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ĮVADAS
Ši atvejo studija yra 2014–2020 m. ES fondų, skirtų integruotai teritorinei plėtrai, įgyvendinimo
pažangos vertinimo dalis. Vertinimą Vidaus reikalų ministerijos užsakymu 2018 m. sausio-birželio
mėn. atliko UAB "ESTEP Vilnius“. Vertinimo metu parengtos trijų ITVP atvejo studijos: Kauno miesto,
Kauno regiono ir Utenos regiono. Atvejo studijos rengiamos siekiant pagilinti analizę ir atsakyti į
klausimus apie ITVP tinkamumą ir ITVP įgyvendinimo pažangą (rezultatyvumą).
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1 ITVP TINKAMUMO (TURINIO) ĮVERTINIMAS

1.1 ITVP TIKSLINĖS TERITORIJOS
Utenos regiono ITVP įgyvendinama trijose Utenos regiono tikslinėse teritorijose (Anykščių mieste,
Molėtų mieste, Zarasų mieste) ir trijose pereinamojo laikotarpio teritorijose (Ignalinos mieste, Utenos
mieste, Visagino mieste; žr. 1 pav.). Visos tikslinės teritorijos yra atitinkamų savivaldybių centrai.
Susietomis teritorijomis laikomos netoli Molėtų miesto esančios teritorijos, kurioms būdingi
funkciniai ryšiai su Molėtų miestu – Kulionių kaimas ir Dubingių seniūnija. Tikslinių teritorijų, kuriose
įgyvendinama Utenos ITVP, gyventojų skaičius 2015 m. buvo apie 71 tūkst. gyventojų (apie 50 proc.
visų Utenos regiono gyventojų).
1 pav. Utenos regiono ITVP tikslinės ir susietos teritorijos

Šaltinis: Utenos regiono ITVP, patvirtinta LR vidaus reikalų ministro 2015 rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 1V-722
(suvestinė redakcija nuo 2017-08-30).
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1.2 ITVP TIKSLAI IR UŽDAVINIAI (INTERVENCIJOS LOGIKA)
Rengiant Utenos regiono ITVP, pirmiausia, buvo paruoštos savivaldybių lygio analizės. Šias analizes
ruošė Utenos apskrities savivaldybių administracijų (dažniausiai strateginio planavimo ir investicijų
valdymo arba projektų valdymo) skyriai su savivaldybių tarybų pritarimu. Rengiant jas buvo atlikta
kiekvienos savivaldybės situacijos analizė, stiprybių, silpnybių (problemų), galimybių ir grėsmių
analizė (toliau – SSGG), išanalizuoti savivaldybės tikslai, uždaviniai ir numatyti veiksmai jiems
įgyvendinti. Šias savivaldybių lygio analizes Regioninės plėtros departamento prie VRM (toliau – RPD)
Utenos skyriaus atstovai apibendrino ir po diskusijų darbo grupėje, kurioje taip pat dalyvavo ir
savivaldybių atstovai, jų pagrindu parengė vieningą regiono ITVP.
Šiame ITVP rengimo etape išryškėjo, kad visos Utenos apskrities savivaldybės, išskyrus Visagino sav.,
siekia paskatinti savo ekonominį aktyvumą, o Visagino sav. dėl iš esmės kitokios ekonominės ir
socialinės situacijos atsiradusios dėl Ignalinos atominės elektrinės ir jos uždarymo, kėlė tikslą
palaikyti stabilų užimtumo lygį. Iš pradžių planuota, kad Utenos regiono ITVP bus keliamas vienas
tikslas, tačiau nepavykus šių skirtingų tikslų suderinti, ITVP buvo suformuluoti du tikslai:



padidinti ekonominį aktyvumą Utenos regione (visoms Utenos apskrities savivaldybėms,
išskyrus Visagino sav.);
palaikyti Visagino savivaldybėje stabilų užimtumo lygį.

Kaip pagrindinės ITVP įgyvendinimo teritorijos silpnybės išskirti šie veiksniai: darbo jėgos pasiūlos
struktūrinis neatitikimas darbo rinkos poreikiams Visagino savivaldybėje (aktualumas – 5 balai
(didžiausias); mažas ekonominis aktyvumas (aktualumas – 4 balai); darbuotojų skaičiaus Visagine
veikiančiose įmonėse sumažėjimas (aktualumas – 5 balai); mažesnis už šalies vidurkį ekonomikos
našumas (aktualumas – 5 balai); spartus gyventojų skaičiaus mažėjimas ir senėjimas (aktualumas – 5
balai); žemas energetinis efektyvumas Visagino savivaldybėje (aktualumas – 4 balai). Kaip stiprybės
įvardinta tai, kad Utenos tikslinėse teritorijose yra patrauklios gyvenamosios aplinkos sąlygos
(aktualumas – 4 balai); kvalifikuota darbo jėga ir santykinai aukštas vidutinis darbo užmokestis
Visagino savivaldybėje (aktualumas – 5 balai).
1 lentelė. Utenos regiono ITVP rengimo metu svarstytos tikslų ir uždavinių alternatyvos
ITVP dalis
Tikslas Nr.
1

Pasirinkta alternatyva
Padidinti ekonominį aktyvumą
Utenos regione

Uždavinys
Nr. 1.1

Pagerinti sąlygas smulkiajam,
bendruomeniniam ir socialiniam
verslui

Uždavinys
Nr. 1.2

Sudaryti sąlygas Utenos regiono
miestuose veikiančių įmonių
produktyvumo augimui

Uždavinys
Nr. 1.3

Paskatinti gyventojus rinktis
gyvenamąją vietą gerą prieigą prie
darbo vietų turinčiose teritorijose
(pagerinant mobilumo galimybes
švytuoklinės migracijos zonose ir
sutvarkant gyvenamąją aplinką
Utenos regiono miestų centrinėse
dalyse)
Palaikyti Visagino savivaldybėje
stabilų užimtumo lygį
Sudaryti sąlygas sukurti darbo
vietas aukštos pridėtinės vertės
(inovatyviai) pramonei ir verslui
vystyti Visagine, plėtojant jį kaip
šalies energetikos kompetencijų
centrą

Tikslas Nr.
2
Uždavinys
Nr. 2.1

Uždavinys

Užkirsti kelią socialinės rizikos

Kitos svarstytos alternatyvos
Padidinti Utenos regiono miestų patrauklumą
jauniems gyventojams, užtikrinant
demografinį regiono gyvybingumą

Apleistų teritorijų ir pastatų pritaikymas
verslo plėtrai.

Atnaujinti susidėvėjusią miestų ir rajonų
transporto, saugaus eismo, inžinerinę
infrastruktūrą.

Pagerinti sąlygas investicijų
pritraukimui.

Padidinti kultūros ir gamtos paveldo
objektų lankomumą ir žinomumą.

Sutvarkyti daugiabučių namų kvartalus
ir kultūros, laisvalaikio ir pramogų
infrastruktūrą gyventojų poreikiams.

Išvystyti dviračių takų infrastruktūrą.

Aktualios tikslinės teritorijos
Anykščiai, Molėtai, Zarasai,
Ignalina, Utena ir susietos
teritorijos
Anykščiai, Molėtai, Zarasai,
Ignalina, Utena ir susietos
teritorijos

Padidinti Visagino savivaldybės patrauklumą
smulkiam ir vidutiniam verslui.

Regeneruoti savivaldybės teritorijoje
esančias apleistas teritorijas, pritaikant
apdirbamosios gamybos įmonių
įsikūrimui ir plėtrai.

Skatinti Visagino savivaldybėje smulkų ir
vidutinį verslą (pirmiausiai turizmo ir
rekreacijos).

Pritaikyti nenaudojamus/ apleistus

Visaginas

Anykščiai, Molėtai, Zarasai,
Ignalina, Utena ir susietos
teritorijos
Anykščiai, Molėtai, Zarasai,
Ignalina, Utena ir susietos
teritorijos

Visaginas

Visaginas

5

ITVP dalis
Nr. 2.2

Pasirinkta alternatyva
židinių formavimuisi

Kitos svarstytos alternatyvos
pastatus ir viešąsias erdves
bendruomenės reikmėms.

Pritaikyti Visagino miesto susisiekimo
infrastruktūrą ir priemones, sudarant
sąlygas dirbti kituose miestuose.

Aktualios tikslinės teritorijos

Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal Utenos regiono ITVP (2017-08-30 redakcijos) duomenis.

Detali Utenos regiono ITVP intervencijos logikos schema pateikta paveiksle (2 pav.).
Įgyvendinant tikslą Nr. 1 (padidinti ekonominį aktyvumą Utenos regione) planuojama per 10 metų
(nuo 2013 m. iki 2023 m.) 18 proc. padidinti darbuotojų skaičių Utenos regione veikiančiose įmonėse
(t. y. sukurti 3711 darbo vietų). Tačiau ITVP nurodyta pradinė (2013 m.) rodiklio reikšmė yra
neteisinga (ITVP nurodyta 23262, o Lietuvos statistikos departamento skelbiama atitinkamų metų
reikšmė yra 26088). Atsižvelgiant į realią (o ne ITVP nurodytą klaidingą) pradinę rodiklio reikšmę
2023 m. siekiama reikšmė yra ne tokia ambicinga – darbuotojų skaičių Utenos regione planuojama
padidinti tik 5 proc. (sukurti 1249 darbo vietas). Kol kas darbuotojų skaičius Utenos regione
veikiančiose įmonėse ne didėja, o mažėja – nuo 2013 m. pradžios iki 2018 m. pradžios darbuotojų
skaičius sumažėjo 2 proc. (iki 25592 darbuotojų). Tačiau tendencijos atskirose savivaldybėse –
skirtingos: Anykščių r. ir Zarasų r. savivaldybėse darbuotojų skaičius 2013-2018 m. augo (atitinkamai
11 proc. ir 5 proc.), o kitose savivaldybėse – mažėjo).
Tikslui Nr. 1 įgyvendinti ITVP suplanuoti 3 uždaviniai:




Uždavinys Nr. 1.1: pagerinti sąlygas smulkiajam, bendruomeniniam ir socialiniam verslui.
Uždavinys Nr. 1.2: sudaryti sąlygas Utenos regiono miestuose veikiančių įmonių
produktyvumo augimui.
Uždavinys Nr. 1.3: paskatinti gyventojus rinktis gyvenamąją vietą gerą prieigą prie darbo vietų
turinčiose teritorijose (pagerinant mobilumo galimybes švytuoklinės migracijos zonose ir
sutvarkant gyvenamąją aplinką Utenos regiono miestų centrinėse dalyse).

Uždavinys Nr. 1.1. Įgyvendinant uždavinį siekiama pagerinti sąlygas smulkiajam, bendruomeniniam
ir socialiniam verslui ir padidinti naujų įmonių steigimosi spartą Utenos regione, t. y. pasiekti, kad per
trejus metus įregistruotų įmonių skaičius, tenkantis tūkst. gyventojų padidėtų nuo 3,7 (2013 m.) iki 5,5
(2023 m.). Tam, kad rodiklis būtų pasiektas, gyventojų skaičiui nesikeičiant, Utenos regione per 20212023 m. turi įsikurti 801 įmonė (t. y. 551 įmone arba 45 proc. daugiau nei įsikūrė 2011-2013 m.). Jei
gyventojų skaičius nesikeistų, iškeltas tikslas būtų ambicingas, kadangi 2010–2018 m. laikotarpiu
vidutiniškai per trejus metus Utenos regione įsikūrė po 540 įmonių. Tačiau rezultatą, kuris
matuojamas santykiniu rodikliu, priklausančiu nuo gyventojų skaičiaus, galima pasiekti ir mažėjant
gyventojų skaičiui. Šiuo metu Utenos regione gyventojų skaičius sparčiai mažėja: 2013 m. nuolatinių
gyventojų skaičius metų pradžioje buvo 145,8 tūkst., o 2018 m. –130 tūkst. (gyventojų skaičius
sumažėjo 15,8 tūkst. arba 11 proc.). Darant prielaidą, kad 2018–2023 m. gyventojų skaičius sumažės
tiek pat, kiek sumažėjo 2013–2018 m. (11 proc.) galima apskaičiuoti tikėtiną rodiklio pasiekimo lygį,
jei keistųsi tik gyventojų skaičius, o ne įregistruotų įmonių skaičius. Tokiu atveju rodiklio reikšmė
2023 m. būtų 4,6. Jei ITVP suplanuoti veiksmai paskatins naujų įmonių kūrimąsi, o gyventojų skaičius
ir toliau mažės, ITVP keliamas tikslas bus pasiektas.
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2 pav. Utenos regiono ITVP intervencijos logika
Utenos regiono ITVP įvardinti esminiai plėtros iššūkiai:
sparčiausias gyventojų skaičiaus mažėjimas ir gyventojų senėjimas tarp visų šalies apskričių;
gyventojų ir ūkinės veiklos koncentracija Utenos regiono centruose (Utenoje ir Visagine) ir aplink Uteną išsidėsčiusiose teritorijose;
struktūrinis nedarbas atsiradęs dėl Ignalinos atominės elektrinės sustabdymo
Tikslas Nr.1
Padidinti ekonominį aktyvumą Utenos regione

