusais ir 

maršrutiniais taksi) (mln.) 

18,1 

(2011 m.) 

23 [23; +∞) labai gerai 

(23; 20) gerai 

[20; 18) patenkinamai 

(-∞; 18] blogai 

1.1.2-r-1 Uždavinys: Plėtoti turizmo 

infrastruktūrą 

Turistų išlaidos (mln. Lt) 3,5 

(2011 m.) 

7 [7; +∞) labai gerai 

(7; 5) gerai 

[5; 3,5) patenkinamai 

(-∞; 3,5] blogai 

1.1.3-r-1 Uždavinys: Modernizuoti ir 

plėsti atliekų tvarkymo, 

geriamojo vandens tiekimo 

ir nuotekų tvarkymo 

organizacinę bei inžinerinę 

infrastruktūrą 

Panaudotų (perdirbtų) komunalinių 

atliekų dalis nuo susidariusio 

komunalinių atliekų kiekio (proc.) 

7,6 

(2012 m.) 

45 [45; +∞) labai gerai 

(45;30) gerai 

(30; 7,6] patenkinamai 

(-∞; 7,6] blogai 

1.1.3-r-2 Uždavinys: Modernizuoti ir 

plėsti atliekų tvarkymo, 

geriamojo vandens tiekimo 

ir nuotekų tvarkymo 

Vandentiekio, nuotekų tinklų ir 

įrenginių rekonstrukcijai bei 

įrengimui skirtų projektų skaičius 

0 10 [10; +∞) labai gerai 

(10; 7) gerai 

[7; 3) patenkinamai 



Kodas Tikslai ir uždaviniai Vertinimo kriterijaus pavadinimas Pradinė reikšmė 

(20_ m.) 

Siekiama reikšmė 

(20_m.) 

Nuokrypio intervalų ribos ir 

įvertinimas 

organizacinę bei inžinerinę 

infrastruktūrą 

(-∞; 3] blogai 

1.1.4-r-1 Uždavinys: Skatinti darnų 

išteklių naudojimą 

Energijos gamybos ir vartojimo 

efektyvumui skatinti skirtų projektų 

skaičius 

0 3 

 

[3; +∞) labai gerai 

(3; 2) gerai 

[2; 1) patenkinamai 

(-∞; 1] blogai 

1.1.5-r-1 Uždavinys: Gerinti aplinkos 

kokybę: mažinti aplinkos 

taršą, tvarkyti užterštas 

teritorijas ir vykdyti taršos 

prevenciją 

Natūraliam ar urbanizuotam 

kraštovaizdžiui tvarkyti ar atkurti 

skirtų projektų skaičius 

0 7 [7; +∞) labai gerai 

(7; 5) gerai 

[5; 3) patenkinamai 

(-∞; 3] blogai 

 Tikslas: Didinti teritorinę 

sanglaudą regione 

    

1.2.1-r-1 Uždavinys: Kompleksiškai 

spręsti miesto gyvenamųjų 

vietovių problemas 

Kompleksinių miesto gyvenamųjų 

vietovių plėtros projektų skaičius 

0 19 [19; +∞) labai gerai 

(19; 14) gerai 

[14; 7) patenkinamai 

(-∞; 7] blogai 

1.2.2-r-1 Uždavinys: Kompleksiškai 

vystyti ir plėtoti kaimo 

gyvenamąsias vietoves 

Kompleksinių kaimo gyvenamųjų 

vietovių plėtros projektų skaičius 

0 10 [10; +∞) labai gerai 

(10; 8) gerai 

[8; 5) patenkinamai 

(-∞; 5] blogai 

 Tikslas: Skatinti mokytis 

visą gyvenimą, kurti ir 

panaudoti žinias 

    

2.1.1-r-1 Uždavinys: Modernizuoti 

švietimo ir ugdymo įstaigų 

infrastruktūrą, mokymo ir 

ugdymo aplinkas 

Mokyklinio amžiaus vaikų, 

nesimokančių mokykloje pokytis 

(kartai) 

1 0,7 (-∞; 0,7] labai gerai 

(0,7; 0,8) gerai 

[0,8; 1) patenkinamai 

[1;+∞) blogai 

 Tikslas: Stiprinti tapatybę ir 

pilietiškumą 

    



Kodas Tikslai ir uždaviniai Vertinimo kriterijaus pavadinimas Pradinė reikšmė 

(20_ m.) 

Siekiama reikšmė 

(20_m.) 

Nuokrypio intervalų ribos ir 

įvertinimas 

2.2.1-r-1 Uždavinys: Išsaugoti ir 

aktualizuoti kultūros 

paveldą 

Aktualizuojančių ir propaguojančių 

kultūrinę atmintį bei paveldo 

objektus projektų skaičius 

0 3 [3; +∞) labai gerai 

(3; 2) gerai 

[2; 1) patenkinamai 

(-∞; 1] blogai 

2.2.2-r-1 Uždavinys: Skatinti 

socialines ir kultūrines 

iniciatyvas 

Socialinėms ir kultūrinėms 

iniciatyvoms skirtų projektų skaičius 

0 5 [5; +∞) labai gerai 

(5; 3) gerai 

[3; 2) patenkinamai 

(-∞; 2] blogai 

 Tikslas: Užtikrinti 

gyventojų gerovę 

    

2.3.1-r-1 Uždavinys: Didinti viešųjų 

paslaugų prieinamumą ir 

kokybę, mažinti socialinę, 

kultūrinę ir skaitmeninę 

atskirtį 

Asmenys (šeimos) buvę sąrašuose 

socialiniam būstui nuomoti, metų 

pabaigoje (tūkst.) 

2,77 

(2011 m.) 

1,7 (-∞; 1,7] labai gerai 

(1,7; 2) gerai 

[2; 2,7) patenkinamai 

[2,7; +∞) blogai 

2.3.1-r-2 Uždavinys: Didinti viešųjų 

paslaugų prieinamumą ir 

kokybę, mažinti socialinę, 

kultūrinę ir skaitmeninę 

atskirtį 

Kultūros centrų dalyvių skaičius, 

tenkantis 1000 gyventojų 

20 

(2011 m.) 

26 [26; +∞) labai gerai 

(26; 23) gerai 

[23; 20) patenkinamai 

(-∞; 20] blogai 

2.3.2-r-1 Uždavinys: Gerinti sąlygas 

bendruomenių veiklai 

Bendruomenių veiklai gerinti skirtų 

projektų skaičius 

0 5 [5; +∞) labai gerai 

(5; 3) gerai 

[3; 2) patenkinamai 

(-∞; 2] blogai 

2.3.3-r-1 Uždavinys: Skatinti sveiką 

gyvenseną ir stiprinti 

sveikatą 

Ligoninėse gydytų ligonių skaičius, 

tenkantis 1000 gyventojų 

262 

(2010 m.) 

200 (-∞; 200] labai gerai 

(200; 245) gerai 

[245; 265) patenkinamai 

[265; +∞) blogai 

 Tikslas: Tobulinti viešojo 

valdymo institucijų veiklą 

    



Kodas Tikslai ir uždaviniai Vertinimo kriterijaus pavadinimas Pradinė reikšmė 

(20_ m.) 

Siekiama reikšmė 

(20_m.) 

