Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir
įgyvendinimo gairių
5 priedas
KAUNO REGIONO
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2016 METAI
I SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI
1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas praėjusiais metais*.
Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės 2016 metais nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksnių.

2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios*.
Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės nuo programos įgyvendinimo pradžios nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksnių.
*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksnių (apimtis iki 2 psl.).

II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

Pavadinimas
1. Tikslas Padidinti gyventojų verslumą ir užimtumą,
kuriant ir išlaikant darbo vietas, didinant verslo
įvairovę ir darbo vietų pasiekiamumą

1.1. Uždavinys Pritraukti investicijas, pertvarkant pagrindines
miestų viešąsias erdves ir aktyvinant miestų
traukos centrus

Įvykdymo terminas
(pradžia ir pabaiga)
(metai)

Faktinio įvykdymo data
(metai)

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Rodiklis, metai

Siektina reikšmė

Pasiekta reikšmė

Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar
veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių
nepasiekimą lėmusias priežastis

2014-2023

Jeigu baigti įgyvendinti visi
tikslo uždaviniai, vėliausia
uždavinio įgyvendinimo data

X

X

Efekto rodiklis: 1-E Užimtųjų ir darbingo
amžiaus gyventojų santykis Kauno regione (be
Kauno miesto savivaldybės) (proc.), 2016 m.

70,5

73,19

Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos
portale apie užimtuosius pateikiami 2015 m. duomenys.
Efekto rodiklio pasiekta reikšmė nustatyta įvertinus statistinius
duomenis: apskaičiuojant užimtųjų ir darbingo amžiaus
gyventojų santykį Kauno regione (be Kauno miesto
savivaldybės) (pagal 2015 m. statistinius duomenis).

2014-2023

Jeigu baigtos įgyvendinti visos
uždavinio priemonės, vėliausia
priemonės įgyvendinimo data

X

X

Rezultato rodiklis: 1-R-1 Materialinės
investicijos 1 gyventojui Kauno regione (be
Kauno miesto savivaldybės) (tūkst. Eur), 2016
m.

1,36

1,33

Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos
portale apie materialines investicijas 1 gyventojui pateikiami
2015 m. duomenys.
Rezultato rodiklio pasiekta reikšmė nustatyta įvertinus
statistinius duomenis: materialinės investicijos 1 gyventojui
Kauno regione (be Kauno miesto savivaldybės).

Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba
atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2),
2016 m.

2.796,06

14.671,44

Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Pastatyti arba
atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų
vietovėse (m2), 2016 m.

229,33

265,00

Produkto rodiklis: 1.1-P-3 Projektų, kuriuos
visiškai ar iš dalies įgyvendina socialiniai
partneriai ar NVO, skaičius (vnt.), 2016 m.

6

0

Produkto rodiklis: 1.1-P-4 Subsidijas gavusių
įmonių skaičius (vnt.), 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Modernizuoti
kultūros infrastruktūros objektai (vnt.), 2016 m.

0

0

Įgyvendinant 1.1.13v veiksmą 2016 m. buvo planuota sukurti ir
atnaujinti atviras erdves miesto vietovėje, kurių plotas 9156 m2,
pasiekta didesnė produkto rodiklio reikšmė - 10572 m2.
Įgyvendinus 1.1.28 v veiksmą pasiektas produkto rodiklis sutvarkyto sklypo plotas 4099,44 m2.
Įgyvendinus 1.1.28 v veiksmą pasiektas produkto rodiklis sutvarkyto pastato bendrasis plotas 265 m2.

Pavadinimas
1.1.1v Veiksmas Nemuno dešiniosios pakrantės kompleksiškas
sutvarkymas pritaikant bendruomenės ir verslo
poreikiams

Įvykdymo terminas
(pradžia ir pabaiga)
(metai)
2017-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Faktinio įvykdymo data
(metai)
Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Rodiklis, metai

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Savivaldybės biudžeto lėšos

75.000

0

Valstybės biudžeto lėšos

75.000

0

0
0

0

Kitos viešosios lėšos
Privačios lėšos
ES lėšos

1.1.2v Veiksmas Jonavos miesto kultūros centro didžiosios salės
atnaujinimas

2016-2017

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)
Savivaldybės biudžeto lėšos