Tikslas Nr. 2
Palaikyti Visagino savivaldybėje stabilų užimtumo
lygį

Efektas:
Darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse Utenos regione
(2013 m.: 23262*; 2023 m.: 27337)

Efektas:
Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis
Visagino savivaldybėje
(2013 m.: 68,9***; 2023 m.: 68,9)

Uždavinys Nr. 1.1:
pagerinti sąlygas
smulkiajam,
bendruomeniniam ir
socialiniam verslui

Rezultatas:
Naujų įmonių
steigimosi sparta
Utenos regione (per
trejus metus
įregistruotų įmonių
skaičius, tenkantis
tūkstančiui gyventojų)
(2013 m.: 3,7; 2023 m.:
5,5)

13 veiksmų; 9,9 mln.
EUR

Uždavinys Nr. 1.2:
sudaryti sąlygas
Utenos regiono
miestuose veikiančių
įmonių produktyvumo
augimui

Rezultatas:
Paslaugų įmonių
sukuriama pridėtinė
vertė, vienam
dirbančiajam Utenos
regione
(2013 m.: 6,6****;
2023 m.: 10)

6 veiksmai; 4 mln. EUR

Uždavinys Nr. 1.3:
paskatinti gyventojus
rinktis gyvenamąją
vietą gerą prieigą prie
darbo vietų turinčiose
teritorijose
(pagerinant mobilumo
galimybes švytuoklinės
migracijos zonose ir
sutvarkant gyvenamąją
aplinką Utenos regiono
miestų centrinėse
dalyse)

Uždavinys Nr. 2.1:
sudaryti sąlygas
sukurti darbo vietas
aukštos pridėtinės
vertės (inovatyviai)
pramonei ir verslui
vystyti Visagine,
plėtojant jį kaip šalies
Energetikos
kompetencijų centrą

Uždavinys Nr. 2.2:
užkirsti kelią socialinės
rizikos židinių
formavimuisi

Rezultatas:
Tūkstančiui gyventojų
tenkanti vidaus
migracija (neto
migracija) Utenos
regione, palyginant su
šalies vidurkiu
(2013 m.: 186; 2023
m.: 100)**

Rezultatas:
Darbuotojų skaičius
Visagino savivaldybėje
veikiančiose mažose ir
vidutinėse*****
įmonėse (2013 m.:
6425; 2023 m.: 6425)

Rezultatas:
Socialinės rizikos
šeimų Visagino
savivaldybėje skaičius
(2013 m.: 74; 2023 m.:
71)

24 veiksmai; 14,9 mln.
EUR

7 veiksmai; 10,8 mln.
EUR

3 veiksmai; 1,99 mln.
EUR.

Raudonai nurodyti vertinimo metu nustatyti ITVP efekto ir rezultato rodiklių ir (arba) jų reikšmių
netikslumai:
* ITVP neteisingai nurodyta pradinė rodiklio reikšmė. Lietuvos statistikos departamento skelbiama 2013 m.
reikšmė yra 26088 darbuotojai.
** Rodiklio faktinių reikšmių apskaičiuoti neįmanoma, nes neto šalies migracija yra lygi 0, o dalyba iš 0
matematiškai negalima. Siūloma iš esmės pakeisti šį rodiklį, atsisakant palyginimo su šalies vidurkiu, ir
atitinkamai nustatyti naujas siekiamas reikšmes.
*** ITVP neteisingai nurodyti pradinės reikšmės metai. Pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamus
duomenis apskaičiuota 2013 m. reikšmė yra 74,9, o 2014 m. reikšmė – 68,9.
**** ITVP neteisingai nurodyta rodiklio pradinė reikšmė. Pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamus
duomenis apskaičiuota 2013 m. reikšmė yra 7,9 tūkst. EUR.
***** ITVP neteisingai nurodytas rodiklio pavadinimas. Pateikti duomenys apie darbuotojų skaičių įmonėse
(visose, ne tik MVĮ), o rodiklio pavadinime nurodytos tik MVĮ.
Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal Utenos regiono ITVP (2017-08-30 redakcijos) duomenis.

Uždaviniui Nr. 1.1 įgyvendinti suplanuota 13 veiksmų. Vertinimo metu vienas veiksmas 1 buvo baigtas
įgyvendinti, o 5 – įgyvendinami. ITVP rengėjai tikisi, kad naujų įmonių kūrimąsi paskatins šie veiksmai:

1 Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos infrastruktūros pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams.
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1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

Zarasų g. rekonstrukcija Zarasų mieste (bus rekonstruota gatvė – 0,125 km, įrengtas
šaligatvis, apšvietimas).
Zarasų miesto viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas teritorijoje tarp Dariaus ir
Girėno g. bei Šiaulių g. ir dviejuose daugiabučių kiemuose P. Širvio g. (numatoma sutvarkyti
aplinką, įrengiant vaikų žaidimo aikšteles, automobilių stovėjimo vietas, apsodinant želdynais,
taip pat įrengiant mažosios architektūros elementų – suoliukų, šiukšliadėžių, atnaujinant
apšvietimą) – įgyvendinamas.
Prekybos ir paslaugų pasažo įrengimas D. Bukonto g., Zarasų mieste (bus sutvarkyta
miesto centre esanti apleista teritorija kompleksiškai atnaujinant apleistus ir neefektyviai
naudojamus pastatus bei pritaikant juos verslui ir bendruomeninei veiklai).
Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos infrastruktūros pritaikymas vietos
bendruomenės poreikiams (naujos paslaugos „Tėvų ir vaiko skaitykla“ sukūrimas) –
baigtas.
Pramoninio pastato Ignalinoje, Gėlių g. 13, pritaikomo socialiniam būstui pertvarkymo
užbaigimas ir socialinių būstų įsigijimas) – įgyvendinamas.
Gatvės Ignalinos miesto rekreacinėje zonoje tarp Gavio ežero ir Turistų g. įrengimas
(naujo kelio statyba (ilgis apie 350 m) įrengiant šaligatvius, lietaus kanalizaciją ir apšvietimą
nuo Turistų gatvės įrengimas prie suformuotų sklypų).
Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (I etapas) (apleistos teritorijos ir
pastatų Tilto g. konversija, sukuriant vietinių produktų prekyvietę, socialinio ir
bendruomeninio verslo ir paslaugų klasterio infrastruktūrą, autobusų stoties prieigų viešųjų
erdvių sutvarkymas ir turizmo informacijos centro reikmėms naudojamo buvusio prekybos
paviljono pritaikymas vietos bendruomenės ir lankytojų aptarnavimui).
Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (II etapas) (miesto apžvalgos
aikštelės ir pėsčiųjų-dviračių tako Šventosios upės dešiniajame krante, apjungiant su upės
kairiojo kranto viešąja infrastruktūra, įrengimas) – įgyvendinamas.
Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (III etapas) (kvartalinė
renovacija, kompleksinis daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų kiemų – želdinių, dangų,
mažosios architektūros elementų sutvarkymas).
Bendruomeninės aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros įrengimas Anykščių mieste
(Sutvarkant apleistą teritoriją bei įrengiant aktyvaus poilsio ir laisvalaikio infrastruktūrą
(pėsčiųjų ir dviračių takai, lauko treniruokliai, vaikų žaidimo aikštelės, ir kiti mažosios
architektūros elementai) šalia baseino „Bangenis“. Įrengiant universalią krepšinio-tinklinio
aikštelę, lauko gimnastikos ir treniruoklių įrenginius šalia A. Vienuolio progimnazijos.
Riedlenčių, riedučių ir BMX dviračių trasų, vaikų žaidimo kompleksų ir kitos mažosios
architektūros elementų įrengimas Anykščių miesto parke) – įgyvendinamas.
Išskirtinių Anykščių krašto vertybių ekspozicijos įrengimas Anykščių miesto parke
(Anykščių miesto parko, patenkančio į saugomą teritoriją, sutvarkymas (pažintinių takų,
gamtos mokyklų, lauko ekspozicijų, mažosios architektūros ir kt. elementų įrengimas) bei
pritaikymas lankymui ir gamtosauginiam švietimui).
Molėtų miesto Ąžuolų ir Kreivosios g. teritorijų išnaudojimas įrengiant universalią
daugiafunkcinę aikštę) – įgyvendinamas.
Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (II etapas) (Amatų g. kvartalo
kompleksinis sutvarkymas: atvirų lauko prekyviečių bei pastato Amatų g. 4 rekonstrukcija ir
daugiabučių gyvenamųjų namų aplinkos sutvarkymas).

Nors ITVP keliamas ambicingas tikslas, susijęs su naujų įmonių steigimu Utenos regione, tiesioginis
ryšys tarp ITVP suplanuotų veiksmų ir ITVP rezultato rodiklio – abejotinas. Mažai tikėtina, kad
suplanuoti veiksmai (ypač gatvių, daugiabučių namų kiemų ir kai kurių viešųjų erdvių sutvarkymas)
paskatins naujų įmonių steigimąsi. Tik kai kurie Anykščių mieste suplanuoti veiksmai, taip pat
prekybos ir paslaugų pasažo įrengimas Zarasuose gali sudaryti sąlygas tam tikrų rūšių ekonominei
veiklai (pavyzdžiui, prekybos, maitinimo paslaugų teikimui ir (arba) kūrimuisi).
Uždavinys Nr. 1.2. Įgyvendinant uždavinį siekiama sudaryti sąlygas Utenos regiono miestuose
veikiančių įmonių produktyvumo augimui ir per 10 metų 52 proc. padidinti vienam dirbančiajam
tenkančią paslaugų įmonių sukuriamą pridėtinę vertę (nuo 6,6 iki 10 tūkst. Eur). Tačiau ITVP nurodyta
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pradinė (2013 m.) rodiklio reikšmė yra neteisinga (ITVP nurodyta 6,6 tūkst. Eur, o pagal Lietuvos
statistikos departamento skelbiamus duomenis apskaičiuota atitinkamų metų reikšmė yra 7,9 tūkst.
Eur). Atsižvelgiant į realią (o ne ITVP nurodytą klaidingą) pradinę rodiklio reikšmę 2023 m. siekiama
reikšmė yra ne tokia ambicinga – paslaugų sektoriaus įmonių produktyvumą Utenos regione
planuojama padidinti 27 proc.
Uždaviniui Nr. 1.2 įgyvendinti suplanuoti 6 veiksmai. Vertinimo metu keturi veiksmai buvo pradėti
įgyvendinti. ITVP rengėjai tikisi, kad paslaugų sektoriaus įmonių produktyvumo augimą paskatins šie
ITVP suplanuoti veiksmai:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Kompleksinis Okuličiūtės dvarelio Anykščiuose sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinei,
meninei veiklai (pastato restauravimas ir vidaus erdvių įrengimas) – įgyvendinamas.
Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (I etapas) (savivaldybės
aikštės ir gretimų teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas).
Viešųjų erdvių Zarasų miesto Didžiojoje saloje sutvarkymas (atnaujintas pagrindinis
Didžiosios salos slėnis, žiūrovų vietos zonos, bus įrengti pasivaikščiojimo takai, Didysis slėnis
atnaujintu taku bus sujungtas su mažuoju slėniu, ant kalno šlaito bus įrengtas sūpynių parkas,
mažajame slėnyje bus įrengtas pantoninio pagrindo tiltelis, šlaito zonoje bus įrengtos žiūrovų
vietos) – įgyvendinamas.
Renginių infrastruktūros atnaujinimas Zarasų miesto Didžiojoje saloje (bus atnaujinta
estrada, taip pat mini-amfiteatras – žiūrovų zona) – įgyvendinamas.
Viešųjų erdvių prie Zarasaičio ežero sutvarkymas ir aktyvaus poilsio infrastruktūros
įrengimas.
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Zarasų
rajono savivaldybėje – įgyvendinamas.