Nuokrypio intervalų ribos ir 

įvertinimas 

3.1.1-r-1 Uždavinys: Didinti viešojo 

valdymo institucijų veiklos 

efektyvumą 

Veiklos efektyvumui skatinti 

įgyvendintų projektų skaičius 

0 7 [7; +∞) labai gerai 

(7; 5) gerai 

[5; 3) patenkinamai 

(-∞; 3] blogai 

3.1.2-r-1 Uždavinys: Stiprinti 

valstybės tarnybos 

gebėjimus ir kompetenciją 

Mokymuose dalyvavusių asmenų 

dalis (proc.) 

0 50 [60; +∞) labai gerai 

(60; 50) gerai 

[50; 30) patenkinamai 

(-∞; 30] blogai 

 Tikslas: Užtikrinti viešojo 

valdymo institucijų teikiamų 

paslaugų kokybę bei 

prieinamumą 

    

3.2.1-r-1 Uždavinys: Gerinti viešojo 

valdymo institucijų teikiamų 

paslaugų kokybę 

Viešųjų paslaugų kokybei gerinti 

skirtų projektų skaičius 

0 7 [7; +∞) labai gerai 

(7; 5) gerai 

[5; 3) patenkinamai 

(-∞; 3] blogai 

3.2.2-r-1 Uždavinys: Kurti ir plėtoti 

aktualias elektronines 

paslaugas 

Viešosioms ir administracinėms 

paslaugoms perkelti į elektroninę 

erdvę skirtų projektų skaičius 

0 5 [5; +∞) labai gerai 

(5; 3) gerai 

[3; 2) patenkinamai 

(-∞; 2] blogai 

3.2.3-r-1 Uždavinys: Sudaryti sąlygas 

visuomenei dalyvauti 

sprendimų priėmimo 

procese 

Įdiegtų priemonių, sudarančių 

sąlygas visuomenei dalyvauti 

sprendimų priėmimo procese, 

skaičius 

0 5 [5; +∞) labai gerai 

(5; 3) gerai 

[3; 2) patenkinamai 

(-∞; 2] blogai 

 

_________________________ 
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EFEKTO IR REZULTATO 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 Materialinės investicijos, 

tenkančios vienam gyventojui 

(tūkst. Lt) 

a=6,50 

b=6 

c=4,24 

a=6,50 

b=6 

c=4,24 

a=6,50 

b=6 

c=4,24 

a=6,50 

b=6 

c=4,24 

a=6,50 

b=6 

c=4,24 

a=6,50 

b=6 

c=4,24 

a=6,50 

b=6 

c=4,24 

a=6,50 

b=6 

c=4,24 

a=6,50 

b=6 

c=4,24 

1.1.1-r-1 Keleivių vežimas kelių 

transportu (autobusų parko 

autobusais ir maršrutiniais 

taksi) (mln.) 

a=23 

b=20 

c=18 

a=23 

b=20 

c=18 

a=23 

b=20 

c=18 

a=23 

b=20 

c=18 

a=23 

b=20 

c=18 

a=23 

b=20 

c=18 

a=23 

b=20 

c=18 

a=23 

b=20 

c=18 

a=23 

b=20 

c=18 

1.1.2-r-1 Turistų išlaidos (mln. Lt) a=7 

b=5 

c=3,5 

a=7 

b=5 

c=3,5 

a=7 

b=5 

c=3,5 

a=7 

b=5 

c=3,5 

a=7 

b=5 

c=3,5 

a=7 

b=5 

c=3,5 

a=7 

b=5 

c=3,5 

a=7 

b=5 

c=3,5 

a=7 

b=5 

c=3,5 

1.1.3-r-1 Panaudotų (perdirbtų) 

komunalinių atliekų dalis nuo 

susidariusio komunalinių 

atliekų kiekio (proc.) 

a=45 

b=30 

c=7,6 

a=45 

b=30 

c=7,6 

a=45 

b=30 

c=7,6 

a=45 

b=30 

c=7,6 

a=45 

b=30 

c=7,6 

a=45 

b=30 

c=7,6 

a=45 

b=30 

c=7,6 

a=45 

b=30 

c=7,6 

a=45 

b=30 

c=7,6 

1.1.3-r-2 Vandentiekio, nuotekų tinklų 

ir įrenginių rekonstrukcijai 

bei įrengimui skirtų projektų 

skaičius 

a=10 

b=7 

c=3 

a=10 

b=7 

c=3 

a=10 

b=7 

c=3 

a=10 

b=7 

c=3 

a=10 

b=7 

c=3 

a=10 

b=7 

c=3 

a=10 

b=7 

c=3 

a=10 

b=7 

c=3 

a=10 

b=7 

c=3 



Kodas 
Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Metai 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1.1.4-r-1 Energijos gamybos ir 

vartojimo efektyvumui 

skatinti skirtų projektų 

skaičius 

a=3 

b=2 

c=1 

a=3 

b=2 

c=1 

a=3 

b=2 

c=1 

a=3 

b=2 

c=1 

a=3 

b=2 

c=1 

a=3 

b=2 

c=1 

a=3 

b=2 

c=1 

a=3 

b=2 

c=1 

a=3 

b=2 

c=1 

1.1.5-r-1 Natūraliam ar urbanizuotam 

kraštovaizdžiui tvarkyti ar 

atkurti skirtų projektų 

skaičius 

a=7 

b=5 

c=3 

a=7 

b=5 

c=3 

a=7 

b=5 

c=3 

a=7 

b=5 

c=3 

a=7 

b=5 

c=3 

a=7 

b=5 

c=3 

a=7 

b=5 

c=3 

a=7 

b=5 

c=3 

a=7 

b=5 

c=3 

1.2-ef-1 BVP tenkantis vienam 

gyventojui, palyginti su šalies 

vidurkiu (proc.) 

a=90 

b=75 

c=71 

a=90 

b=75 

c=71 

a=90 

b=75 

c=71 

a=90 

b=75 

c=71 

a=90 

b=75 

c=71 

a=90 

b=75 

c=71 

a=90 

b=75 

c=71 

a=90 

b=75 

c=71 

a=90 

b=75 

c=71 

1.2.1-r-1 Kompleksinių miesto 

gyvenamųjų vietovių plėtros 

projektų skaičius 

a=19 

b=14 

c=7 

a=19 

b=14 

c=7 

a=19 

b=14 

c=7 

a=19 

b=14 

c=7 

a=19 

b=14 

c=7 

a=19 

b=14 

c=7 

a=19 

b=14 

c=7 

a=19 

b=14 

c=7 

a=19 

b=14 

c=7 

1.2.2-r-1 Kompleksinių kaimo 

gyvenamųjų vietovių plėtros 

projektų skaičius 

a=10 

b=8 

c=5 

a=10 

b=8 

c=5 

a=10 

b=8 

c=5 

a=10 

b=8 

c=5 

a=10 

b=8 

c=5 

a=10 

b=8 

c=5 

a=10 

b=8 

c=5 

a=10 

b=8 

c=5 

a=10 

b=8 

c=5 

2.1-ef-1 Gyventojų dalis, turinti 

aukščiausią išsilavinimo lygį, 

palyginti su visais gyventojais 

(proc.) 