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

ES lėšos
1.1.3v Veiksmas Kaišiadorių miesto buvusio kino teatro pastato
pritaikymas vietos bendruomenės, verslo ir
jaunimo poreikiams

2016-2023

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

270.404,23
X

1.1.4v Veiksmas Kaišiadorių miesto kultūros infrastruktūros
optimizavimas, sukuriant multifunkcinę erdvę,
pritaikytą vietos bendruomenės poreikiams (I
etapas)

2016-2020

65.165

0

65.164

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Savivaldybės biudžeto lėšos

2017-2020

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

1.1.6v Veiksmas Kėdainių rajono savivaldybės pastato, esančio
Didžiosios rinkos a. 4, Kėdainiuose
rekonstravimas, įrengiant Mikalojaus Daukšos
viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyrių

2016-2020

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

64.077

0

Valstybės biudžeto lėšos

64.076

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

ES lėšos
Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

726.197
X

Parengtas investicijų projektas. Įvertintas projektinis
pasiūlymas. Rengiamas techninis projektas. 2017 m. vasario
mėn. planuojama teikti paraišką.

0

167.836,41
X

Parengtas investicijų projektas. Pateiktas vertinti projektinis
pasiūlymas. Rengiamas techninis projektas. 2017 m. liepos mėn.
planuojama teikti paraišką.

0
X

29.618,19
0

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.1.5v Veiksmas Kėdainių rajono savivaldybės pastato, esančio
Didžiosios Rinkos a. 4, Kėdainiuose,
rekonstravimas įrengiant vietos bendruomenės
užimtumo erdvę (I etapas)

738.531
X

Pateiktas projekto projektinis pasiūlymas, kuris baigiamas
vertinti. Kovo mėnesį planuojama teikti paraišką. Vyksta
pirkimų procedūros.

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

Projektui įgyvendinti bus skelbiamas supaprastintas atviras
projekto konkursas, kurio dalyviai turės pasiūlyti projekto
įgyvendinimo idėją. Konkurso laimėtojas bus kviečiamas į
viešąjį pirkimą apklausos būdu dėl techninio projekto
parengimo paslaugų pirkimo. Konkurso sąlygos išsiųstos derinti
CPVA. Gavus suderinimą bus skelbiamas konkursas.

0

Savivaldybės biudžeto lėšos

ES lėšos

Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar
veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių
nepasiekimą lėmusias priežastis

0
X

103.952,32
318.658,65

Valstybės biudžeto lėšos

Pasiekta reikšmė

0

850.000
X

Siektina reikšmė

0
X

Projekto paraiška pateikta CPVA 2016-12-22. Vyksta
paraiškos vertinimas.

Pavadinimas

Įvykdymo terminas
(pradžia ir pabaiga)
(metai)
Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Faktinio įvykdymo data
(metai)
Savivaldybės biudžeto lėšos

2016-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

2016-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

0

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X

2016-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

2016-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

52.131

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

590.825

Savivaldybės biudžeto lėšos

12.843

0

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)
Savivaldybės biudžeto lėšos

72.779
X

0

310.679

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

252.636,04
X

168.000

3.025

Valstybės biudžeto lėšos

645.000

0

0
0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)
Savivaldybės biudžeto lėšos

205.133,39
X

0
X

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

ES lėšos

1.291.046

Projekto įgyvendinimo pradžia numatoma 2017 m., pabaiga 2018 m. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas
įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. Paraiškos pateikimo
terminas įgyvendinančiajai institucijai 2017-01-30.
2016 m. parengtas investicijų projektas (3025 Eur). Investicijų
projekto parengimo išlaidas planuojama finansuotis ES ir
valstybės biudžeto lėšomis.

0

113.916
113.916

Valstybės biudžeto lėšos

Parengtas investicijų projektas. Pateiktas projektinis
pasiūlymas, projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų
sąrašą. Rengiama projekto paraiška.

0

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Parengtas investicijų projektas. Pateiktas projektinis
pasiūlymas, projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų
sąrašą. Rengiama projekto paraiška.

0
X

58.042,96

Valstybės biudžeto lėšos

Parengtas investicijų projektas. Tvarkomi statinio dokumentai.