Nors ITVP suplanuoti veiksmai, susiję su šio uždavinio įgyvendinimu, dar tik pradedami vykdyti, ITVP
suplanuota rodiklio reikšmė jau beveik pasiekta – 2015 m. rodiklio reikšmė buvo 9,4 tūkst. Eur. Tai
rodo, kad rodiklio pokyčius labiau lemia įvairūs išorės veiksniai, o ne ITVP suplanuotų veiksmų
įgyvendinimas. Lietuvoje 2013–2015 m. paslaugų įmonių produktyvumas išaugo beveik 13 proc. (nuo
13,5 tūkst. Eur iki 15,2 tūkst. Eur.), o Utenos regione – 19 proc. (nuo 7,9 tūkst. Eur iki 9,4 tūkst. Eur).
ITVP suplanuoti veiksmai gali sudaryti sąlygas paslaugų sektoriaus įmonių veiklai, tačiau jei šio
sektoriaus dirbančiųjų skaičius augs sparčiau nei sukuriama pridėtinė vertė, produktyvumo rodiklis
mažės. Siekiant didesnio produktyvumo augimo aktualu skatinti aukštesnę pridėtinę vertę kuriančių
paslaugų plėtrą. Paminėtina, kad 4 iš 6 ITVP numatytų veiksmų bus įgyvendinami Zarasų mieste, todėl
analizuojant ITVP įgyvendinimo rezultatus aktualiausia stebėti, kaip keičiasi paslaugų sektoriaus
rodikliai (dirbančiųjų skaičius, apyvarta, sukuriama pridėtinė vertė) Zarasų r. savivaldybėje.
Uždavinys Nr. 1.3. Įgyvendinant uždavinį siekiama paskatinti gyventojus rinktis gyvenamąją vietą
gerą prieigą prie darbo vietų turinčiose teritorijose (pagerinant mobilumo galimybes švytuoklinės
migracijos zonose ir sutvarkant gyvenamąją aplinką Utenos regiono miestų centrinėse dalyse). Šis
uždavinys yra svarbiausias tiek pagal ITVP suplanuotų veiksmų skaičių, tiek pagal lėšų poreikį jiems
įgyvendinti (suplanuoti 24 veiksmai, lėšų poreikis – 14,9 mln. Eur arba 40 proc. viso lėšų poreikio ITVP
veiksmų planui įgyvendinti). Uždaviniui priskirtas rezultato rodiklis yra neaiškiai apibrėžtas, todėl
neaišku, kaip apskaičiuoti interpretuoti ITVP nurodytas siekiamas rodiklio reikšmes ir kaip
apskaičiuoti faktines rodiklio reikšmes.
Vertinimo metu du veiksmai buvo baigti įgyvendinti, o 12 veiksmų – įgyvendinami. Veiksmų sąrašas
pagal investicijų sritis ir tikslines teritorijas pateiktas lentelėje (žr. 2 lentelė). ITVP pateikta uždavinio
formuluotė menkai atspindi suplanuotų veiksmų turinį – pagal ITVP suplanuotus veiksmus uždavinys
Nr. 1.3 yra skirtas gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimui, susisiekimo infrastruktūros
atnaujinimui ir plėtrai (miestų gatvių rekonstrukcija, dviračių ir pėsčiųjų takų atnaujinimas ir plėtra) ir
viešųjų paslaugų teikimui aktualios infrastruktūros atnaujinimui (formalaus ir neformalaus švietimo
įstaigų infrastruktūros atnaujinimas – darželiai, sporto mokyklos, progimnazija Anykščiuose). Dviračių
ir pėsčiųjų takų atnaujinimas ir plėtra yra orientuoti į susisiekimo galimybių mieste padidinimą ir
darnaus judumo skatinimą. Kitose ITVP tokio tipo uždaviniams/ veiksmams paprastai taikomas
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rodiklis, susijęs su gyventojų skaičiaus pokyčiais tikslinėse teritorijose, todėl siekiant mažinti skirtingų
rodiklių skaičių ir užtikrinti ITVP įgyvendinimo stebėsenos rezultatų palyginamumą, tikslinga ir
Utenos regiono ITVP numatyti analogišką rodiklį.
2 lentelė. Utenos regiono ITVP uždaviniui Nr. 1.3 įgyvendinti suplanuoti veiksmai
Investicijų sritis
Kompleksinė
aktyvaus laisvalaikio
ir poilsio erdvių
tvarkyba ir plėtra
Kompleksinė
gyvenamųjų kvartalų
tvarkyba

TT
Molėtai

Ignalina
Molėtai

Utena
Kultūros paveldo
objektų
aktualizavimas

Utena

Paviršinių nuotekų
tinklai
Susisiekimas:
darnaus judumo ir
aplinkai draugiško
transporto
skatinimas

Utena
Anykščiai

Ignalina

Molėtai

Utena

Zarasai
Susisiekimas: miestų
gatvių atnaujinimas
ir plėtra

Anykščiai
Molėtai
Utena
Zarasai
Zarasai

Viešųjų paslaugų ir
infrastruktūros
plėtra (kultūros
paslaugos)
Viešųjų paslaugų ir
infrastruktūros
plėtra (sporto,
sveikatinimo
paslaugos)

Molėtai
Molėtai
(susieta
teritorija)
Zarasai

Zarasai
Viešųjų paslaugų ir
infrastruktūros

Anykščiai

Veiksmas
Viešosios aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros plėtra Molėtų mieste, II etapas
(sutvarkomos teritorijos aplink Pastovėlio ežerą Molėtų mieste, rekonstruojami esami ir
įrengiami nauji pėsčiųjų takai, teritorijos apšvietimas, remontuojami du tiltai, tvarkomi
želdynai, įrengiamai mažosios architektūros elementai).
Daugiabučių namų kvartalų Ignalinos mieste kompleksinis sutvarkymas (susisiekimo
komunikacijų, želdinių, viešųjų erdvių sutvarkymas).
Molėtų miesto J. Janonio g. gyvenamojo kvartalo viešosios infrastruktūros sutvarkymas
(numatoma sutvarkyti seniausio Molėtų miesto daugiabučių kvartalo viešųjų erdvių
infrastruktūrą: parkavimo erdvės, vaikų žaidimų aikštelės, želdynai, mažosios architektūros
elementai).
Dauniškio daugiabučių namų kvartalo teritorijos sutvarkymas (kiemų sutvarkymas,
įrengiant/atnaujinat viešąją infrastruktūrą).
Naujų kultūros paslaugų visuomenės kultūriniams poreikiams tenkinti sukūrimas
Utenos meno mokykloje (buvusios Arklių pašto stoties komplekso pastatų sutvarkymas,
Trakto istorijos edukacinės klasės įrengimas ir pritaikymas kompleksinėms kultūrinėms
veikloms vykdyti).
Paviršinių nuotekų tinklų ir jiems priklausančios infrastruktūros rekonstrukcija ir
plėtra Utenos mieste.
Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra, didinant Anykščių miesto atskirų teritorijų tarpusavio
integraciją (pėsčiųjų ir dviračių tako, įskaitant apšvietimą ir mažosios architektūros
elementus: suoliukus, šiukšliadėžes ir stovus dviračiams, įrengimas nuo J. Biliūno g. atkarpos
pro Anykščių menų inkubatorių (J. Biliūno g. 53) bei Anykščių regioninio parko direkciją (J.
Biliūno g. 55) iki Šventosios upės kairio kranto pėsčiųjų dviračių tako bei naujai įrengiamos
Obelų g. atkarpos ties Tiltu per Anykštos upelį).
Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra Ignalinos miesto Geležinkelio g., Budrių g. ir Ateities g. bei
esamame take nuo Mokyklos g. į Strigailiškio kaimą (planuojama įrengti dviračių ir pėsčiųjų
taką nuo Mokyklos g. iki tiltelio per Palaukinio ir Paplovinio ežerų sąsmauką (į Strigailiškio
kaimą) – ilgis apie 510 m, dviračių taką Geležinkelio g. nuo Turistų g. iki geležinkelio pervažos
ir Budrių g. nuo geležinkelio pervažos iki Vilniaus g. – ilgis apie 1,1 km, dviračių eismo juostą
Ateities g. nuo Geležinkelio g. iki Laisvės aikštės – ilgis apie 240 m.).
Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo palei Ąžuolų g. iki mokyklų komplekso plėtra didinant
atskirų Molėtų miesto teritorijų tarpusavio integraciją (Pėsčiųjų ir dviračių takas palei
Ąžuolų g. nuo sankryžos su Vilniaus g. iki sankryžos su Liepų g. bei nuo Ąžuolų g. ir Liepų g.
sankryžos per bendrojo naudojimo teritorijas iki Molėtų miesto mokyklų komplekso Jaunimo
g.).
Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros Utenos mieste plėtra, siekiant pagerinti
Pramonės rajono pasiekiamumą (Vaižganto gatvės Utenoje nuo Aušros – Aukštakalnio g.
sankryžos iki Vaižganto – Užpalių g. sankryžos pėsčiųjų tako rekonstravimas į pėsčiųjųdviračių taką).
Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Griežto ežero pakrantėje nuo Vytauto g. iki Griežto g.
(numatoma įrengti 0,5 km ilgio dviračių-pėsčiųjų taką, įrengti apšvietimą).
Susisiekimo sąlygų pagerinimas tarp kuriamų Anykščių miesto traukos centrų bei
patogus gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo užtikrinimas (planuojamas rekonstruotų
arba atnaujintų gatvių ilgis – 1,009 km, naujai nutiestų kelių ilgis – 0,236 km).
Molėtų miesto Pastovio g., Siesarties g. ir S. Nėries g. rekonstrukcija
Aušros g. dalies nuo Gedimino ir Tauragnų g. sankryžos iki Žaliosios g. Utenoje
rekonstrukcija, siekiant gerinti susisiekimo sąlygas, didinant pėsčiųjų saugumą bei mažinant
avaringumą Utenos mieste (planuojamas rekonstruotos gatvės ilgis apie 775 m.).
Gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo gerinimas Zarasų mieste rekonstruojant K.
Donelaičio g.
Gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo gerinimas Zarasų mieste rekonstruojant E.
Pliaterytės g.
Molėtų miesto laisvalaikio ir pramogų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Labanoro
g. 1b, Molėtai (rekonstruojama Molėtų miesto vasaros estrada ir jos infrastruktūra: scena,
šokių aikštė, techninio aptarnavimo zona).
Lietuvos etnokosmologijos muziejaus paslaugų plėtros baigiamasis etapas (lankytojų
laukiamojo sutvarkymas, požeminės galerijos ekspozicijos įrengimas, edukacinės klasės
įrengimas, atviros lauko apžvalgos aikštelės įrengimas, lauko ekspozicijos užbaigimas).
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos sporto aikštyno įrengimas (bus pakeista aikštyno
danga, įrengiant futbolo, krepšinio, tinklinio ir teniso aikšteles, bėgimo takelius, atnaujintas
sporto inventorius – krepšinio stovai, lankai, futbolo vartai, įrengtas apšvietimas, suoliukai
žiūrovams; taip pat numatoma sutvarkyti viešąją laisvalaikio zoną, kurioje bus įrengta
jaunimui skirta erdvė – riedučių, riedlenčių ir BMX dviračių parkas (aikštelė)).
Zarasų sporto centro erdvių atnaujinimas (vidaus erdvių sutvarkymas ir pritaikymas
neformaliam švietimui (sportiniam švietimui)).
Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ modernizavimas (vidaus erdvių remontas ir
aprūpinimas įranga).
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Investicijų sritis
plėtra (švietimo
paslaugos)

TT
Anykščiai
Anykščiai
Utena

Veiksmas
Anykščių miesto A.Vienuolio progimnazijos modernizavimas (vidaus erdvių remontas ir
aprūpinimas įranga).
Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Anykščių kūno kultūros ir
sporto centrui priklausančiose A. Vienuolio progimnazijos patalpose (neformaliam
švietimui naudojamų vidaus erdvių remontas ir aprūpinimas įranga).
Utenos vaikų lopšelio darželio „Šaltinėlis“ vidaus patalpų modernizavimas

Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal Utenos regiono ITVP.

ITVP tikslui Nr. 1 priskirtų veiksmų ryšys su ITVP efekto rodikliu yra silpnas. Tik keli veiksmai gali
sudaryti sąlygas darbuotojų skaičiaus Utenos regione veikiančiose įmonėse didėjimui, tačiau
tiesioginio ryšio tarp ITVP suplanuotų veiksmų ir naujų darbo vietų nėra (naujos darbo vietos įmonėse
nebus tiesioginis veiksmų įgyvendinimo rezultatas). Tikėtina, kad atnaujinus gyvenamąją aplinką ir
viešąją infrastruktūrą naujos įmonės pradės kurtis ar veikiančios įmonės kurti papildomas darbo
vietas tik praėjus tam tikram laikui po projektų (veiksmų) užbaigimo).
Įgyvendinant tikslą Nr. 2 (palaikyti Visagino savivaldybėje stabilų užimtumo lygį) siekiama
stabilizuoti užimtumą Visagino savivaldybėje, t. y. išlaikyti 2014 m. užimtųjų ir darbingo amžiaus
gyventojų santykį (68,9 proc.). Faktiniai 2015-2016 m. duomenys rodo, kad užimtumo lygis mažėja
(2016 m. buvo 63,4).
Tikslui Nr. 2 įgyvendinti ITVP suplanuoti 2 uždaviniai:



Uždavinys Nr. 2.1: sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės vertės (inovatyviai)
pramonei ir verslui vystyti Visagine, plėtojant jį kaip šalies Energetikos kompetencijų centrą.
Uždavinys Nr. 2.2: užkirsti kelią socialinės rizikos židinių formavimuisi.

Uždavinys Nr. 2.1. Įgyvendinant uždavinį siekiama stabilizuoti darbuotojų skaičių Visagino
savivaldybėje veikiančiose įmonėse (išlaikyti 2013 m. buvusį darbuotojų skaičių – 6425 darbuotojus).
Faktiniai 2014-2018 m. duomenys rodo, kad darbuotojų skaičius Visagino savivaldybėje veikiančiose
įmonėse mažėja (2018 m. pradžioje buvo 5933 darbuotojai, sumažėjo 8 proc.). Vertinant tik MVĮ
matyti, kad nuo 2013 m. iki 2018 m. pradžios MVĮ darbuotojų skaičius sumažėjo net 20 proc. (nuo
3284 iki 2640 darbuotojų). 2013 m. 51 proc. visų darbuotojų dirbo MVĮ, o 2018 m. – tik 44 proc. Taigi,
MVĮ kaip darbdavio svarba Visagino savivaldybėje mažėja, nepaisant ITVP keliamų tikslų.
Uždaviniui Nr. 2.1 įgyvendinti suplanuoti 7 veiksmai. Vertinimo metu vienas veiksmas (darnaus
judumo plano parengimas) buvo baigtas įgyvendinti, o 2 – įgyvendinami. ITVP rengėjai tikisi, kad
darbuotojų skaičiaus didėjimą Visagino savivaldybės MVĮ paskatins šie veiksmai:
1.