a=20 

b=17 

c=14 

a=20 

b=17 

c=14 

a=20 

b=17 

c=14 

a=20 

b=17 

c=14 

a=20 

b=17 

c=14 

a=20 

b=17 

c=14 

a=20 

b=17 

c=14 

a=20 

b=17 

c=14 

a=20 

b=17 

c=14 

2.1.1-r-1 Mokyklinio amžiaus vaikų, 

nesimokančių mokykloje 

pokytis (kartai) 

a=0,7 

b=0,8 

c=1 

a=0,7 

b=0,8 

c=1 

a=0,7 

b=0,8 

c=1 

a=0,7 

b=0,8 

c=1 

a=0,7 

b=0,8 

c=1 

a=0,7 

b=0,8 

c=1 

a=0,7 

b=0,8 

c=1 

a=0,7 

b=0,8 

c=1 

a=0,7 

b=0,8 

c=1 

2.2-ef-1 Savivaldybių tarybų 

rinkimuose dalyvavusių 

rinkėjų skaičius, palyginti su 

visu rinkėjų skaičiumi (proc.) 

a=50 

b=46 

c=42 

a=50 

b=46 

c=42 

a=50 

b=46 

c=42 

a=50 

b=46 

c=42 

a=50 

b=46 

c=42 

a=50 

b=46 

c=42 

a=50 

b=46 

c=42 

a=50 

b=46 

c=42 

a=50 

b=46 

c=42 



Kodas 
Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Metai 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

2.2.1-r-1 Aktualizuojančių ir 

propaguojančių kultūrinę 

atmintį bei paveldo objektus 

projektų skaičius 

a=3 

b=2 

c=1 

a=3 

b=2 

c=1 

a=3 

b=2 

c=1 

a=3 

b=2 

c=1 

a=3 

b=2 

c=1 

a=3 

b=2 

c=1 

a=3 

b=2 

c=1 

a=3 

b=2 

c=1 

a=3 

b=2 

c=1 

2.2.2-r-1 Socialinėms ir kultūrinėms 

iniciatyvoms skirtų projektų 

skaičius 

a=5 

b=3 

c=2 

a=5 

b=3 

c=2 

a=5 

b=3 

c=2 

a=5 

b=3 

c=2 

a=5 

b=3 

c=2 

a=5 

b=3 

c=2 

a=5 

b=3 

c=2 

a=5 

b=3 

c=2 

a=5 

b=3 

c=2 

2.3-ef-1 Vidutinės disponuojamos 

piniginės pajamos per mėnesį 

vienam namų ūkio nariui, 

palyginti su šalies vidurkiu 

(proc.) 

a=100 

b=90 

c=88 

a=100 

b=90 

c=88 

a=100 

b=90 

c=88 

a=100 

b=90 

c=88 

a=100 

b=90 

c=88 

a=100 

b=90 

c=88 

a=100 

b=90 

c=88 

a=100 

b=90 

c=88 

a=100 

b=90 

c=88 

2.3.1-r-1 Asmenys (šeimos) buvę 

sąrašuose socialiniam būstui 

nuomoti, metų pabaigoje 

(tūkst.) 

a=1,7 

b=2 

c=2,7 

a=1,7 

b=2 

c=2,7 

a=1,7 

b=2 

c=2,7 

a=1,7 

b=2 

c=2,7 

a=1,7 

b=2 

c=2,7 

a=1,7 

b=2 

c=2,7 

a=1,7 

b=2 

c=2,7 

a=1,7 

b=2 

c=2,7 

a=1,7 

b=2 

c=2,7 

2.3.1-r-2 Kultūros centrų dalyvių 

skaičius, tenkantis 1000 

gyventojų 

a=26 

b=23 

c=20 

a=26 

b=23 

c=20 

a=26 

b=23 

c=20 

a=26 

b=23 

c=20 

a=26 

b=23 

c=20 

a=26 

b=23 

c=20 

a=26 

b=23 

c=20 

a=26 

b=23 

c=20 

a=26 

b=23 

c=20 

2.3.2-r-1 Bendruomenių veiklai gerinti 

skirtų projektų skaičius 

a=5 

b=3 

c=2 

a=5 

b=3 

c=2 

a=5 

b=3 

c=2 

a=5 

b=3 

c=2 

a=5 

b=3 

c=2 

a=5 

b=3 

c=2 

a=5 

b=3 

c=2 

a=5 

b=3 

c=2 

a=5 

b=3 

c=2 

2.3.3-r-1 Ligoninėse gydytų ligonių 

skaičius, tenkantis 1000 

gyventojų 

a=200 

b=245 

c=265 

a=200 

b=245 

c=265 

a=200 

b=245 

c=265 

a=200 

b=245 

c=265 

a=200 

b=245 

c=265 

a=200 

b=245 

c=265 

a=200 

b=245 

c=265 

a=200 

b=245 

c=265 

a=200 

b=245 

c=265 

3.1-ef-1 Savivaldybių, pakilusių į 

viršų Lietuvos savivaldybių 

indekse, skaičius 

a=7 

b=5 

c=3 

a=7 

b=5 

c=3 

a=7 

b=5 

c=3 

a=7 

b=5 

c=3 

a=7 

b=5 

c=3 

a=7 

b=5 

c=3 

a=7 

b=5 

c=3 

a=7 

b=5 

c=3 

a=7 

b=5 

c=3 



Kodas 
Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Metai 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

3.1.1-r-1 Įdiegtų veiklos efektyvumui 

skatinti priemonių skaičius 

a=7 

b=5 

c=3 

a=7 

b=5 

c=3 

a=7 

b=5 

c=3 

a=7 

b=5 

c=3 

a=7 

b=5 

c=3 

a=7 

b=5 

c=3 

a=7 

b=5 

c=3 

a=7 

b=5 

c=3 

a=7 

b=5 

c=3 

3.1.2-r-1 Mokymuose dalyvavusių 

asmenų dalis (proc.) 

a=60 

b=50 

c=30 

a=60 

b=50 

c=30 

a=60 

b=50 

c=30 

a=60 

b=50 

c=30 

a=60 

b=50 

c=30 

a=60 

b=50 

c=30 

a=60 

b=50 

c=30 

a=60 

b=50 

c=30 

a=60 

b=50 

c=30 

3.2-ef-1 Savivaldybių, pagerinusių 

gyventojų srities rodiklius 

Lietuvos savivaldybių 

indekse, skaičius 

a=7 

b=5 

c=3 

a=7 

b=5 

c=3 

a=7 

b=5 

c=3 

a=7 

b=5 

c=3 

a=7 

b=5 

c=3 

a=7 

b=5 

c=3 

a=7 

b=5 

c=3 

a=7 

b=5 

c=3 

a=7 

b=5 

c=3 

3.2.1-r-1 Viešųjų paslaugų kokybei 

gerinti skirtų projektų 

skaičius 

a=7 

b=5 

c=3 

a=7 

b=5 

c=3 

a=7 

b=5 

c=3 

a=7 

b=5 

c=3 

a=7 

b=5 

c=3 

a=7 

b=5 

c=3 

a=7 

b=5 

c=3 

a=7 

b=5 

c=3 

a=7 

b=5 

c=3 

3.2.2-r-1 Viešosioms ir 

administracinėms paslaugoms 

perkelti į elektroninę erdvę 

skirtų projektų skaičius 

a=5 

b=3 

c=2 

a=5 

b=3 

c=2 

a=5 

b=3 

c=2 

a=5 

b=3 

c=2 

a=5 

b=3 

c=2 

a=5 

b=3 

c=2 

a=5 

b=3 

c=2 

a=5 

b=3 

c=2 

a=5 

b=3 

c=2 

3.2.3-r-1 Įdiegtų priemonių, sudarančių 

sąlygas visuomenei dalyvauti 

sprendimų priėmimo procese, 

skaičius 

a=5 

b=3 

c=2 

a=5 

b=3 

c=2 

a=5 

b=3 

c=2 

a=5 

b=3 

c=2 

a=5 

b=3 

c=2 

a=5 

b=3 

c=2 

a=5 

b=3 

c=2 

a=5 

b=3 

c=2 

a=5 

b=3 

c=2 

PASTABA. Reikšmės „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. Reikšmės „a“, „b“, „c“ – nuokrypių intervalų ribos kasmet. 