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
2016-2018

X

52.134

Privačios lėšos

1.1.11v Veiksmas Garliavos miesto parko sutvarkymas (įrengimas)

X

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.1.10v Veiksmas Raseinių rajono kultūros centro Raseiniuose,
Vytauto Didžiojo g. 10, rekonstravimas,
infrastruktūros pritaikymas visuomenės
poreikiams

X

Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar
veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių
nepasiekimą lėmusias priežastis

0
X

X

Pasiekta reikšmė

X

Savivaldybės biudžeto lėšos

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

Siektina reikšmė

X

229.376,43

ES lėšos
1.1.9v Veiksmas Prienų kultūros centro pastato Prienuose,
Vytauto g. 35, rekonstravimas

Rodiklis, metai

40.478,19

ES lėšos
1.1.8v Veiksmas Prienų krašto muziejaus modernizavimas

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.1.7v Veiksmas Bendruomenės laisvalaikio ir užimtumo centro
įkūrimas Prienuose, sukuriant užimtumo
infrastruktūrą

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

0

0

2016 m. gruodžio 21 d. Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr.
1V-930 projektui skirtas finansavimas.

Pavadinimas
1.1.12v Veiksmas Garliavos miesto viešųjų erdvių kompleksiškas
sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenei ir
verslui

Įvykdymo terminas
(pradžia ir pabaiga)
(metai)
2016-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Faktinio įvykdymo data
(metai)
Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

2016-2017

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Rodiklis, metai

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Savivaldybės biudžeto lėšos

274.008,32

0

Valstybės biudžeto lėšos

274.008,31

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

ES lėšos
1.1.13v Veiksmas Jonavos miesto žemutinės dalies kompleksinis
gyvenamųjų namų kiemų bei gerbūvio
sutvarkymas ir pasiekiamumo gerinimas

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

3.105.422,37
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

44.547,02

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

604.885

504.866,22

ES lėšos
1.1.14v Veiksmas Kaišiadorių miesto Prezidento A. M. Brazausko
parko sutvarkymas ir pritaikymas rekreaciniams,
poilsio ir sveikatinimo poreikiams

2016-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X

1.1.15v Veiksmas Kaišiadorių miesto Gedimino g. prieigų
sutvarkymas

2016-2023

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

69.412

45.204,19

69.410

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

786.653

90.000

2016-2023

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

X

X

Savivaldybės biudžeto lėšos

121.641

0

Valstybės biudžeto lėšos

121.640

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

ES lėšos
1.1.16v Veiksmas Kaišiadorių miesto viešųjų erdvių pritaikymas
bendruomenės sveikatinimo veiklai bei poilsiui

X

Valstybės biudžeto lėšos

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

1.378.591
X

Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar
veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių
nepasiekimą lėmusias priežastis
Projekto įgyvendinimo pradžia nusikelia dėl 2016-09-21 Vidaus
reikalų ministro įsakymu pakeisto priemonės 07.1.1-CPVA-R905 „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų
aprašo. Buvo tikslinamos projekto veiklos, investicijų projektas,
keičiami techniniai projekto sprendiniai.

Projektas finansuotas iš savivaldybės biudžeto lėšų, kurios
atstatytos gavus ES ir valstybės biudžeto finansavimą. Baigti
atnaujinti 8 objektai: įvažiavimo ir pėsčiųjų tako prie Kauno g.
61, teritorijos prie Kauno g. 91, Lietavos g. šaligatvio (nuo J.
Basanavičiaus g. iki Kosmonautų g.), aikštelės prie daugiabučių
namų Parko g. 5 ir 7, teritorija prie daugiabučių namų
Prezidento g.18, Prezidento g. 19A, Panerių g. 29 ir Panerių g.
31, laiptų į Rimkus (adresas Chemikų g.), pėsčiųjų tako
Chemikų g. kvartale, pėsčiųjų tako ir laiptų link Kosmonautų g.
2A, 2B, 16 namų bei pėsčiųjų tako nuo Žeimių g. dviračių tako
iki Kalnų g. Sukurtos ir atnaujintos erdvės - 10572 kv.m.
Galutinę siektiną rodiklio reikšmę planuojama pasiekti iki 2018
m. vasario mėn. pabaigos, atlikus teritorijos tarp daugiabučių
namų Parko g. 1 ir Parko g. 3, sutvarkymo rangos darbus
(~2300 kv.m.)