2.

3.

Apleistų/ avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį
karinį miestelį Visagine (apie 8,9 ha apleistos teritorijos bus regeneruota ir pritaikyta verslo
vystymui: bus nugriauti avariniai ir pripažinti netinkamais ir nereikalingais naudoti pastatai,
sutvarkyta teritorija, vienas pastatas bus rekonstruotas taikant šiuolaikiškas energiją
taupančias technologijas ir pritaikytas parko administravimo veiklos vykdymui, verslo
inkubatoriaus įkūrimui).
Investicijos į Visagine kuriamo pramoninio parko (SMART PARK) inžinerinius tinklus ir
susisiekimo komunikacijas bei pramoninio parko rinkodara (bus vykdoma įvykdžius
išankstines sąlygas – veiksmas turės atitikti patvirtintą Sumanios specializacijos strategiją,
įmonės, kurios įsikurs pramonės parke, turės vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės
plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) veiklas, rengiant investicinį projektą veiksmui įgyvendinti
ir priimant sprendimą dėl jo finansavimo bus pateikta informacija ar duomenys,
pagrindžiantys prielaidą, kad kuriant ar plėtojant pramonės parko infrastruktūrą, pavyks
pritraukti MTEPI veiklas vykdančias įmones).
Visagino miesto darnaus judumo plano parengimas (siekiant pagerinti miesto susisiekimo
infrastruktūrą, plačiau taikyti universalaus dizaino principus ir susisiekimo sistemą pritaikyti
žmonėms su specialiaisiais poreikiais) – baigtas.
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4.
5.

6.
7.

Vietinės reikšmės kelio Visagino-Parko-Sedulinos al. kvartale rekonstravimas (kvartalo
vietinės reikšmės miesto susisiekimo gerinimas, platinant važiuojamąją dalį, įrengiant
šaligatvius/pėsčiųjų takus, įdiegiant eismo saugumo priemones).
Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste (planuojama rekonstruoti
alėją Visagino g. atkarpoje (nuo Parko iki Vilties g,), sujungiant ją su miesto dviračių/ pėsčiųjų
takų sistema, įrengti mieste darnaus judumo infrastruktūrą, rekonstruoti jungiamąsias
dviračių/ pėsčiųjų takų atkarpas, įdiegti Bike sharing sistemą, įrengti dviračių parkavimo
vietas viešose erdvėse).
Inžinerinių paviršinių nuotekų surinkimo ir šalinimo tinklų rekonstravimas Visagino g.
atkarpoje nuo Parko iki Vilties g. – įgyvendinamas.
Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų rekonstravimas Visagine (geriamojo vandens tiekimo
tinklų rekonstravimas Visagino savivaldybėje) – įgyvendinamas.

ITVP suplanuoti veiksmai, susiję su Visagine kuriamo pramoninio parko (SMART PARK)
infrastruktūros išvystymu, yra svarbūs siekiant sudaryti sąlygas MVĮ plėtrai, tačiau šie veiksmai kol
kas nepradėti įgyvendinti. Tikėtina, kad pirmosios MVĮ ir naujos darbo vietos atsiras ne iš karto po
veiksmų užbaigimo, o praėjus kažkiek laiko. Kiti ITVP suplanuoti veiksmai nėra tiesiogiai susiję su
uždavinio Nr. 2.1 rezultato rodikliu.
Uždavinys Nr. 2.2. Įgyvendinant uždavinį siekiama užkirsti kelią socialinės rizikos židinių
formavimuisi ir sumažinti socialinės rizikos šeimų skaičių Visagino savivaldybėje nuo 74 šeimų (2013
m.) iki 71 šeimos (2023 m.). Nors 2023 m. tikslas neatrodo labai ambicingas, faktiniai duomenys rodo,
kad socialinės rizikos šeimų skaičius didėja (Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2016 m.
tokių šeimų buvo 80).
Uždaviniui Nr. 2.2 įgyvendinti suplanuoti 3 veiksmai. Visi jie orientuoti į viešųjų paslaugų ir (arba)
joms teikti reikalingos infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą (visų pirma, socialinių paslaugų).
Vertinimo metu 2 veiksmai buvo įgyvendinami, o vieno buvo vertinama paraiška. ITVP rengėjai tikisi,
kad socialinės rizikos šeimų skaičių sumažins šie veiksmai:
1.

2.
3.

Buvusios Sedulinos mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro ir
bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu
stogu (Visagino kultūros centro (Vilties g. 5) vidaus modernizavimas ir pritaikymas
bendruomenės reikmėms) – įgyvendinamas.
Bendrabučio tipo pastato, esančio Kosmoso g. 28 Visagine, patalpų pritaikymas
socialinio būsto įrengimui – įgyvendinamas.
Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas
Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui – paraiškos vertinimas.

Apibendrinant ITVP tikslų, uždavinių, veiksmų, efekto ir rezultato rodiklių sąsajų (intervencijos
logikos nuoseklumo) analizę matyti, kad ryšys tarp ITVP veiksmų ir keliamų tikslų/ planuojamų
rodiklių dažnai yra silpnas ir netiesioginis – mažai tikėtina, kad ITVP suplanuoti veiksmai reikšmingai
prisidės prie rodiklių pokyčių. Daugeliui rodiklių pasiekti reikalingi ne tik ITVP suplanuoti veiksmai,
susiję su infrastruktūros atnaujinimu ar sukūrimu, bet ir įvairios minkštosios veiklos, susijusios su
sukurtos infrastruktūros įveiklinimu, gyventojų užimtumo ir ekonominio aktyvumo skatinimu.
Inicijuojant ir įgyvendinant tokias minkštąsias veiklas svarbus vaidmuo teks vietos bendruomenėms,
NVO ir verslui (privačiai iniciatyvai). Siekiant padidinti ITVP įgyvendinimo rezultatyvumą svarbu
užtikrinti integruotą požiūrį į visas tikslinėse teritorijose vykdomas investicijas (visų pirma, BIVP).
Blogėjant svarbiems verslo, užimtumo ir demografiniams rodikliams Utenos regione didėja kai kurių
Utenos regiono silpnybių, nurodyti SSGG lentelėje, aktualumas. Detalus Utenos regiono ITVP SSGG
aktualumo pokyčių įvertinimas pateiktas lentelėje. (žr. 3 lentelė).
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3 lentelė. Utenos regiono ITVP SSGG aktualumo įvertinimas

Stiprybės
1. Kvalifikuota darbo jėga ir
santykinai aukštas vidutinis
darbo užmokestis Visagino
savivaldybėje
2. Patrauklios gyvenamosios
aplinkos sąlygos

Silpnybės
1. Darbo jėgos pasiūlos
struktūrinis neatitikimas
darbo rinkos poreikiams
Visagino savivaldybėje
2. Mažas ekonominis
aktyvumas

Aktualumo
įvertinimas
(ITVP)

Suteiktą įvertinimą pagrindžianti informacija, prielaidos (ITVP)

Aktualumo pokyčiai 2014-2017 m.

5

VĮ Ignalinos atominei elektrinei nutraukiant veiklą ir mažinant darbuotojų skaičių didėja specifinę
aukštą kvalifikaciją turinčių bedarbių skaičius. Visagino savivaldybėje darbo jėga kvalifikuota,
mokamas vidutinis darbo užmokestis – vienas didžiausių šalyje – 690 eurų (aukštesnis darbo
užmokestis mokamas tik Vilniuje, panašus – Klaipėdoje)

4

Regiono centro – Utenos, Ignalinos ir Visagino miestų centrinių dalių viešoji infrastruktūra iš
esmės sutvarkyta panaudojant 2007–2013 m. laikotarpio Europos Sąjungos finansinę paramą,
regiono savivaldybės išsiskiria švaria gamtine aplinka, maža tarša ir turtingais rekreaciniais
ištekliais. Regionas garsėja kaip viena iš ežeringiausių ir miškingiausių Lietuvos teritorijų.
Regione miškai sudaro 32,7 % teritorijos, yra 1 002 ežerai ir 24 tvenkiniai, kurių bendras plotas
sudaro 8 % viso teritorijos ploto (bendras Lietuvos ežeringumas 1,5 %), nepaisant to, kad didelę
dalį regiono ekonomikos sudaro pramonė, vyrauja netarši gamyba (pvz. teršalų išmetimai į
atmosferą iš stacionarių šaltinių, skaičiuojant santykį su bendruoju vidaus produktu, 5 kartus
mažesni už vidutinius šalyje).

Aktualumas
nepasikeitė.
Visagino
savivaldybėje vidutinis mėnesinis bruto
darbo užmokestis yra 793 Eur (2016 m.
duomenys).
Aukštesnis
VMBDU
mokamas tik Vilniaus m. ir Klaipėdos
m. savivaldybėse.
Aktualumas nepasikeitė.

5

Struktūrinis nedarbas ypač pasireiškia Visagino savivaldybėje, kurioje dėl VĮ Ignalinos atominės
elektrinės uždarymo ir atitinkamai darbuotojų skaičiaus mažinimo susiformavo aukštos
kvalifikacijos, tačiau rinkos poreikių neatitinkanti, darbo jėgos pasiūla. Anksčiau gavusiems
aukštą darbo užmokestį (vidutiniškai 690 Eur) ir dirbusiems vidutinių technologijų pramonėje
Visagino gyventojams perėjimas į žemesnių technologijų ir žemai apmokamas darbo vietas (pvz.
tekstilės ar baldų pramonėje) – nepriimtinas.
Veikiančių įmonių skaičius Utenos regione yra mažiausias šalyje ir nuo 2011 m. sausio 1 d. iki
2015 m. sausio 1 d. iš esmės nepasikeitė (sumažėjo 1,9 proc.), Visagino savivaldybėje, kurios
įmonių struktūroje vyrauja su Ignalinos atomine elektrine susijusios įmonės, ženkliai sumažėjo
(10,7 proc.), Utenos, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybėse nurodytu laikotarpiu veikiančių
įmonių skaičius sumažėjo (atitinkamai 1,2, 4,5 ir 7,5 proc.). Tai yra, didžiausius neigiamus įmonės
pokyčius patyrė Ignalinos atominės elektrinės regionui priklausančios Visagino, Zarasų rajono ir
Ignalinos rajono savivaldybės. Įmonių darbuotojų skaičius mažėjo daugelyje Utenos regioną
sudarančių savivaldybių. Veikiančių įmonių darbuotojų skaičius Utenos regione nuo 2011 m.
sausio 1 d. iki 2015 m. sausio 1 d. sumažėjo 6,3 proc. Didžiausias sumažėjimas buvo Visagino
savivaldybėje ir Molėtų rajono savivaldybėje (17,5 ir 11,7 proc.). Nežymiai darbuotojų skaičius
padidėjo Anykščių ir Zarasų rajonų savivaldybėse (4,6 ir 0,2 proc.). VĮ Ignalinos atominės
elektrinės veiklos sustabdymas lėmė tai, kad Utenos regione ženkliai sumažėjo vieno iš dviejų,
buvusių iš esmės lygiaverčių, regiono ekonominių centrų potencialas.

4

Aktualumas nepasikeitė.

Aktualumas
padidėjo.
Veikiančių
įmonių skaičius, tenkantis 1000
gyventojų Utenos regione išlieka pats
mažiausias tarp visų Lietuvos apskričių.
2013–2018 m. laikotarpiu veikiančių
įmonių skaičius Utenos regione išaugo
17,5 proc., o šalyje – 26 proc., taigi
problema pastaraisiais metais tik
didėja.
Nurodytu laikotarpiu tik Visagino
savivaldybėje
veikiančių
įmonių
skaičius sumažėjo 3 proc., o visose
kitose
Utenos
apskričiai
priklausančiose savivaldybėse padidėjo
(Anykščių r. sav. – 21 proc., Ignalinos r.
sav. – 35 proc., Molėtų r. sav. – 27 proc.,
Utenos r. sav. – 18 proc., Zarasų r. sav. –
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Aktualumo
įvertinimas
(ITVP)

Suteiktą įvertinimą pagrindžianti informacija, prielaidos (ITVP)

3. Darbuotojų skaičiaus
Visagine veikiančiose įmonėse
sumažėjimas

5

Visagino savivaldybėje, kurios įmonių struktūroje vyrauja su Ignalinos atomine elektrine
susijusios įmonės, darbuotojų skaičius sumažėjo itin ženkliai (10,7 proc. 2011–2014 m.).