 

_______________________ 

 

 



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.507 Parengti darnaus judumo mieste planai (skaičius) 1

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

P.S.324 Įdiegtos intelektinės transporto sistemos (vnt.) 1

P.S.321 Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) 0,3 3,165

P.S.322 Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) 3,281 1,56

P.S.325 Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės (vnt.) 6 2

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

įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra (ha)
15 607,74

P.N.028 Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis (procentai)*

P.S.329 Sukurti / pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai (tonos / metai) 14938

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

vandens tiekimo tinklais (skaičius)
759 499 806 592 212

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

rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių (skaičius)
12823 834

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

(gyventojų ekvivalentas)
757 689 1025 618 145

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

rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (gyventojų ekvivalentas)
517 370

P.S.333 Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) 2,411 48,89 1,04 1,4 1,037

Inventorizuotų geriamojo vandens tiekimo ir / ar nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) 97,7 24 35

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

traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus)
200 7300 5380

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

(skaičius)
1 1 1

P.N.817 Įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai 1618

R.N.091 Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas (ha) 19,383 2,11 39,16 16,2 16,5

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

(skaičius)
1 2 1 1

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

savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai (skaičius)
1 2

P.N.093 Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (skaičius) 21 19 7 22

P.N.094 Rekultyvuotos atvirais kasiniais pažeistos žemės (skaičius) 1 1

P.S.339 Įsigyti gatvių valymo įrenginiai (skaičius) 1

P.N.097 Parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planai (skaičius) 1

P.N.098
Įvykdytos visuomenės informavimo apie aplinkos oro kokybės gerinimą kampanijos 

(skaičius)
1

P.B.214 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) 2,586 3,272 2,857

P.S.342 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės (vnt.) 10 2 8 1

PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ PASIEKIMO GRAFIKAS

PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities skyrius



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

R.S.342 Sugaištas kelionės automobilių keliais (išskyrus TEN-T kelius) laikas (mln. val.) 0,014 0,058 0,07

P.N.508 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km) 1,3

P.N.304 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (skaičius) 1 3 1

P.B.238 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (kv. m) 22717 21000 76816 124735 305513 108700

P.B.239 Pastatyti arba atnaujinti viešieji  arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (kv. m) 378

P.S.361 Investicijas gavusių socialinių paslaugų infrastruktūros objektų skaičius 1 3 3

R.N.403
Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų 

infrastruktūrą 
7 83 152

R.N.404 Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams 4 66 109

P.S.362 Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius 42 67 94

P.S.363
Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, kuriose pagerinta paslaugų 

teikimo infrastruktūra, skaičius
15 12

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

paslaugomis
36343 77030

P.N.604
Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės 

(maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu
125 36 120

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

(kv. m)
18526 99559

P.S.365 Atnaujinti ir (ar) pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse  (kv. m) 50

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

bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose
1446 8637

P.N.671 Modernizuoti savivaldybių visuomenės sveikatos biurai 1 1

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

(skaičius)
278 1213 6965

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

priešmokyklinio ugdymo grupės (skaičius)
12 3

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

priešmokyklinio ugdymo vietos (skaičius)
130 50

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

ugdymo mokyklos (skaičius)
6 1

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

(skaičius)
13

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

(skaičius)
1 2 5

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

paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones (skaičius)
9

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)

135

P.N. 910 Parengtos piliečių chartijos (skaičius) 1

KPP.01 Veiksmų, kuriais remiamos investicijos  į mažos apimties infrastruktūrą, skaičius 14 29 6

KPP.02 Gyventojų, kurie naudojasi geresnėmis paslaugomis / infrastruktūra, skaičius 6721 10594 294

KPP.03
Regioninio planavimo būdu įgyvendintų mažos apimties infrastruktūros  projektų 

skaičius
15 18 7

* Pastaba. Projektams priskirtų kriterijų reikšmės, išreikštos procentais, nesumuojamos.



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.507 Parengti darnaus judumo mieste planai (skaičius) 1

P.S.323 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (vnt.) 1 6

P.S.324 Įdiegtos intelektinės transporto sistemos (vnt.) 1

P.S.321 Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) 0,3 3,465

P.S.322 Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) 3,281 4,841

P.S.325 Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės (vnt.) 6 8

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

įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra (ha)
15 15 622,74

P.N.028 Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis (procentai)*

P.S.329 Sukurti / pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai (tonos / metai) 14938

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

vandens tiekimo tinklais (skaičius)
759 1258 2064 2656 2868

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

rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių (skaičius)
12823 13657

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

(gyventojų ekvivalentas)
757 1446 2471 3089 3234

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

rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (gyventojų ekvivalentas)
517 887

P.S.333 Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) 2,411 51,301 52,341 53,741 54,778

Inventorizuotų geriamojo vandens tiekimo ir / ar nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) 97,7 121,7 156,7

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

traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus)
200 7500 12880

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

(skaičius)
1 2 3

P.N.817 Įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai 1618

R.N.091 Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas (ha) 19,383 21,493 60,653 76,853 93,353

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

(skaičius)
1 1 3 4 5

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

savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai (skaičius)
1 1 1 3

P.N.093 Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (skaičius) 21 40 47 69

P.N.094 Rekultyvuotos atvirais kasiniais pažeistos žemės (skaičius) 1 1 1 2

P.S.339 Įsigyti gatvių valymo įrenginiai (skaičius) 1

P.N.097 Parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planai (skaičius) 1

P.N.098
Įvykdytos visuomenės informavimo apie aplinkos oro kokybės gerinimą kampanijos 

(skaičius)
1

P.B.214 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) 2,586 5,858 8,715

P.S.342 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės (vnt.) 10 12 20 21

R.S.342 Sugaištas kelionės automobilių keliais (išskyrus TEN-T kelius) laikas (mln. val.) 0,014 0,072 0,142

PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ PASIEKIMO GRAFIKAS

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities skyrius



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

P.N.508 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km) 1,3

P.N.304 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (skaičius) 1 4 5

P.B.238 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (kv. m) 22717 43717 120533 245268 550781 659481

P.B.239 Pastatyti arba atnaujinti viešieji  arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (kv. m) 378

P.S.361 Investicijas gavusių socialinių paslaugų infrastruktūros objektų skaičius 1 4 7

R.N.403
Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų 

infrastruktūrą 
7 90 242

R.N.404 Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams 4 70 179

P.S.362 Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius 42 109 203

P.S.363
Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, kuriose pagerinta paslaugų 

teikimo infrastruktūra, skaičius
15 27

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

paslaugomis
36343 113373

P.N.604
Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės 

(maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu
125 161 281

P.S.364
Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyventojų (išskyrus savivaldybių 

centrus) (kv. m)
18526 118085

P.S.365 Atnaujinti ir (ar) pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse (kv. m) 50

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

bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose“
1446 10083

P.N.671 Modernizuoti savivaldybių visuomenės sveikatos biurai 1 2

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

(skaičius)
278 1491 8456

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

priešmokyklinio ugdymo grupės (skaičius)
12 15

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

priešmokyklinio ugdymo vietos (skaičius)
130 180

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

ugdymo mokyklos (skaičius)
6 7

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

(skaičius)
13

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

(skaičius)
1 3 8

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

paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones (skaičius)
9

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)

135

P.N. 910 Parengtos piliečių chartijos (skaičius) 1

KPP.01 Veiksmų, kuriais remiamos investicijos  į mažos apimties infrastruktūrą, skaičius 14 43 49

KPP.02 Gyventojų, kurie naudojasi geresnėmis paslaugomis/ infrastruktūra, skaičius 6721 17315 17609

KPP.03
Regioninio planavimo būdu įgyvendintų mažos apimties infrastruktūros  projektų 

skaičius
15 33 40

* Pastaba. Projektams priskirtų kriterijų reikšmės, išreikštos procentais, nesumuojamos.



PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 
 

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities skyrius 

 

VERTINIMO KRITERIJŲ REIKŠMIŲ APSKAIČIAVIMO METODAI, DALYVAUJANČIOS INSTITUCIJOS IR DUOMENŲ ŠALTINIAI 

 

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

 

Prioritetas. Stiprėjanti ir konkurencinga ekonomika 

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 Materialinės investicijos, 

tenkančios vienam 

gyventojui (tūkst. Lt) 

 Materialinės 

investicijos, 

tenkančios vienam 

gyventojui (tūkst. Lt) 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Oficialiosios 

statistikos 

portalas 

(toliau – 

OSP) 

Regioninės 

plėtros 

departamento 

prie Vidaus 

reikalų 

ministerijos 

Šiaulių 

apskrities 

skyrius (toliau 

– ŠAS) 

Metai 

2 Keleivių vežimas kelių 

transportu (autobusų 

parko autobusais ir 

maršrutiniais taksi) 

(mln.) 

 Keleivių vežimas 

kelių transportu 

(autobusų parko 

autobusais ir 

maršrutiniais taksi) 

(mln.) 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

OSP ŠAS Metai 

 

3 

Parengti darnaus judumo 

mieste planai (skaičius) 

 Parengti darnaus 

judumo mieste 

planai (skaičius) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 



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 

4 Įgyvendintos darnaus 

judumo priemonės (vnt.) 

 Įgyvendintos 

darnaus judumo 

priemonės (vnt.) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

5 Įdiegtos intelektinės 

transporto sistemos (vnt.) 

 Įdiegtos intelektinės 

transporto sistemos 

(vnt.) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

6 Įrengtų naujų dviračių ir / 

ar pėsčiųjų takų ir / ar 

trasų ilgis (km) 

 Įrengtų naujų 

dviračių ir / ar 

pėsčiųjų takų ir / ar 

trasų ilgis (km) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

7 Rekonstruotų dviračių ir / 

ar pėsčiųjų takų ir / ar 

trasų ilgis (km) 

 Rekonstruotų 

dviračių ir / ar 

pėsčiųjų takų ir / ar 

trasų ilgis (km) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

8 Įsigytos naujos 

ekologiškos viešojo 

transporto priemonės 

(skaičius) 

 Įsigytos naujos 

ekologiškos viešojo 

transporto priemonės 

(skaičius) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

9 Bendras rekonstruotų 

arba atnaujintų kelių 

ilgis, (km) 

 Bendras 

rekonstruotų arba 

atnaujintų kelių ilgis, 

(km) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

10 Įdiegtos saugų eismą 

gerinančios ir 

aplinkosaugos priemonės 

(vnt.) 

 Įdiegtos saugų eismą 

gerinančios ir 

aplinkosaugos 

priemonės (vnt.) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 



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 

11 Sugaištas kelionės 

automobilių keliais 

(išskyrus TEN-T kelius) 

laikas (mln. val.) 

 Sugaištas kelionės 

automobilių keliais 

(išskyrus TEN-T 

kelius) laikas (mln. 

val.) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

12 Bendras naujai nutiestų 

kelių ilgis (km) 

 Bendras naujai 

nutiestų kelių ilgis 

(km) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

13 Turistų išlaidos (mln. Lt)  Turistų išlaidos 

(mln. Lt) 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

OSP ŠAS Metai 

14 Įrengti ženklinimo 

infrastruktūros objektai 

 Įrengtų informacinės 

infrastruktūros 

priemonių skaičius 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

15 Panaudotų (perdirbtų) 

komunalinių atliekų dalis 

nuo susidariusio 

komunalinių atliekų 

kiekio (proc.)  

Pagal naudojamus 

duomenis 

apskaičiuojama 

perdirbtų atliekų 

dalis nuo visos 

susidariusio atliekų 

kiekio: (sudedamos 

visų kintamųjų 

reikšmės)  

Perdirbtas 

komunalinių atliekų 

kiekis, t/m 

Kitaip panaudotas 

komunalinių atliekų 

kiekis, t/m 

Pašalintas 

komunalinių atliekų 

kiekis, t/m. 

Šiaulių regiono 

atliekų 

tvarkymo 

centras 

Informaciją 

apie atliekų 

tvarkymą 

teikiama 

pagal 

Aplinkos 

ministro 

2012-10-23 

įsakymą Nr. 

D1-863 

ŠAS Metai 



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 

16 Vandentiekio, nuotekų 

tinklų ir įrenginių 

rekonstrukcijai bei 

įrengimui skirtų projektų 

skaičius 

 Vandentiekio, 

nuotekų tinklų ir 

įrenginių 

rekonstrukcijai bei 

įrengimui skirtų 

projektų skaičius 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Tiesiogiai 

kreipiantis į 

instituciją 

ŠAS Metai 

17 Lietaus nuotėkio plotas, 

iš kurio surenkamam 

paviršiniam (lietaus) 

vandeniui tvarkyti, 

įrengta ir (ar) 

rekonstruota 

infrastruktūra (ha) 

 Lietaus nuotėkio 

plotas, iš kurio 

surenkamam 

paviršiniam (lietaus) 

vandeniui tvarkyti, 

įrengta ir (ar) 

rekonstruota 

infrastruktūra (ha) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

18 Inventorizuota 

neapskaityto paviršinių 

nuotekų nuotakyno dalis 

(procentai) 

 Inventorizuota 

neapskaityto 

paviršinių nuotekų 

nuotakyno dalis 

(procentai) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

19 Sukurti / pagerinti atskiro 

komunalinių atliekų 

surinkimo pajėgumai 

(tonos / metai) 

 Sukurti / pagerinti 

atskiro komunalinių 

atliekų surinkimo 

pajėgumai (tonos / 

metai) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 



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 

20 Gyventojai, kuriems 

teikiamos vandens 

tiekimo paslaugos naujai 

pastatytais geriamojo 

vandens tiekimo tinklais 

(skaičius) 

 Gyventojai, kuriems 

teikiamos vandens 

tiekimo paslaugos 

naujai pastatytais 

geriamojo vandens 

tiekimo tinklais 

(skaičius) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

21 Gyventojai, kuriems 

teikiamos vandens 

tiekimo paslaugos iš 

naujai pastatytų ir (arba) 

rekonstruotų geriamojo 

vandens gerinimo 

įrenginių (skaičius) 