44.547,02

Savivaldybės biudžeto lėšos

ES lėšos

Pasiekta reikšmė

0
X

53.373
53.372

Valstybės biudžeto lėšos

Siektina reikšmė

Projektas įgyvendinamas. Projekto finansavimo administravimo
sutartis pasirašyta 2016 m. rugsėjo 20 mėn.

Parengtas investicijų projektas. Pateiktas vertinti projektinis
pasiūlymas. Rengiamas techninis projektas. 2017 m. birželio
mėn. planuojama teikti paraišką.

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

43.443

0

Valstybės biudžeto lėšos

43.443

0

Parengtas investicijų projektas. Įvertintas projektinis
pasiūlymas. Rengiamas techninis projektas. 2017 m. birželio
mėn. planuojama teikti paraišką.

Pavadinimas

Įvykdymo terminas
Faktinio įvykdymo data
Planuotas
(pradžia irir pabaiga)
(metai)
panaudotas
(metai)
finansavimas pagal
Kitos viešosios lėšos
šaltinius

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Privačios lėšos
ES lėšos
1.1.17v Veiksmas Kėdainių miesto Didžiosios Rinkos aikštės
modernizavimas, pritaikant vietos bendruomenei

2016-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

2016-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

2016-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

X

0

107.157

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

1.214.444
X

241.510

0

Valstybės biudžeto lėšos

241.510

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

2.737.110
X

255.012

0

Valstybės biudžeto lėšos

255.012

0

0
0

0

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

2.890.136
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

1.1.21v Veiksmas Daugiabučių namų kvartalų kompleksinis
atnaujinimas Kėdainių mieste

2017-2018

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

664.677
X

X

Projektinis pasiūlymas, kurio bendra vertė 475.016 Eur,
pateiktas 2016-11-10. Vertinamas.

Projekto paraiška pateikta CPVA 2016-10-24. Vyksta
paraiškos vertinimas.

Projektinis pasiūlymas pateiktas 2016-11-02. Vertinamas.

0
X

0

ES lėšos

X

0

58.648
58.649

Valstybės biudžeto lėšos

X

Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar
veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių
nepasiekimą lėmusias priežastis

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Siektina reikšmė X Pasiekta reikšmė

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X metai
Rodiklis,

0
X

107.157

ES lėšos
2016-2017

0

492.354

Privačios lėšos

1.1.20v Veiksmas Kompleksiškas Kėdainių miesto maudymvietės ir
poilsio zonos sutvarkymas

0

0

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.1.19v Veiksmas Kėdainių miesto viešųjų erdvių (Kėdainių
miesto, Vytauto parkų ir kt.) kompleksiškas
sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenei ir
verslui

0

Savivaldybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.1.18v Veiksmas Kompleksiškas Kėdainių miesto upių prieigų
sutvarkymas, sukuriant patrauklias viešąsias
erdves bendruomenei ir verslui

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

X

Projektinis pasiūlymas pateiktas 2016-12-23. Vertinamas.

Pavadinimas

Įvykdymo terminas
(pradžia ir pabaiga)
(metai)
Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Faktinio įvykdymo data
(metai)

2016-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

2018-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

100.380

0

100.380

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

1.137.640
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

2018-2020

44.421

0

Valstybės biudžeto lėšos

44.420

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

503.431
X

1.1.25v Veiksmas Nemuno upės pakrantės ir Revuonos parko bei
jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas
bendruomenės ir verslo poreikiams

2016-2019

14.506

0

Valstybės biudžeto lėšos

14.506

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

164.397
X

1.1.26v Veiksmas Prienų miesto autobusų stoties ir aplinkinės
teritorijos pritaikymas bendruomenės ir verslo
poreikiams

2016-2017

76.027

0

Valstybės biudžeto lėšos

76.025

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

861.620
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Parengtas investicijų projektas. Paskelbtas supaprastintas
atviras projekto konkursas, kurio dalyviai turės pasiūlyti
projekto įgyvendinimo idėją. Konkurso laimėtojas bus
kviečiamas į viešąjį pirkimą apklausos būdu dėl techninio
projekto parengimo paslaugų pirkimo. Konkurso sąlygos
suderintos su CPVA.