4. Ekonomikos našumas yra
mažesnis negu šalies vidurkis

5

5. Spartus gyventojų skaičiaus
mažėjimas ir senėjimas

5

Verslo plėtra vyksta vangiai, tai mažina regiono ekonominį potencialą ir investicinį patrauklumą.
Dideli vidiniai regiono gyventojų pajamų netolygumai trukdo darniai regiono plėtrai (taip pat ir
aplinkosauginiu aspektu – didina švytuoklinės migracijos srautą ir atitinkamai – CO2 išmetimus).
Vyrauja žemas darbo užmokestis (išskyrus Visagino savivaldybę), pagal vidutinį mėnesinį bruto
darbo užmokestį regionas užima devintą vietą tarp visų regionų, tai stipriai įtakoja kvalifikuotos
darbo jėgos migraciją (vidaus ir tarptautinę).
Utenos regionas 2011–2014 m. patyrė didžiausią neigiamą gyventojų skaičiaus pokytį iš visų
šalies regionų. Gyventojų skaičius Utenos regione sumažėjo 8,1 proc., kai tuo tarpu šalyje per tą
patį laikotarpį gyventojų skaičius sumažėjo 4,3 proc. Visose regiono savivaldybėse neigiamas
gyventojų skaičiaus pokytis (nuo 6,8 iki 10,8 proc.) žymiai viršijo šalies vidurkį. Visagino
savivaldybėje 2011-2014 m. laikotarpiu fiksuotas didžiausias gyventojų skaičiaus sumažėjimas
visoje šalyje ir siekė 10,8 proc. Utenos regiono demografinės senatvės koeficientas 2014 m. siekė
182 (t. y. vyresnių kaip 65 m. asmenų skaičius viršijo vaikų skaičių 82 procentais), ir buvo
didžiausias lyginant su kitais regionais bei buvo didesnis už šalies demografinės senatvės
koeficientą 44,4 proc. Mažesnis už šalies vidutinį demografinis senatvės koeficientas buvo tik
Visagino savivaldybėje (100).

6. Žemas energetinis
efektyvumas Visagino
savivaldybėje
Galimybės
1. Miestų teritorijų (kaip

4

Įvertinus Utenos regiono ITV programos įgyvendinimo teritorijos situacijos analizėje aptartą
santykinai didelę aplinkos taršą ir neefektyvų šilumos ūkį (įskaitant energetiškai neefektyvius
pastatus), galima konstatuoti, kad Visagino savivaldybė pasižymi santykinai didele CO 2 emisija.

4

Mažėjant darbo jėgos poreikiui žemės ūkyje, didėjant nuotolinio darbo galimybėms, didės mažų ir

Aktualumo pokyčiai 2014-2017 m.
17 proc. Kitaip tariant, tik Ignalinos r.
sav. įmonių skaičius išaugo daugiau nei
šalyje.
Aktualumas
padidėjo.
Visagino
savivaldybėje mažėja ne tik įmonių
skaičius, bet ir jose dirbančių
darbuotojų skaičius. 2014–2018 m.
darbuotojų
skaičius
Visagine
veikiančiose įmonėse sumažėjo 6,5
proc.
Aktualumas
nepasikeitė.
VMBDU
Utenos
apskričiai
priklausančiose
savivaldybėse
2014–2016
m.
laikotarpiu išaugo nuo 11 iki 19 proc.,
kai tuo metu šalyje – 14 proc.
Aktualumas padidėjo. Utenos apskrityje
gyventojų skaičiaus mažėjimas išlieka
didžiausias, lyginant su kitomis
apskritimis. 2014–2018 m. laikotarpiu
gyventojų skaičius Utenos apskrityje
sumažėjo 9 proc., kai Lietuvoje 4,5
proc. Itin didelis gyventojų skaičiaus
mažėjimas taip pat pastebimas visose
apskričiai
priklausančiose
savivaldybėse (Anykščių r. sav. – 10,1
proc., Ignalinos r. sav. – 10,3 proc.,
Molėtų r. sav. – 8,7 proc., Utenos r. sav.
– 7,6 proc., Visagino sav. – 9,3 proc.,
Zarasų r. sav. – 9,6 proc.
Utenos apskrityje 2017 m. pensinio
amžiaus
ir
darbingo
amžiaus
nesulaukusių (0-15 m. amžiaus)
gyventojų santykis siekė 209, taigi
situacija lyginant su 2014 m. tik
blogėja.
Aktualumas nepasikeitė.

Aktualumas nepasikeitė.
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Aktualumo
įvertinimas
(ITVP)
gyvenamosios vietos)
patrauklumo didėjimas
aplinkinių regionų ir kaimo
gyvenamųjų vietovių
gyventojams
2. Šalies ir ES valstybių narių
gyventojų pajamos toliau
didės, sudarys paklausą
naujoms rekreacijos,
sveikatos, socialinėms ar
kūrybinėms paslaugoms
3. Auganti lietuviškų prekių
paklausa užsienio rinkose

Grėsmės
1. Dėl blogėjančios
demografinės padėties,
didžiųjų šalies miestų trauka,
skatinanti jaunų gyventojų
išvykimą, didės
2. „Žaliosios“ energetikos
produktų paklausos augimas
ir šio sektoriaus technologinė
plėtra

4

4

4

4

Suteiktą įvertinimą pagrindžianti informacija, prielaidos (ITVP)
vidutinių miestų, kaip gyvenamosios vietos, patrauklumas. Naujų gyventojų su šeimomis
pritraukimas į miestus galimas kuriant patrauklias sąlygas (optimalių gyvenimo, darbo ir poilsio
sąlygas miestiečiams sudarymas, užtikrinant jų gyvenamosios aplinkos kokybę), darnaus judumo
sistemų vystymas (sudarant sąlygas pasiekti už miesto ribų esančias darbo vietas), tobulinant
socialines-ekonomines ir rekreacines tikslinių teritorijų veiklas, tenkinant žmonių mobilumo
reikmes (didinamas darbo vietų, išsilavinimo ir laisvalaikio prieinamumas) ir užtikrinant geresnę
gyvenimo kokybę.
Namų ūkių gaunamas pajamas gausins kylantis darbo užmokestis, didinamas minimalus darbo
užmokestis ir didesnis užimtumas. Ilguoju (daugiau kaip 10 metų laikotarpiu) teigiamos įtakos
naujų paslaugų poreikiui gali turėti ir Europos demografinio senėjimo ir gyvenimo trukmės
ilgėjimo procesai; esant gana aukštai senųjų ES narių pagyvenusių asmenų perkamajai galiai, tai
gali lemti papildomų šiems asmenims aktualių sveikatinimo, kokybiškų socialinių paslaugų ir
rekreacijos poreikį (atitinkamai – paslaugų eksportą).
Lietuvos banko 2015 m. birželio mėnesio Lietuvos ekonominės raidos vertinime nurodoma, kad
paskutiniu metu daugiau kaip 90 proc. prekių eksporto į Rusiją sudaro reeksportas – prekės,
pagamintos ne Lietuvoje. Reeksporto mažėjimas daugiausia neigiamos įtakos turi vežėjams,
prekybos įmonėms ir sandėliavimo paslaugų teikėjams. Krovinių gabenimo į Rusiją paslaugos
sudaro reikšmingą visų Lietuvoje suteikiamų transporto paslaugų dalį – daugiau nei dešimtadalį.
Taigi, recesija Rusijoje daro pastebimą įtaką transporto ekonominei veiklai, tačiau padėtis kitoje
atvirojo ūkio sektoriaus veikloje – pramonėje – geresnė. Apdirbamosios gamybos įmonės didžiąją
dalį produkcijos eksportuoja į ES šalis. Šių šalių ekonominė plėtra pamažu spartėja, taigi Lietuvos
įmonės į jas eksportuoja vis daugiau ir Lietuvos gamintojų eksporto rinkos dalis ES šalyse didėja.
Įvertinus tai, kad anksčiau didelę dalį produkcijos į Rusiją eksportavusios įmonės pamažu
diversifikuoja savo eksporto rinkas, ir didelė dalis šių rinkų yra augančios, ši galimybė Utenos
regionui yra labai svarbi, nes regionui būdinga didžiausia dirbančiųjų apdirbamojoje gamyboje
dalis tarp visų Lietuvos regionų. Išnaudojus galimybę didėtų Utenos regiono įmonių gamybos ir
pardavimų apimtis, kvalifikuotų darbuotojų poreikis, darbo užmokestis, mažėtų nedarbas.
Gyventojų skaičiaus mažėjimas dėl migracijos ir neigiamos natūralios kaitos yra nulemtas
priežasčių, kurios yra iš anksto žinomos (gyventojų skaičiaus mažėjimas vyks dėl esamos
gyventojų amžiaus struktūros ir natūralios universitetinių miestų traukos), todėl egzistuoja
beveik 100 procentų tikimybė, kad grėsmė pasireikš. Prie šios grėsmės turės prisitaikyti tiek
regiono įmonės (diegdamos technologijas, kurdamos mažiau imlius nekvalifikuotam darbui
procesus), tiek viešojo sektoriaus organizacijos (optimizuodamos savo veiklą, kad teikiamų
paslaugų kokybė iš esmės nepablogėtų).
Tradiciniai energijos ištekliai (nafta, dujos) yra riboti, ir, nepaisant trumpalaikių svyravimų
(kainos mažėjimo), ilgalaikė tendencija yra kainų didėjimas. Didėjantis visuomenės ekologinis
sąmoningumas lemia ir tai, kad priimant politinius sprendimus, susijusius su energetikos politika,
pasirenkamos labiau aplinką tausojančios alternatyvos.

Aktualumo pokyčiai 2014-2017 m.

Aktualumas nepasikeitė.

Aktualumas nepasikeitė.

Aktualumas nepasikeitė.

Aktualumas
abejotinas.
Žaliosios
energetikos
produktų
paklausos
augimas ir šio sektoriaus technologinė
plėtra gali būti vertinama ne kaip
grėsmė, o kaip proga Visagine esamas
energetikos kompetencijas nukreipti į
šios srities vystymą ir išnaudojimą.
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3. Mažų kainų būstą Visagine
įsigyjant socialinės rizikos
asmenims iš didesnių miestų,
formuosis socialinės rizikos
židiniai
4. Išorinių investicijų tikslinių
teritorijų vystymui sulėtėjimas

Aktualumo
įvertinimas
(ITVP)
4

5

Suteiktą įvertinimą pagrindžianti informacija, prielaidos (ITVP)
Visagino miestas pasižymėjo sparčiausiai mažėjančiu tarp visų Lietuvos miestų gyventojų
skaičiumi, to pasekmė maža būsto paklausa ir mažėjančios būsto kainos. Egzistuoja rizika, kad
pasikartos Ruklos miestelyje ir Didžiasalio kaime įvykęs scenarijus, kuomet į šias vietoves
persikėlė dėl didelio kainų skirtumo būstus didesniuose miestuose pardavę socialinės rizikos
asmenys.
Tikslinių teritorijų konkurencija su kaimyninių didesniųjų miestų plėtojamais pramonės ir verslo
centrais, miestų susisiekimo sistemos elementų įrengimo ir atnaujinimo delsimas dėl finansavimo
ar kitų problemų, savivaldybių biudžetų pajamų mažėjimas mažėjant gyventojų skaičiui yra
pagrindiniai rizikos veiksniai, turintys didelę pasireiškimo tikimybę (atitinkamos tendencijos
stebimos jau šiuo metu ir aptartos Utenos regiono ITV programos įgyvendinimo teritorijos
situacijos analizėje), jie apribos investicines galimybes ateityje. Taip pat galima investicijų
proceso stagnacija pramonėje, dėl pokyčių eksporto rinkose ir gyvenamųjų teritorijų plėtros
sulėtėjimas dėl pasikeitusių rinkos sąlygų statybos sektoriuje ir nekilnojamojo turto sektoriuje.

Aktualumo pokyčiai 2014-2017 m.
Aktualumas nepasikeitė.

Aktualumas nepasikeitė.

Šaltinis: sudaryta ESTEP.
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1.3 ITVP SUPLANUOTI VEIKSMAI IR LĖŠŲ POREIKIS JIEMS ĮGYVENDINTI
Utenos regiono ITVP yra suplanuoti 53 veiksmai (projektai). Planuojamas lėšų poreikis šiems
veiksmams įgyvendinti yra 41,6 mln. EUR. ITVP suplanuotų veiksmų skaičius ir lėšų poreikis jiems
įgyvendinti atskirose Utenos regiono tikslinėse teritorijose atsispindi 1 priede pateiktose lentelėse.
Sprendimas ITVP nustatyti du tikslus ir taip išskirti Visagino savivaldybę iš kitų Utenos apskrities
savivaldybių turėjo ir finansinį poveikį: lėšų poreikis Visagino savivaldybėje suplanuotiems
veiksmams įgyvendinti sudaro 30 proc. viso lėšų poreikio Utenos regiono ITVP įgyvendinti (žr. 3 pav. ).
Mažiau lėšų tarp Utenos regiono tikslinių teritorijų numatyta Ignalinos ir Utenos miestams
(pereinamojo laikotarpio teritorijoms).
Visi Utenos regiono ITVP suplanuoti veiksmai bus įgyvendinami ES fondų lėšomis. Prie dviejų Visagine
planuojamų įgyvendinti veiksmų bus prisidėta privačiomis lėšomis (2,2 mln. EUR). Be privačių lėšų
Visaginui tenkanti lėšų poreikio dalis sumažėtų 4 proc. punktais, tačiau vis tiek išliktų didžiausia tarp
visų Utenos regiono tikslinių teritorijų.
3 pav. Lėšų poreikio ITVP suplanuotiems veiksmams įgyvendinti pasiskirstymas tarp Utenos
regiono tikslinių teritorijų

17%

21%

Anykščiai
Ignalina

4%

Molėtai
Utena

31%

19%

Visaginas
Zarasai

8%

Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal Utenos regiono ITVP (2017-08-30 redakcijos) duomenis.