 Gyventojai, kuriems 

teikiamos vandens 

tiekimo paslaugos iš 

naujai pastatytų ir 

(arba) rekonstruotų 

geriamojo vandens 

gerinimo įrenginių 

(skaičius) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

22 Gyventojai, kuriems 

teikiamos paslaugos 

naujai pastatytais 

nuotekų surinkimo 

tinklais (gyventojų 

ekvivalentas) 

 Gyventojai, kuriems 

teikiamos paslaugos 

naujai pastatytais 

nuotekų surinkimo 

tinklais (gyventojų 

ekvivalentas) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 



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 

23 Gyventojai, kuriems 

teikiamos nuotekų 

valymo paslaugos naujai 

pastatytais ir (arba) 

rekonstruotais nuotekų 

valymo įrenginiais 

(gyventojų ekvivalentas) 

 Gyventojai, kuriems 

teikiamos nuotekų 

valymo paslaugos 

naujai pastatytais ir 

(arba) rekonstruotais 

nuotekų valymo 

įrenginiais 

(gyventojų 

ekvivalentas) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

24 Rekonstruotų vandens 

tiekimo ir nuotekų 

surinkimo tinklų ilgis 

(km) 

 Rekonstruotų 

vandens tiekimo ir 

nuotekų surinkimo 

tinklų ilgis (km) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

25 Inventorizuotų geriamojo 

vandens tiekimo ir / ar 

nuotekų surinkimo tinklų 

ilgis (km) 

 Inventorizuotų 

geriamojo vandens 

tiekimo ir / ar 

nuotekų surinkimo 

tinklų ilgis (km) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

26 Energijos gamybos ir 

vartojimo efektyvumui 

skatinti skirtų projektų 

skaičius 

 Energijos gamybos 

ir vartojimo 

efektyvumui skatinti 

skirtų projektų 

skaičius 

Šiaulių 

regiono 

savivaldybės 

Tiesiogiai 

kreipiantis į 

instituciją 

ŠAS Metai 

27 Natūraliam ar 

urbanizuotam 

kraštovaizdžiui tvarkyti 

ar atkurti skirtų projektų 

skaičius 

 Natūraliam ar 

urbanizuotam 

kraštovaizdžiui 

tvarkyti ar atkurti 

skirtų projektų 

skaičius 

Šiaulių 

regiono 

savivaldybės 

Tiesiogiai 

kreipiantis į 

instituciją 

ŠAS Metai 



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 

28 Teritorijų, kuriose 

įgyvendintos 

kraštovaizdžio 

formavimo priemonės, 

plotas (ha) 

 Teritorijų, kuriose 

įgyvendintos 

kraštovaizdžio 

formavimo 

priemonės, plotas 

(ha) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

29 Išsaugoti, sutvarkyti ar 

atkurti įvairaus teritorinio 

lygmens kraštovaizdžio 

arealai (skaičius) 

 Išsaugoti, sutvarkyti 

ar atkurti įvairaus 

teritorinio lygmens 

kraštovaizdžio 

arealai (skaičius) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

30 Kraštovaizdžio ir (ar) 

gamtinio karkaso 

formavimo aspektais 

pakeisti ar pakoreguoti 

savivaldybių ar jų dalių 

bendrieji planai 

(skaičius) 

 Kraštovaizdžio ir 

(ar) gamtinio 

karkaso formavimo 

aspektais pakeisti ar 

pakoreguoti 

savivaldybių ar jų 

dalių bendrieji planai 

(skaičius) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

31 Likviduoti kraštovaizdį 

darkantys bešeimininkiai 

apleisti statiniai ir 

įrenginiai (skaičius) 

 Likviduoti 

kraštovaizdį 

darkantys 

bešeimininkiai 

apleisti statiniai ir 

įrenginiai (skaičius) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

32 Rekultyvuotos atvirais 

kasiniais pažeistos žemės 

(skaičius) 

 Rekultyvuotos 

atvirais kasiniais 

pažeistos žemės 

(skaičius) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 



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 

33 BVP tenkantis vienam 

gyventojui, palyginti su 

šalies vidurkiu (proc.) 

BVP tenkantis 

vienam gyventojui 

Šiaulių apskrityje 

dauginamas iš šimto 

procentų ir 

dalinamas iš BVP 

tenkančio vienam 

gyventojui Lietuvos 

Respublikoje 

BVP tenkantis 

vienam gyventojui to 

meto kainomis 

Šiaulių apskrityje 

(tūkst. Lt); 

 

BVP tenkantis 

vienam gyventojui to 

meto kainomis 

Lietuvos 

Respublikoje 

(tūkst. Lt)  

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

OSP ŠAS Metai 

34 Kompleksinių miesto 

gyvenamųjų vietovių 

plėtros projektų skaičius 

 Kompleksinių 

miesto gyvenamųjų 

vietovių plėtros 

projektų skaičius 

Šiaulių 

regiono 

savivaldybės 

Tiesiogiai 

kreipiantis į 

instituciją 

ŠAS Metai 

35 Sukurtos arba atnaujintos 

atviros erdvės miestų 

vietovėse (kv. m) 

 Sukurtos arba 

atnaujintos atviros 

erdvės miestų 

vietovėse (kv. m) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

36 Pastatyti arba atnaujinti 

viešieji  arba komerciniai 

pastatai miestų vietovėse 

(kv. m) 

 Pastatyti arba 

atnaujinti viešieji  

arba komerciniai 

pastatai miestų 

vietovėse (kv. m) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

37 Įsigyti gatvių valymo 

įrenginiai (skaičius) 

 Įsigyti gatvių 

valymo įrenginiai 

(skaičius) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 



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 

38 Parengti aplinkos oro 

kokybės valdymo 

priemonių planai 

(skaičius) 

 Parengti aplinkos 

oro kokybės 

valdymo priemonių 

planai (skaičius) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

39 Įvykdytos visuomenės 

informavimo apie 

aplinkos oro kokybės 

gerinimą kampanijos 

(skaičius) 

 Įvykdytos 

visuomenės 

informavimo apie 

aplinkos oro 

kokybės gerinimą 

kampanijos 

(skaičius) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

40 Kompleksinių kaimo 

gyvenamųjų vietovių 

plėtros projektų skaičius 

 Kompleksinių kaimo 

gyvenamųjų vietovių 

plėtros projektų 

skaičius 

Šiaulių 

regiono 

savivaldybės 

Tiesiogiai 

kreipiantis į 

instituciją 

ŠAS Metai 

41 Naujos atviros erdvės 

vietovėse nuo 1 iki 6 

tūkst. gyventojų (išskyrus 

savivaldybių centrus) 

(kv. m) 

 Naujos atviros 

erdvės vietovėse nuo 

1 iki 6 tūkst. 

gyventojų (išskyrus 

savivaldybių 

centrus) (kv. m) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

42 Atnaujinti ir (ar) 

pritaikyti naujai 

paskirčiai pastatai ir 

statiniai kaimo vietovėse 

(kv. m) 

 Atnaujinti ir (ar) 

pritaikyti naujai 

paskirčiai pastatai ir 

statiniai kaimo 

vietovėse (kv. m) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 



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 

43 Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą, skaičius 

 Veiksmų, kuriais 

remiamos 

investicijos į mažos 

apimties 

infrastruktūrą, 

skaičius 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

44 Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius 

 Gyventojų, kurie 

naudojasi 

geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, 

skaičius 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

45 Regioninio planavimo 

būdu įgyvendintų mažos 

apimties infrastruktūros 

projektų skaičius 

 Regioninio 

planavimo būdu 

įgyvendintų mažos 

apimties 

infrastruktūros 

projektų skaičius 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

 

 

Prioritetas. Pažangi ir pilietiška visuomenė 

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 



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 Gyventojų dalis, turinti 

aukščiausią išsilavinimo 

lygį, palyginti su visais 

gyventojais (proc.) 