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

21.722

0

Valstybės biudžeto lėšos

21.721

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

246.177

0

ES lėšos

X

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

ES lėšos

X

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

ES lėšos

X

Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar
veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių
nepasiekimą lėmusias priežastis

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

Pasiekta reikšmė

0

531.454
X

Siektina reikšmė

0
X

46.893
46.893

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.1.24v Veiksmas Kompleksiškai atnaujinamo pastato, esančio
Didžioji g. 60, Kėdainių mieste, prieigų
sutvarkymas

Rodiklis, metai

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.1.23v Veiksmas Teritorijos prie Kėdainių kultūros centro
tvarkymas

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Savivaldybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.1.22v Veiksmas Kėdainių miesto viešosios erdvės prie Budrio g.
sutvarkymas

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Parengtas investicijų projektas. Pateiktas projektinis pasiūlymas
Kauno regiono plėtros tarybai, laukiama pastabų.

Pavadinimas
1.1.27v Veiksmas Kompleksinis Prienų miesto viešųjų erdvių
esančių tarp Statybininkų, J. Lukšos, Vytenio ir
Kęstučio gatvių ir prie Kęstučio g. Nemuno upės
pusėje sutvarkymas, pritaikant jas bendruomenės
ir verslo poreikiams

Įvykdymo terminas
(pradžia ir pabaiga)
(metai)
2016-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Faktinio įvykdymo data
(metai)
Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

1.1.29v Veiksmas Raseinių miesto daugiabučių namų kiemų
kompleksinis tvarkymas

2016-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Rodiklis, metai

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Savivaldybės biudžeto lėšos

116.623

0

Valstybės biudžeto lėšos

116.622

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

ES lėšos
1.1.28v Veiksmas Raseinių miesto autobusų stoties ir keleivių
2015-2016
vežimo transporto infrastruktūros (automobilių
stovėjimo ir autobusų sustojimo aikštelių,
privažiuojamųjų kelių, pėsčiųjų takų) Vilniaus g.
87, Raseiniai, statyba ir modernizavimas
Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)
Įgyvendintas

1.321.722
X

Savivaldybės biudžeto lėšos
Valstybės biudžeto lėšos
Kitos viešosios lėšos

2016-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

2016-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

399.634,80
0

ES lėšos

0

48.821

107.169,52

Valstybės biudžeto lėšos

48.820

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

553.295
X

43.443

37.996,59

Valstybės biudžeto lėšos

43.443

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

492.354
X

195.015

42.479,53

Valstybės biudžeto lėšos

195.014

0

2.331.441

0

0

0

ES lėšos
2017-2019

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

2.210.163
X

Projektas įgyvendintas. Statybos darbų užbaigimo aktas 2016
m. Įgyvendinimo rodikliai pasiekti: sutvarkyto sklypo plotas
4099,44 m2, pastato bendrasis plotas 265 m2

Projekto įgyvendinimo pradžia 2015 m., pabaiga 2017 m.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2015 m. 2016 m. pateiktas
projektinis pasiūlymas, projektas įtrauktas į Kauno regiono
projektų sąrašą. Paraiškos pateikimo terminas įgyvendinančiajai
institucijai 2017-02-28.
2015 m. parengtas investicijų projektas (2 057 Eur). 2015 m.
parengtas V. Kudirkos g. 9 ir V. Kudirkos g. 11 kiemų
kompleksinio sutvarkymo supaprastintas projektas (4961 Eur)
ir 2016 m. atlikti rangos darbai (85631,52 Eur). 2016 m.
parengti kitų kiemų supaprastinti projektai 5 vnt. (14520 Eur).
Išlaidas planuojama finansuotis ES ir valstybės biudžeto
lėšomis.

Projekto įgyvendinimo pradžia 2017 m., pabaiga 2019 m. 2016
m. pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas įtrauktas į Kauno
regiono projektų sąrašą, pateikta paraiška įgyvendinančiąjai
institucijai.
2015 m. parengtas investicijų projektas (2057 Eur). 2016 m.
parengtas techninis projektas (35092,59 Eur), atlikta ekspertizė
(847 Eur). Išlaidas planuojama finansuotis ES ir valstybės
biudžeto lėšomis.