Savivaldybių atstovų nuomone, ITVP turinys (tikslai, uždaviniai, priemonės, veiksmai) atitinka
tikslinių teritorijų poreikius, o nuo ITVP parengimo neįvyko jokių pokyčių, kurie galėjo neigiamai
atsiliepti suplanuotų veiksmų tinkamumui. Vien tik iš savivaldybių biudžetų įgyvendinami miesto
tvarkybos projektai taip pat yra derinami su ITVP suplanuotais ir įgyvendinamais objektų tvarkybos
projektais, siekiant kompleksiškiau spręsti miesto tvarkybos iššūkius. Visgi, tokie derinimai apsiriboja
tik viešosios infrastruktūros projektais.
ITVP tikslų ir veiksmų nesuderinamumas tam tikrose tikslinėse teritorijose išryškėja konkrečius
veiksmus suklasifikavus į kategorijas pagal temines investicijų sritis (žr. 5 lentelė, 1 priedas).
Tikslinėse teritorijose, kuriose siekiama padidinti ekonominį aktyvumą (Anykščiai, Ignalina, Molėtai,
Zarasai, Utena), beveik nėra veiksmų, orientuotų į verslo ir bendruomeninės infrastruktūros kūrimą ir
(ar) plėtrą. Dominuoja kompleksinis miestų viešųjų erdvių atnaujinimas (13 iš 43 veiksmų), darnaus
judumo ir aplinkai draugiško transporto skatinimas (daugiausiai dviračių ir pėsčiųjų takų
atnaujinimas ir plėtra) bei miestų gatvių tvarkymas (12 iš 43 veiksmų) ir viešųjų paslaugų teikimui
aktualios infrastruktūros atnaujinimas (10 iš 43 veiksmų). Tokios investicijos yra svarbios gerinant
gyvenimo kokybę, tačiau vargu ar jos gali tiesiogiai prisidėti prie ekonominio aktyvumo didėjimo.
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Visagine didžiausia dalis lėšų (30 proc.) numatyta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
tinklų rekonstravimui. Nors šis projektas yra svarbus Visagino gyventojams, tačiau jo įgyvendinimas
greičiausiai taip pat tiesiogiai neprisidės prie to, kad būtų Visagino savivaldybėje palaikomas stabilus
užimtumo lygis, tačiau kitaip nei daugelyje kitų savivaldybių numatyta investuoti ir į verslui aktualios
infrastruktūros kūrimą. Utenos regiono ITVP (2017-08-30 redakcija) nurodyta, kad Visagine
numatoma investuoti į pramoninio parko infrastruktūros įkūrimą, plėtrą ir rinkodarą. Iš visų
suplanuotų veiksmų, pastarasis turėtų labiausiai prisidėti prie abiejų Utenos regiono ITVP tikslų
įgyvendinimo, tačiau nėra iki galo aišku ar iš projektas iš tiesų bus įgyvendintas.
Savivaldybių atstovai argumentuoja, kad tokio tipo investicijos (į vandentiekio infrastruktūros plėtrą, į
kultūros ir neformalaus švietimo paslaugų ir infrastruktūros plėtrą) yra skirtos išlaikyti esamus
gyventojus tikslinėse teritorijose, o gyventojų skaičiaus išlaikymas sukuria prielaidas palaikyti darbo
vietas paslaugų sektoriuje, todėl prisideda prie ekonominio aktyvumo. Tačiau pastarųjų metų
tendencijos rodo, kad nepaisant panašių 2007–2013 m. ES investicijų, gyventojų skaičiaus Utenos
apskrityje stipriai mažėja.
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2 ITVP ĮGYVENDINIMO PAŽANGOS (REZULTATYVUMO)
VERTINIMAS
Utenos regiono ITVP rezultatyvumas buvo vertinamas analizuojant ITVP suplanuotų veiksmų
įgyvendinimo būklę, efekto ir rezultato rodiklių pasiekimo lygį. Atvejo studijoje produkto rodiklių
tikslų pasiekimo lygis analizuotas nebuvo, nes iš suplanuotų 53 veiksmų, tik 4 yra įgyvendinti.

2.1 ITVP ĮGYVENDINIMO EIGA
2018 m. balandžio mėn. duomenimis, Utenos regiono ITVP buvo keista 3 kartus. Dar vienas pakeitimas
atvejo studijos atlikimo metu buvo derinamas su VRM ir kitomis institucijomis. ITVP numatyti
veiksmai ir lėšų poreikis jiems įgyvendinti buvo suplanuotas atsižvelgiant į 2007–2013 m. laikotarpio
patirtį. Tačiau savivaldybių administracijos dažnai susiduria su problema, kad parengus techninį
projektą ir (arba) atlikus viešąjį pirkimą sužinoma, kad konkrečiam veiksmui įgyvendinti reikalingų
lėšų suma yra žymiai didesnė nei nurodyta ITVP. Savivaldybių atstovai ir RPD prie VRM teigia, kad
tokiu atveju savivaldybės administracija turi du variantus: 1) likusią sumos dalį dengti savivaldybės
lėšomis arba 2) prašyti didesnio finansavimo, suderinus su ministerija, atsakinga už atitinkamą VP
priemonę ir inicijuoti ITVP pakeitimą, siekiant gauti didesnį finansavimą. Vienos savivaldybės atstovės
nuomone, ITVP pakeitimų būtų buvę mažiau, jei būtų duotas ilgesnis laikotarpis tiksliai įsivertinti lėšų
poreikį ITVP veiksmams įgyvendinti.
RPD prie VRM nuomone, taip pat dažnai susiklosto situacija, kad tikslinėje teritorijoje pradėjus
įgyvendinti vieną projektą pastebima, kad jam lėšų poreikis yra mažesnis, o kitam projektui – didesnis,
tačiau savivaldybė suderinus su atsakinga ministerija ar Regiono plėtros taryba (jeigu ES fondų
investicijos skiriamos pagal regionines priemones) negali perskirstyti lėšų tarp projektų, kol tai
nebuvo suderinta ir patvirtinta ITVP. Todėl dauguma ITVP pakeitimų yra susiję su veiksmų
finansavimo sumomis ir terminais. RPD prie VRM nuomone, ITVP pakeitimų poreikis kol bus pradėti
įgyvendinti visi projektai didės, todėl ITVP turėtų būti keičiama dažniau nei 2016–2017 m. Kita vertus,
tai padidintų administracinę naštą.
Savivaldybių atstovų nuomone, 2007–2013 m. laikotarpiu finansuotų regioninių centrų kompleksinės
plėtros investicinių programų (toliau – RC programų) ir probleminių teritorijų plėtros programų
(toliau – PT programų) įgyvendinimas buvo paprastesnis nei ITVP įgyvendinimas, todėl, kad lėšų
perskirstymas tarp projektų buvo atliekamas greičiau. Tokį perskirstymą užtekdavo pasitvirtinti
savivaldybių tarybose ir suderinti su ES fondų lėšas administruojančia institucija, o įgyvendinant ITVP,
taip pat reikia suderinti ir su ITVP įgyvendinimu susijusiomis institucijomis (VRM, RPD prie VRM). Šis
papildomas derinimas užtikrina tikslingesnį ES fondų lėšų panaudojimą, tačiau tai sukuria didesnę
administracinę naštą savivaldybėms ir ministerijoms.
Keičiant ITVP paprastai peržiūrimos produkto rodiklių siekiamos reikšmės, tačiau efekto ar rezultato –
ne, todėl gali susiklostyti situacija, kad efekto ir rezultato rodikliai ir jų siekiamos reikšmės neatitiks
įgyvendinamų veiksmų. Savivaldybių atstovų nuomone, Utenos regiono ITVP pakeitimai buvo
nereikšmingi, todėl efekto ir rezultatų rodiklių reikšmės keistos nebuvo.
Apibendrinant, veiksmų, kuriems įgyvendinti naudojamos ES fondų investicijos administravimas,
lyginant su 2007–2013 m. laikotarpiu pagal RC ir PT programas įgyvendintų projektų administravimu,
tapo sudėtingesnis, kadangi visus pakeitimus reikia derinti ne tik su atitinkamas VP priemones
administruojančiomis institucijomis, tačiau ir su kitomis ITVP įgyvendinime dalyvaujančiomis
institucijomis (VRM, RPD prie VRM), todėl projektų įgyvendinimas yra sudėtingesnis ir vyksta lėčiau.
Iš viso Utenos regiono ITVP yra suplanuoti 53 veiksmai. Visi šie veiksmai bus įgyvendindami
naudojant ES fondų lėšas. Šiuo metu SFMIS yra užregistruoti (vertinami, įgyvendinami, užbaigti) 36
veiksmai, iš kurių 25 yra įgyvendinami, 4 – užbaigti, o likę – vertinami. Įgyvendinti projektai yra:
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Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos infrastruktūros pritaikymas vietos
bendruomenės poreikiams;
Molėtų miesto laisvalaikio ir pramogų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Labanoro g. 1b,
Molėtai;
Dauniškio daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo teritorijos sutvarkymas;
Visagino darnaus judumo plano parengimas.

Vienam Visagino savivaldybėje planuojamam veiksmui įgyvendinti (SMART PARK įkūrimas) projekto
administravimo ir finansavimo sutartis nebuvo sudaryta. Tačiau Visagino savivaldybės atstovų
teigimu, šis projektas vis dar planuojamas įgyvendinti, tik jį įgyvendinant galimai pasikeis jo finansinės
apimtys, t. y. savivaldybė planuoja didesnę dalį veiksmui įgyvendinti reikalingų lėšų finansuoti iš savo
biudžeto.
Likę 17 veiksmų, kurių šiuo metu nėra SFMIS, taip pat bus įgyvendinti, tačiau kol kas dėl jų
įgyvendinimo dar nėra pateiktos paraiškos ES fondų investicijoms gauti. Jų įgyvendinimas, vertinant
pagal ITVP nustatytą grafiką, vėluoja.

2.2 ITVP SUPLANUOTŲ EFEKTO IR REZULTATO RODIKLIŲ REIKŠMIŲ
PASIEKIMAS
2.2.1

Tikslo Nr. 1 „Padidinti ekonominį aktyvumą Utenos regione“
rezultatyvumo vertinimas

Tikslo Nr. 1 įgyvendinimo vertinimui ITVP nustatyti tokie efekto ir rezultato vertinimo kriterijai:





Darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse Utenos regione;
Naujų įmonių steigimosi sparta Utenos regione (per trejus metus įregistruotų įmonių skaičius,
tenkantis tūkstančiui gyventojų);
Paslaugų įmonių sukuriama pridėtinė vertė, vienam dirbančiajam Utenos regione;
Tūkstančiui gyventojų tenkanti vidaus migracija (neto migracija) Utenos regione, palyginant su
šalies vidurkiu.

ITVP buvo numatyta, kad tarpinė efekto rodiklio „Darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse Utenos
regione“ reikšmė 2018 m. bus 26500, tačiau faktiškai šio rodiklio reikšmė nuo 2016 m. pradėjo stipriai
mažėti ir 2018 m. buvo 25592. ITVP įgyvendinimas prie šio rodiklio pokyčių kol kas neprisidėjo, nes
didžioji dalis veiksmų dar yra planavimo etape. Darbuotojų skaičiui veikiančiose įmonėse stiprią įtaką
daro bendro gyventojų skaičiaus regione mažėjimas ir gyventojų senėjimas. 2013–2017 m. laikotarpiu
nuolatinių darbingo amžiaus gyventojų skaičius sumažėjo 7,5 tūkst., iš jų 2,5 tūkst. tik per 2016–
2017 m. Taip pat Utenos regione tęsiasi spartus gyventojų senėjimas. 2017 m. pensinio amžiaus ir
darbingo amžiaus nesulaukusių (0-15 m. amžiaus) gyventojų santykis siekė 209 proc. Vadovaujantis
šiais duomenimis, prognozuojama, kad ITVP nustatyta rodiklio „Darbuotojų skaičius veikiančiose
įmonėse Utenos regione“ 2023 m. reikšmė (27337 darbuotojai) pasiekta nebus.
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4 pav. Tikslo Nr. 1 „Padidinti ekonominį aktyvumą Utenos regione“ efekto rodiklio „Darbuotojų
skaičius veikiančiose įmonėse Utenos regione“ planuotų ir faktinių reikšmių palyginimas
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* Utenos regiono ITVP nurodyta neteisinga efekto rodiklio pradinė reikšmė.
Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal Utenos regiono ITVP (2017-08-30 redakciją) ir LSD duomenis.