Gyventojų, turinčių 

aukščiausią 

išsilavinimo lygį, 

skaičius dauginamas iš 

šimto procentų ir 

padalinamas iš 

gyventojų skaičiaus 

Gyventojų 

išsilavinimas 

(aukščiausias 

(ISCED 5, 6) lygis); 

 

Gyventojų skaičius 

metų pradžioje 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

OSP ŠAS Metai 

2 Mokyklinio amžiaus 

vaikų, nesimokančių 

mokykloje pokytis 

(kartai) 

Ataskaitinių metų 

reikšmė padalinta iš 

pradinės reikšmės 

(pradinė reikšmė 

2012–2013 m. m. 

1 214 asmenys) 

Mokyklinio amžiaus 

vaikai, nesimokantys 

mokykloje (asmenys 

iš viso pagal 

priežastis) 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

OSP ŠAS Metai 

3 Investicijas gavusios 

vaikų priežiūros arba 

švietimo infrastruktūros 

pajėgumas (skaičius) 

 Investicijas gavusios 

vaikų priežiūros arba 

švietimo 

infrastruktūros 

pajėgumas (skaičius) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

4 Pagal veiksmų programą 

ERPF lėšomis 

atnaujintos ikimokyklinio 

ir / ar priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

(skaičius) 

 Pagal veiksmų 

programą ERPF 

lėšomis atnaujintos 

ikimokyklinio ir / ar 

priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

(skaičius) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 



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 

5 Pagal veiksmų programą 

ERPF lėšomis sukurtos 

naujos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

vietos (skaičius) 

 Pagal veiksmų 

programą ERPF 

lėšomis sukurtos 

naujos ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio 

ugdymo vietos 

(skaičius) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

6 Pagal veiksmų programą 

ERPF lėšomis 

atnaujintos ikimokyklinio  

ir priešmokyklinio 

ugdymo mokyklos 

(skaičius) 

 Pagal veiksmų 

programą ERPF 

lėšomis atnaujintos 

ikimokyklinio  ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokyklos 

(skaičius) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

7 Pagal veiksmų programą 

ERPF lėšomis 

atnaujintos bendrojo 

ugdymo mokyklos 

(skaičius) 

 Pagal veiksmų 

programą ERPF 

lėšomis atnaujintos 

bendrojo ugdymo 

mokyklos (skaičius) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

8 Pagal veiksmų programą 

ERPF lėšomis 

atnaujintos neformaliojo 

ugdymo įstaigos 

(skaičius) 

 Pagal veiksmų 

programą ERPF 

lėšomis atnaujintos 

neformaliojo 

ugdymo įstaigos 

(skaičius) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 



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 

9 Savivaldybių tarybų 

rinkimuose dalyvavusių 

rinkėjų skaičius, 

palyginti su visu rinkėjų 

skaičiumi (proc.) 

 Savivaldybių tarybų 

rinkimuose 

dalyvavusių rinkėjų 

skaičius, palyginti su 

visu rinkėjų 

skaičiumi (proc.) 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

OSP ŠAS Metai 

10 Aktualizuojančių ir 

propaguojančių kultūrinę 

atmintį bei paveldo 

objektus projektų 

skaičius 

 Aktualizuojančių ir 

propaguojančių 

kultūrinę atmintį bei 

paveldo objektus 

projektų skaičius 

Šiaulių 

regiono 

savivaldybės 

Tiesiogiai 

kreipiantis 

į 

instituciją 

ŠAS Metai 

11 Numatomo apsilankymų 

remiamuose kultūros ir 

gamtos paveldo 

objektuose bei turistų 

traukos vietose skaičiaus 

padidėjimas 

(apsilankymai per metus) 

 Numatomo 

apsilankymų 

remiamuose kultūros 

ir gamtos paveldo 

objektuose bei 

turistų traukos 

vietose skaičiaus 

padidėjimas 

(apsilankymai per 

metus) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

12 Sutvarkyti, įrengti ir 

pritaikyti lankymui 

kultūros paveldo objektai 

ir teritorijos (skaičius) 

 Sutvarkyti, įrengti ir 

pritaikyti lankymui 

kultūros paveldo 

objektai ir teritorijos 

(skaičius) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 



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 

13 Socialinėms ir 

kultūrinėms iniciatyvoms 

skirtų projektų skaičius 

 Socialinėms ir 

kultūrinėms 

iniciatyvoms skirtų 

projektų skaičius 

Šiaulių 

regiono 

savivaldybės 

Tiesiogiai 

kreipiantis 

į 

instituciją 

ŠAS Metai 

14 Vidutinės disponuojamos 

piniginės pajamos per 

mėnesį vienam namų 

ūkio nariui, palyginti su 

šalies vidurkiu (proc.) 

Vidutinės 

disponuojamos pajamos 

per mėnesį vienam 

namų ūkio nariui 

Šiaulių apskrityje 

dauginamos iš šimto 

procentų ir padalinamos 

iš vidutinių 

disponuojamų pajamų 

per mėnesį vienam 

namų ūkio nariui 

Lietuvos Respublikoje 

Vidutinės 

disponuojamos 

pajamos per mėnesį 

vienam namų ūkio 

nariui Lietuvos 

Respublikoje (Lt); 

 

Vidutinės 

disponuojamos 

pajamos per mėnesį 

vienam namų ūkio 

nariui Šiaulių 

apskrityje (Lt) 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

OSP ŠAS Metai 

15 Asmenys (šeimos) buvę 

sąrašuose socialiniam 

būstui nuomoti, metų 

pabaigoje (tūkst.) 

 Asmenys (šeimos) 

buvę sąrašuose 

socialiniam būstui 

nuomoti, metų 

pabaigoje (tūkst.) 

Šiaulių 

regiono 

savivaldybės 

Tiesiogiai 

kreipiantis 

į 

instituciją 

ŠAS Metai 

16 Kultūros centrų dalyvių 

skaičius, tenkantis 1000 

gyventojų  

Kultūros centrų dalyvių 

skaičius dauginamas iš 

tūkstančio ir 

padalinamas iš 

gyventojų skaičiaus 

Kultūros centrų 

dalyvių skaičius; 

 

Gyventojų skaičius 

metų pradžioje 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

OSP ŠAS Metai 



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 

17 Modernizuoti kultūros 

infrastruktūros objektai 

(skaičius) 

 Modernizuoti 

kultūros 

infrastruktūros 

objektai (skaičius) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

18 Investicijas gavusių 

socialinių paslaugų 

infrastruktūros objektų 

skaičius 

 Investicijas gavusių 

socialinių paslaugų 

infrastruktūros 

objektų skaičius 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

19 Tikslinių grupių 

asmenys, gavę 

tiesioginės naudos iš 

investicijų į socialinių 

paslaugų infrastruktūrą 

 Tikslinių grupių 

asmenys, gavę 

tiesioginės naudos iš 

investicijų į 

socialinių paslaugų 

infrastruktūrą 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

20 Investicijas gavusiose 

įstaigose esančios vietos 

socialinių paslaugų 

gavėjams 

 Investicijas 

gavusiose įstaigose 

esančios vietos 

socialinių paslaugų 

gavėjams 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

21 Naujai įrengtų ar įsigytų 

socialinių būstų skaičius 

 Naujai įrengtų ar 

įsigytų socialinių 

būstų skaičius 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

22 Bendruomenių veiklai 

gerinti skirtų projektų 

skaičius 

 Bendruomenių 

veiklai gerinti skirtų 

projektų skaičius 

Šiaulių 

regiono 

savivaldybės 

Tiesiogiai 

kreipiantis 

į 

instituciją 

ŠAS Metai 



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 

23 Ligoninėse gydytų 

ligonių skaičius, 

tenkantis 1000 gyventojų  

 Ligoninėse gydytų 

ligonių skaičius, 

tenkantis 1000 

gyventojų  

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

OSP ŠAS Metai 

24 Tikslinių grupių 

asmenys, kurie dalyvavo 

informavimo, švietimo ir 

mokymo renginiuose bei 

sveikatos raštingumą 

didinančiose veiklose 

 Tikslinių grupių 

asmenys, kurie 

dalyvavo 

informavimo, 

švietimo ir mokymo 

renginiuose bei 

sveikatos raštingumą 

didinančiose 

veiklose (skaičius) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

25 Modernizuoti 

savivaldybių visuomenės 

sveikatos biurai 

 Modernizuoti 

savivaldybių 

visuomenės 

sveikatos biurai 

(skaičius) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

26 Viešąsias sveikatos 

priežiūros paslaugas 

teikiančios įstaigos, 

kuriose pagerinta 

paslaugų teikimo 

infrastruktūra, skaičius 

 Viešąsias sveikatos 

priežiūros paslaugas 

teikiančios įstaigos, 

kuriose pagerinta 

paslaugų teikimo 

infrastruktūra, 

skaičius 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 



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 

27 Gyventojai, turintys 

galimybę pasinaudoti 

pagerintomis sveikatos 

priežiūros paslaugomis 

 Gyventojai, turintys 

galimybę 

pasinaudoti 

pagerintomis 

sveikatos priežiūros 

paslaugomis 

(asmenys) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

28 Tuberkulioze sergantys 

pacientai, kuriems buvo 

suteiktos socialinės 

paramos priemonės 

(maisto talonų dalijimas) 

tuberkuliozės 

ambulatorinio gydymo 

metu 

 Tuberkulioze 

sergantys pacientai, 

kuriems buvo 

suteiktos socialinės 

paramos priemonės 

(maisto talonų 

dalijimas) 

tuberkuliozės 

ambulatorinio 

gydymo metu 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

29 Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą, skaičius 

 Veiksmų, kuriais 

remiamos 

investicijos į mažos 

apimties 

infrastruktūrą, 

skaičius 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 



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 

30 Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius 

 Gyventojų, kurie 

naudojasi 

geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, 

skaičius 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

31 Regioninio planavimo 

būdu įgyvendintų mažos 

apimties infrastruktūros 

projektų skaičius 

 Regioninio 

planavimo būdu 

įgyvendintų mažos 

apimties 

infrastruktūros 

projektų skaičius 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prioritetas. Efektyvus viešasis valdymas 

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 Savivaldybių, 

pakilusių į viršų 

Lietuvos 

savivaldybių 

indekse, skaičius 

 Savivaldybių, 

pakilusių į viršų 

Lietuvos 

savivaldybių 

indekse, skaičius 

Lietuvos 

laisvosios 

rinkos 

institutas 

Lietuvos 

laisvosios 

rinkos 

instituto 

leidinys 

„Lietuvos 

savivaldyb

ių 

indeksas“ 

ŠAS Metai 

2 Veiklos efektyvumui 

skatinti įgyvendintų 

projektų skaičius 

 Veiklos efektyvumui 

skatinti įgyvendintų 

projektų skaičius 

Šiaulių 

regiono 

savivaldybės 

Tiesiogiai 

kreipiantis 

į 

instituciją 

ŠAS Metai 

3 Viešojo valdymo 

institucijos, pagal 

veiksmų programą 

ESF lėšomis 

įgyvendinusios 

paslaugų ir (ar) 

aptarnavimo kokybei 

gerinti skirtas 

priemones (skaičius) 

 Viešojo valdymo 

institucijos, pagal 

veiksmų programą 

ESF lėšomis 

įgyvendinusios 

paslaugų ir (ar) 

aptarnavimo kokybei 

gerinti skirtas 

priemones (skaičius) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 



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 

4 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) 

 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) 

Šiaulių regiono 

savivaldybės 

Projekto 

vykdytojo 

ataskaita 

Projekto 

vykdytojas 

Metai 

5 Mokymuose 

dalyvavusių asmenų 

dalis (proc.) 

Valstybės tarnautojų, 

dalyvavusių 

mokymuose, skaičius 

dauginamas iš šimto 

procentų ir padalinamas 

iš valstybės tarnautojų 

skaičiaus 

Valstybės tarnautojų 

skaičius; 

 

Valstybės tarnautojų, 

dalyvavusių 

mokymuose, 

skaičius 

Šiaulių 

regiono 

savivaldybės 

Tiesiogiai 

kreipiantis 

į 

instituciją 

ŠAS Metai 



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 

6 Savivaldybių, 

pagerinusių 

gyventojų srities 

rodiklius Lietuvos 

savivaldybių 

indekse, skaičius  

 Savivaldybių, 

pagerinusių 

gyventojų srities 

rodiklius Lietuvos 

savivaldybių 

indekse, skaičius 

Lietuvos 

laisvosios 

rinkos 

institutas 

Lietuvos 

laisvosios 

rinkos 

instituto 

leidinys 

„Lietuvos 

savivaldyb

ių 

indeksas“ 

ŠAS Metai 

7 Viešųjų paslaugų 

kokybei gerinti 

skirtų projektų 

skaičius 

 Viešųjų paslaugų 

kokybei gerinti 

skirtų projektų 

skaičius 

Šiaulių 

regiono 

savivaldybės 

Tiesiogiai 

kreipiantis 

į 

instituciją 

ŠAS Metai 

8 Viešosioms ir 

administracinėms 

paslaugoms perkelti 

į elektroninę erdvę 

skirtų projektų 

skaičius 

 Viešosioms ir 

administracinėms 

paslaugoms perkelti 

į elektroninę erdvę 

skirtų projektų 

skaičius 

Šiaulių 

regiono 

savivaldybės 

Tiesiogiai 

kreipiantis 

į 

instituciją 

ŠAS Metai 

9 Įdiegtų priemonių, 

sudarančių sąlygas 

visuomenei 

dalyvauti sprendimų 

priėmimo procese, 

skaičius 

 Įdiegtų priemonių, 

sudarančių sąlygas 

visuomenei 

dalyvauti sprendimų 

priėmimo procese, 

skaičius 

Šiaulių 

regiono 

savivaldybės 

Tiesiogiai 

kreipiantis 

į 

instituciją 

ŠAS Metai 

 

 

____________________________ 

 



PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 
 

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities skyrius 

 

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 

Metai X      Pristatymas 

Šiaulių 

regiono 

plėtros 

tarybai 

 

Periodinė 

apžvalga 

Ketvirtis X        

Teminė 

apžvalga 

         

Informacinis 

pranešimas 

Ketvirtis X        

Kita (nurodyti)          

 

__________________________ 