Siekiant stebėti ITVP tikslo Nr. 1 „Padidinti ekonominį aktyvumą Utenos regione“ įgyvendinimo
rezultatyvumą buvo numatyti 3 rezultato rodikliai.
1 lentelė. Tikslo Nr. 1 „Padidinti ekonominį aktyvumą Utenos regione“ planuotų ir faktinių
rezultato rodiklių reikšmių palyginimas
Žymėjimas: Siekiamos galutinės reikšmės (2023 m.) langelis nuspalvintas žaliai, jei rodiklio reikšmė jau pasiekta; raudonai, jei
dar nepasiekta; pilkai, jei pasiekimo neįmanoma nustatyti.
Rodiklio
pavadinimas,
matavimo vienetai
Naujų įmonių steigimosi
sparta Utenos regione (per
trejus metus įregistruotų
įmonių skaičius, tenkantis
tūkstančiui gyventojų)
Paslaugų įmonių sukuriama
pridėtinė vertė, vienam
dirbančiajam Utenos
regione, tūkst. eurų.
Tūkstančiui gyventojų
tenkanti vidaus migracija
(neto migracija) Utenos
regione, palyginant su šalies
vidurkiu, proc.*

Pradinė
reikšmė
2013
3,7

Siekiama
tarpinė
reikšmė
2017
3,8

Siekiama
galutinė
reikšmė
2023
5,5

Faktinės reikšmės
2013
3,78

2014
3,7

2015
3,57

2016
3,85

2017
4,26

2018
n.n.d.

6,6

6,9

10

7,9

9,4

9,4

n.n.d.

n.n.d.

n.n.d.

186

150

100

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

* Šalies vidaus neto migracija yra lygi 0, o dalyba iš 0 negalima, todėl negalima apskaičiuoti faktinių rodiklio
reikšmių.
n.n.d – nėra naujesnių duomenų. n.d. – nėra duomenų, nes ITVP nurodytas rodiklis yra neteisingas.
Šaltinis: sudaryta ESTEP vadovaujantis Utenos regiono ITVP (2017-08-30 redakciją) ir LSD duomenis.

Planuota, kad naujų įmonių steigimosi sparta, vertinama pagal per trejus metus įregistruotų įmonių,
tenkančių 1000 gyventojų, skaičių, 2017 m. bus 3,8. Faktinė rodiklio reikšmė 2017 m. yra 4,26, t. y.
tarpinis rodiklio tikslas pasiektas. Įvertinus rodiklio pokyčio tendencijas prognozuojama, kad galutinė
rodiklio reikšmė taip pat bus pasiekta.
Planuojant rezultato rodiklio „Paslaugų įmonių sukuriama pridėtinė vertė, vienam dirbančiajam
Utenos regione“ tarpines ir galutines siekiamas reikšmes vadovautasi negalutiniais LSD pridėtinės
vertės (toliau – PV) rodiklio duomenimis. ITVP buvo suplanuota, kad paslaugų įmonių sukuriama PV
vienam darbuotojui Utenos regione 2017 m. bus 6,9 tūkst. EUR per metus, kai patikslintais LSD
duomenis jau 2013 m. paslaugų įmonių PV, tenkanti vienam darbuotojui Utenos regione, siekė 7,9
tūkst. EUR. 2014 m. ir 2015 m. faktinė šio rodiklio reikšmė buvo 9,4. ITVP keliamas tikslas, kad 2023
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m. paslaugų įmonių sukuriama PV, tenkanti vienam darbuotojui siektų 10 tūkst. EUR, tikėtina bus
pasiektas.
Rodiklis „Tūkstančiui gyventojų tenkanti vidaus migracija (neto migracija) Utenos regione, palyginant
su šalies vidurkiu“ yra neteisingas, kadangi šalies vidaus neto migracija yra lygi 0, todėl matematiškai
negalima apskaičiuoti faktinės šio rodiklio reikšmės. Rekomenduojama šį rodiklį keisti, panaikinant
matematiškai negalimą regiono vidaus neto migracijos palyginimą su šalies vidaus neto migracija.
Pavyzdžiui, Klaipėdos regiono ITVP yra numatytas rodiklis „Neto migracija, tenkanti 1000 Šilutės ir
Skuodo rajonų gyventojų“, todėl Utenos regiono ITVP galima numatyti rodiklį „Neto migracija, tenkanti
1000 Utenos regiono gyventojų“.

2.2.2

Tikslo Nr. 2 „Palaikyti Visagino savivaldybėje stabilų užimtumo
lygį“ rezultatyvumo vertinimas

Tikslo Nr. 2 įgyvendinimo vertinimui ITVP nustatyti tokie efekto ir rezultato vertinimo kriterijai:




Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Visagino savivaldybėje;
Darbuotojų skaičius Visagino savivaldybėje veikiančiose įmonėse;
Socialinės rizikos šeimų Visagino savivaldybėje skaičius.

Utenos regiono ITVP tikslo Nr. 2 „Palaikyti Visagino savivaldybėje stabilų užimtumo lygį“
įgyvendinimui vertinti taikomas efekto rodiklis „Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis
Visagino savivaldybėje“. Planuota, kad rodiklio reikšmė 2013–2023 m. laikotarpiu išliks stabili ir sieks
68,9 proc. Faktinės rodiklio reikšmės rodo, kad 2014–2016 m. laikotarpiu rodiklis „Užimtųjų ir
darbingo amžiaus gyventojų santykis Visagino savivaldybėje“ sumažėjo 5,4 proc. punkto. Šiuo
laikotarpiu dar nebuvo prasidėjęs ITVP įgyvendinimas (tik atliekami paruošiamieji darbai). Visgi,
vadovaujantis dabartinėmis tendencijomis prognozuojama, kad net ir įgyvendinus ITVP veiksmus
rodiklio galutinis tikslas pasiektas nebus.
5 pav. Tikslo Nr. 2 „Palaikyti Visagino savivaldybėje stabilų užimtumo lygį“ efekto rodiklio
„Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Visagino savivaldybėje“ planuotų ir faktinių
reikšmių palyginimas
76
74

74,9

72
70
68

68,9
68,9

66
64,7

64

63,4

62
60
2013

2014

2015

2016

2017

Planuota rodiklio reikšmė

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Faktinė rodiklio reikšmė

* Utenos regiono ITVP nurodyti neteisingi pradinės reikšmės metai.
** Naujausios faktinės rodiklio reikšmės yra prieinamos tik už 2016 m.
Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal Utenos regiono ITVP (2017-08-30 redakciją) ir LSD duomenis.

Siekiant stebėti ITVP tikslo Nr. 2 „Palaikyti Visagino savivaldybėje stabilų užimtumo lygį“
įgyvendinimo pažangą buvo numatyti 2 rezultato rodikliai.
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2 lentelė. Tikslo Nr. 2 „Palaikyti Visagino savivaldybėje stabilų užimtumo lygį“ planuotų ir
faktinių rezultato rodiklių reikšmių palyginimas
Žymėjimas: Siekiamos galutinės reikšmės (2023 m.) langelis nuspalvintas žaliai, jei rodiklio reikšmė jau pasiekta; raudonai, jei
dar nepasiekta; pilkai, jei pasiekimo neįmanoma nustatyti.
Rodiklio
pavadinimas,
matavimo vienetai
Darbuotojų skaičius
Visagino savivaldybėje
veikiančiose įmonėse,
asmenys*
Socialinės rizikos šeimų
Visagino savivaldybėje
skaičius, vnt.

Pradinė
reikšmė
2013
6425

Siekiama
tarpinė
reikšmė
2017
6425

Siekiama
galutinė
reikšmė
2023
6425

Faktinės reikšmės
2013
6425

2014
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2015
6269

2016
6284

2017
6265

2018
5933

74

78

71

74

81

82

80

n.n.d.

n.n.d.

* ITVP padaryta klaida: ITVP nurodytas rodiklio pavadinimas yra „Darbuotojų skaičius Visagino savivaldybėje
veikiančiose mažose ir vidutinėse įmonėse (toliau – MVĮ), asmenys“, o rodiklio pradinė reikšmė ir siekiamos
reikšmės suplanuotos pagal darbuotojų skaičių visose veikiančiose įmonėse (ne tik MVĮ).
n.n.d – nėra naujesnių duomenų.
Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal Utenos regiono ITVP (2017-08-30 redakciją) ir LSD duomenis.

Buvo planuota, kad darbuotojų skaičius Visagino savivaldybėje veikiančiose įmonėse nesikeis, tačiau
faktinės 2013–2018 m. laikotarpio reikšmės rodo, kad situacija kasmet blogėja. Tokią rodiklio
tendenciją lemia tos pačios priežastys, kaip ir visame Utenos regione – bendras gyventojų skaičiaus
mažėjimas ir gyventojų senėjimas. 2013–2017 m. laikotarpiu darbingo amžiaus gyventojų skaičius
Visagino savivaldybėje sumažėjo 2304 asmenimis (nuo 14419 iki 12115). Pensinio amžiaus ir
darbingo amžiaus nesulaukusių (0-15 m. amžiaus) gyventojų santykis nuo 2010 m. taip pat blogėja.
Vadovaujantis dabartinėmis tendencijomis ir neįvykus esminėmis permainomis, ITVP suplanuota
rodiklio 2023 m. reikšmė greičiausiai nebus pasiekta.
Planuota, kad rodiklio „Socialinės rizikos šeimų Visagino savivaldybėje skaičius“ reikšmė 2017 m. bus
78. Tačiau naujausi faktiniai 2016 m. duomenys rodo, kad Visagino savivaldybėje yra 80 socialinės
rizikos šeimų ir šis skaičius mažai keičiasi pastaraisiais metais. Tačiau gyventojų skaičiaus mažėjimas
taip pat veiks socialinės rizikos šeimų skaičių. Kadangi faktinių rodiklio reikšmių pokyčiai atitinka
ITVP suplanuotus, daroma prielaida, kad galutinė 2023 m. rodiklio reikšmė bus pasiekta.
Apibendrinta informacija apie Utenos regiono ITVP suplanuotų efekto ir rezultato rodiklių reikšmių
pasiekimą pateikta lentelėje (žr. 4 lentelėKlaida! Nerastas nuorodos šaltinis.).
4 lentelė. Utenos regiono ITVP efekto ir rezultato rodiklių pasiekimo apibendrinimas
Rodiklio pavadinimas

E
R
R

R

E

Darbuotojų skaičius
veikiančiose įmonėse
Utenos regione
Naujų įmonių steigimosi
sparta Utenos regione
Paslaugų įmonių
sukuriama pridėtinė
vertė, vienam
dirbančiajam Utenos
regione, tūkst. eurų.
Tūkstančiui gyventojų
tenkanti vidaus migracija
(neto migracija) Utenos
regione, palyginant su
šalies vidurkiu
Užimtųjų ir darbingo
amžiaus gyventojų
santykis Visagino
savivaldybėje

Paskutinės
prieinamos
faktinės
reikšmės
metai
2018

Ar pasiekta
atitinkamų
metų tarpinė
reikšmė?
Ne

ITVP
suplanuota
rodiklio
pokyčio
kryptis
didėjimas

Rodiklio
faktinių
reikšmių
pokyčio
kryptis
mažėjimas

Ar bus pasiekta ITVP numatyta
rodiklio reikšmė, atsižvelgiant
į dabartines tendencijas?

2017

Taip

didėjimas

didėjimas

Ne, dėl spartaus gyventojų
skaičiaus mažėjimo ir gyventojų
senėjimo
Taip

2015

Taip

didėjimas

didėjimas

Taip

n.d.

n.d.

mažėjimas

N/A

Neįmanoma įvertinti, nes
negalima apskaičiuoti faktinės
rodiklio reikšmės. Reikia keisti
rodiklį.

2016

Ne

stabilizavimas

mažėjimas

Ne, dėl spartaus gyventojų
skaičiaus mažėjimo ir gyventojų
senėjimo
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Rodiklio pavadinimas

R
R

Darbuotojų skaičius
Visagino savivaldybėje
veikiančiose įmonėse
Socialinės rizikos šeimų
Visagino savivaldybėje
skaičius

Paskutinės
prieinamos
faktinės
reikšmės
metai
2018

Ar pasiekta
atitinkamų
metų tarpinė
reikšmė?
Ne

ITVP
suplanuota
rodiklio
pokyčio
kryptis
stabilizavimas

Rodiklio
faktinių
reikšmių
pokyčio
kryptis
mažėjimas

2016

Ne

mažėjimas

didėjimas

Ar bus pasiekta ITVP numatyta
rodiklio reikšmė, atsižvelgiant
į dabartines tendencijas?
Ne, dėl spartaus gyventojų
skaičiaus mažėjimo ir gyventojų
senėjimo
Tikėtina, kad taip. Nors ir
atitinkamų metų tarpinė reikšmė
nebuvo pasiekta dar nėra
įgyvendinti ITVP suplanuoti
veiksmai, kurie prisidėtų prie
rodiklio pasiekimo. Įgyvendinus
ITVP suplanuotus veiksmus bei
atsižvelgiant į tai, kad gyventojų
skaičius Visagino savivaldybėje
mažėja, daroma prielaida, kad šis
rodiklis bus pasiektas.

Šaltinis: sudaryta ESTEP.
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IŠVADOS
ITVP tinkamumas (turinys):
Utenos regiono ITVP yra iškelti du tikslai: investicijomis Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Utenos ir Zarasų
miestuose siekiama didinti ekonominį aktyvumą Utenos regione (rodiklis „Darbuotojų skaičius
veikiančiose įmonėse Utenos regione“), o investicijomis Visagino mieste – palaikyti stabilų užimtumo
lygį Visagino savivaldybėje (rodiklis „Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Visagino
savivaldybėje“). Realus suplanuotų veiksmų turinys skirtingose tikslinėse teritorijose (Visagine ir
kitose tikslinėse teritorijose) šiek tiek skiriasi: Visagine nenumatytos investicijos į kompleksinį miesto
viešųjų erdvių atnaujinimą (tokios investicijos vykdytos 2007-2013 m. laikotarpiu), o kitose tikslinėse
teritorijose trūksta veiksmų, skirtų verslo infrastruktūros plėtrai, apleistų teritorijų konversijai,
pritaikant jas investicijoms ir verslo plėtrai, todėl kyla abejonių dėl to, ar suplanuoti veiksmai yra
tinkami ir pakankami verslumo ir darbo vietų kūrimo tikslams ir rodikliams pasiekti.
Anykščiuose, Molėtuose ir iš dalies Zarasuose dominuoja veiksmai, orientuoti į kompleksinį miestų
viešųjų erdvių atnaujinimą (šiems veiksmams suplanuotas ir didžiausias lėšų poreikis). Molėtuose taip
pat daug lėšų bus skirta viešųjų kultūros paslaugų infrastruktūros atnaujinimui (Molėtų vasaros
estrados rekonstrukcijai ir Lietuvos etnokosmologijos muziejaus paslaugų plėtrai). Ignalinoje, kuri yra
pereinamojo laikotarpio tikslinė teritorija, investicijos nėra didelės ir didžioji dalis lėšų bus nukreipta į
miesto susiekimo infrastruktūros (gatvių ir dviračių takų) atnaujinimą. Zarasuose nemaža dalis
investicijų bus skirta sporto infrastruktūrai, kuri bus naudojama ir neformaliam švietimui (Pauliaus
Širvio progimnazijos sporto aikštyno įrengimas, Zarasų sporto centro infrastruktūros atnaujinimas).
Visagine didžiausia dalis lėšų (30 proc.) numatyta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
tinklų rekonstravimui bei pramoninio parko infrastruktūros sukūrimui, plėtrai ir rinkodarai. Iš visų
suplanuotų veiksmų pastarasis galėtų svariausiai prisidėti prie abiejų Utenos regiono ITVP tikslų
įgyvendinimo, tačiau vertinimo metu nebuvo aišku ar iš projektas iš tiesų bus įgyvendintas.
Savivaldybių atstovų nuomone, ITVP turinys (tikslai, uždaviniai, veiksmai) atitinka tikslinių teritorijų
poreikius ir nuo ITVP parengimo neįvyko jokių esminių permainų, kurios neigiamai veiktų
intervencijų tinkamumą, tačiau vertinant ITVP tikslų, uždavinių, veiksmų, efekto ir rezultato rodiklių
sąsajas matyti, kad ITVP suplanuoti veiksmai nėra pakankami suvaldyti didelę darbingo amžiaus
gyventojų skaičiaus mažėjimo problemą (dėl emigracijos ir sparčiausio tarp Lietuvos apskričių
gyventojų senėjimo), dėl kurios Utenos regiono ekonominis aktyvumas toliau išliks nedidelis arba
netgi mažės.
ITVP įgyvendinimo pažanga:
Utenos regiono ITVP buvo numatyti 7 rodikliai: du efekto ir penki rezultato rodikliai. Vertinimo metu
buvo nustatytos 6 rodiklių faktinės reikšmės, o vieno faktinė reikšmė negalėjo būti nustatyta, nes
rodiklio formuluotė yra neteisinga.
Vertinant rodiklių pasiekimą matyti, kad tik dviejų rodiklių faktinė reikšmė siekia atitinkamų metų
ITVP suplanuotą tarpinę reikšmę, o vieno rodiklio. Įvertinus dabartines tendencijas, trijų rezultato
rodiklių galutinės ITVP suplanuotos 2023 m. reikšmės bus pasiektos, o kiti du rezultato rodikliai ir
efekto rodikliai nebus pasiekti. Pagrindinės priežastys trukdančios pasiekti ITVP suplanuotas rodiklių
reikšmes yra sparčiai mažėjantis darbingo amžiaus gyventojų skaičius Utenos apskrityje.
Pasiūlymai dėl ITVP rodiklių tobulinimo:
ITVP nustatyta daug netikslumų, susijusių su ITVP rodikliais ir (arba) jų pradinėmis reikšmėmis,
kuriuos būtina pašalinti tikslinant ITVP. Dėl kai kuriems rodikliams ITVP klaidingai nurodytų
mažesnių pradinių reikšmių ITVP nustatytos siekiamos reikšmės yra gerokai mažiau ambicingos, nei
gali atrodyti iš ITVP pateiktos informacijos. Detali informacija apie nustatytus netikslumus pateikta po
paveikslu (žr. 2 pav.).
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Utenos regiono ITVP2 nurodyta, kad efekto rodiklio „Darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse
Utenos regione“ pradinė reikšmė yra 23 262 (2013 m.), siekiama tarpinė reikšmė 23 721
(2020 m.), o siekiama galutinė reikšmė 24 314 (2023 m.). Detaliame efekto rodiklio pasiekimo
grafike nurodyta, kad 2020 m. siekiama reikšmė yra 26 600, o 2023 m. – 27 337. Atsižvelgiant į
tai, kad faktinė šio rodiklio reikšmė 2013 m. buvo 26 088 daroma išvada, kad nustatant
pradinę, siekiamą ir galutinę reikšmes buvo padarytos klaidos, todėl siūloma keisti ITVP ir
šiuos netikslumus ištaisyti.
ITVP nurodyta, kad efekto rodiklio „Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Visagino
savivaldybėje“ pradinės reikšmės metai yra 2013 m., tačiau faktinės reikšmės rodo, kad
pradinei reikšmei nustatyti buvo naudoti 2014 m. duomenys, todėl siūloma patikslinti ITVP
nurodytus pradinės reikšmės metus iš 2013 m. į 2014 m.
ITVP padaryta klaida (nesutampa rodiklio pavadinimas ir rodiklio reikšmės). ITVP nurodyta,
kad rodiklio pavadinimas yra „Darbuotojų skaičius Visagino savivaldybėje veikiančiose mažose
ir vidutinėse įmonėse“, o pradinės ir siekiamos reikšmės nustatytos pagal rodiklį „Darbuotojų
skaičius Visagino savivaldybėje veikiančiose įmonėse“ (visose ne tik MVĮ), todėl siūloma
pakeisti rodiklio pavadinimą arba duomenis apie pradinę ir siekiamas rodiklio reikšmes.
Tikėtina, kad ITVP keliamas tikslas didinti užimtumą MVĮ, todėl turėtų būti tikslinamas ne
rodiklio pavadinimas, o reikšmės.
Rezultato rodiklio „Tūkstančiui gyventojų tenkanti vidaus migracija (neto migracija) Utenos
regione, palyginant su šalies vidurkiu“ reikšmių apskaičiuoti neįmanoma, nes neto šalies
migracija yra lygi 0, o dalyba iš 0 matematiškai negalima. Siūloma iš esmės pakeisti šį rodiklį,
atsisakant palyginimo su šalies vidurkiu, ir atitinkamai nustatyti naujas siekiamas reikšmes.

2 2017-08-30 redakcija.
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1 PRIEDAS. VEIKSMŲ SKAIČIUS IR LĖŠŲ POREIKIS UTENOS REGIONO TIKSLINĖSE TERITORIJOSE PAGAL
INVESTICIJŲ SRITIS
5 lentelė. ITVP suplanuotų veiksmų skaičius pagal investicijų sritis ir tikslines teritorijas
Investicijų sritys
Verslo ir
bendruomeninė
infrastruktūra

LEZ ir pramonės parkų infrastruktūra
Kompleksinė teritorijos regeneracija ir pritaikymas verslo reikmėms
Pastatų konversija ir pritaikymas bendruomenės poreikiams
Kompleksinė miestų tvarkyba (aikštės, viešosios erdvės)
Kompleksinis miestų
Kompleksinė aktyvaus laisvalaikio ir poilsio erdvių tvarkyba ir plėtra
viešųjų erdvių
Kompleksinė gyvenamųjų kvartalų tvarkyba
atnaujinimas
Autobusų stoties ir jos prieigų tvarkyba
Socialinis būstas
Socialinis būstas
Kultūros paveldo objektų aktualizavimas
Kraštovaizdis, gamtos
Gamtos paveldo, kraštovaizdžio tvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams
ir kultūros paveldas
Turistų traukos objektų tvarkymas, ženklinimas
Komunalinių atliekų konteineriai ir aikštelės
Oro kokybės gerinimas
Aplinkosauga
Paviršinių nuotekų tinklai
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
Darnus transportas ir Susisiekimas: darnaus judumo ir aplinkai draugiško transporto skatinimas
susisiekimo
Susisiekimas: miestų gatvių atnaujinimas ir plėtra
infrastruktūra
Susisiekimas: nauji infrastruktūros objektai
Viešųjų paslaugų ir infrastruktūros plėtra (kultūros paslaugos)
Viešųjų paslaugų ir
Viešųjų paslaugų ir infrastruktūros plėtra (socialinės paslaugos)
infrastruktūros
Viešųjų paslaugų ir infrastruktūros plėtra (sporto, sveikatinimo paslaugos)
plėtra
Viešųjų paslaugų ir infrastruktūros plėtra (sveikatos paslaugos)
Viešųjų paslaugų ir infrastruktūros plėtra (švietimo paslaugos)
Iš viso

Anykščiai
1
1
1
1
1
1
1
1
3
11

Ignalina

Molėtai

1
1
1
1
1
5

2
2
1
1
1
2
9

Utena
1
1
1
1
1
1
6

Visaginas
1
1
1
1
1
2
1
1
1
10

Zarasai
1
1
2
1
1
3
1
2
12

ITVP, iš viso
1
3
4
5
4
2
2
1
2
2
7
8
5
1
2
4
53

Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal Utenos regiono ITVP (2017-08-30 redakcija).
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6 lentelė. Lėšų poreikis ITVP suplanuotiems veiksmams įgyvendinti pagal investicijų sritis ir tikslines teritorijas, tūkst. Eur
Investicijų sritys
Verslo ir
bendruomeninė
infrastruktūra

LEZ ir pramonės parkų infrastruktūra
Kompleksinė teritorijos regeneracija ir pritaikymas verslo reikmėms
Pastatų konversija ir pritaikymas bendruomenės poreikiams
Kompleksinė miestų tvarkyba (aikštės, viešosios erdvės)
Kompleksinis miestų
Kompleksinė aktyvaus laisvalaikio ir poilsio erdvių tvarkyba ir plėtra
viešųjų erdvių
Kompleksinė gyvenamųjų kvartalų tvarkyba
atnaujinimas
Autobusų stoties ir jos prieigų tvarkyba
Socialinis būstas
Socialinis būstas
Kultūros paveldo objektų aktualizavimas
Kraštovaizdis, gamtos
Gamtos paveldo, kraštovaizdžio tvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams
ir kultūros paveldas
Turistų traukos objektų tvarkymas, ženklinimas
Komunalinių atliekų konteineriai ir aikštelės
Oro kokybės gerinimas
Aplinkosauga
Paviršinių nuotekų tinklai
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
Darnus transportas ir Susisiekimas: darnaus judumo ir aplinkai draugiško transporto skatinimas
susisiekimo
Susisiekimas: miestų gatvių atnaujinimas ir plėtra
infrastruktūra
Susisiekimas: nauji infrastruktūros objektai
Viešųjų paslaugų ir infrastruktūros plėtra (kultūros paslaugos)
Viešųjų paslaugų ir
Viešųjų paslaugų ir infrastruktūros plėtra (socialinės paslaugos)
infrastruktūros
Viešųjų paslaugų ir infrastruktūros plėtra (sporto, sveikatinimo paslaugos)
plėtra
Viešųjų paslaugų ir infrastruktūros plėtra (sveikatos paslaugos)
Viešųjų paslaugų ir infrastruktūros plėtra (švietimo paslaugos)
Iš viso
Iš viso, proc.

Anykščiai
1 695,8
1 036,8
724,1
1 375,0
511,1
1 303,3
99,1
1 082,4
823,5
8 650,9
21%

Ignalina

Molėtai

281,3
431,1
102,9
800,0
70,6
1 685,9
4%

1 341,9
1 520,4
144,8
105,5
588,2
4 288,9
7 989,7
19%

Utena
1 095,6
283,0
1 025,5
84,3
405,5
454,6
3 348,3
8%

Visaginas

Zarasai

2 044,7
1 708,8
431,4
1 250,8
3 765,1
1 178,8
823,5
749,3
732,6
12 685,0
30%

588,2
633,2
1 408,5
724,1
93,6
1 077,1
589,2
2 133,7
7 247,7
17%

ITVP, iš viso
2 044,7
3 992,8
3 011,8
3 652,9
2 896,6
862,5
794,1
1 303,3
2 276,3
4 489,1
1 664,3
4 776,7
5 698,0
732,6
2 133,7
1 278,1
41 607,5
100%

Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal Utenos regiono ITVP (2017-08-30 redakcija).
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