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Parengtas investicijų projektas. Supaprastinto atviro projekto
konkurso būdu buvo atrinkta projekto įgyvendinimo idėja. Su
konkurso laimėtoju sudaryta techninių projektų parengimo
paslaugų sutartis. Rengiami techniniai projektai. Pateiktas
projektinis pasiūlymas Kauno regiono plėtros tarybai, laukiama
pastabų.

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar
veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių
nepasiekimą lėmusias priežastis

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

Privačios lėšos

1.1.32v Veiksmas Raseinių miesto prekyvietės ir viešųjų erdvių
modernizavimas (Vytauto Didžiojo g., Žemaitės
g., V. Grybo g. ir Algirdo g.)

0

0

ES lėšos
1.1.31v Veiksmas Raseinių miesto centrinės dalies patrauklumo
didinimas (rekonstruojant Vilniaus g. ir
modernizuojant vietos bendruomenei svarbias
viešąsias erdves)

594.797,69

0
399.635

ES lėšos
1.1.30v Veiksmas Raseinių miesto V. Kudirkos g. kvartalo viešųjų
erdvių ir gyvenamųjų vietų patrauklumo
didinimas

594.798

X

Pasiekta reikšmė

0
X

Privačios lėšos

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

Siektina reikšmė

Projekto įgyvendinimo pradžia 2016 m., pabaiga 2019 m. 2016
m. pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas įtrauktas į Kauno
regiono projektų sąrašą, pateikta paraiška įgyvendinančiajai
institucijai.
2015 m. parengtas investicijų projektas (2 299 Eur). 2016 m.
parengti techniniai projektai: Nepriklausomybės gynėjų aikštės,
Raseinių autobusų stoties prieigų ir Prabaudos parko dalies
(38 850,74 Eur). Atliktos parengtų techninių projektų
ekspertizės (1 329,79 Eur). 2015 m. ir 2016 m. patirtų išlaidų
neplanuojama finansuotis ES ir valstybės biudžeto lėšomis.

0
X

2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas neįtrauktas
į Kauno regiono projektų sąrašą. Paraiškos pateikimo terminas
įgyvendinančiajai institucijai 2017-09-30.
2015 m. parengtas investicijų projektas su projektiniais
pasiūlymais (5 479 Eur). Šių išlaidų neplanuojama finansuotis
ES ir valstybės biudžeto lėšomis.

Pavadinimas

Įvykdymo terminas
(pradžia ir pabaiga)
(metai)
Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Faktinio įvykdymo data
(metai)

1.2.1v Veiksmas Jonavos miesto darnaus judumo plano
parengimas

2014-2023

2016-2017

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

108.608

5.479

108.607

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Jeigu baigtos įgyvendinti visos
uždavinio priemonės, vėliausia
priemonės įgyvendinimo data

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

1.230.885
X

Savivaldybės biudžeto lėšos
Valstybės biudžeto lėšos
Kitos viešosios lėšos

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

2016-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

3.000

0

0

0

0
0

0

Savivaldybės biudžeto lėšos

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)
Savivaldybės biudžeto lėšos

Rezultato rodiklis: 1-R-2 Gyventojų, kuriems
pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo tikslinių
teritorijų bendro gyventojų skaičiaus (proc.),
2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Bendras
rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km),
2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Parengti darnaus
judumo mieste planai (vnt.), 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Įgyvendintos
darnaus judumo priemonės (skaičius), 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.2-P-4 Įrengtų naujų
pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis (km), 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.2-P-5 Įsigytos ekologiškos
transporto priemonės (vnt.), 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.2-P-6 Bendras naujai
nutiestų kelių ilgis (km), 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.2-P-7 Įdiegtos saugų
eismų gerinančios ir aplinkosaugos priemonės
(vnt.), 2016 m.
Produkto rodiklis: 1.2-P-8 Rekonstruotų
dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis
(km), 2016 m.

0

0

0

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Projektas yra baigiamas įgyvendinti, kovo mėnesį planuojama
patvirtinti darnaus judumo planą.

Planuojama, kad projekto paraiška bus teikiama 2017-11 mėn.,
o projekto veiklas numatoma pradėti įgyvendinti 2018 m.

0

0

551.013
X

X

2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas neįtrauktas
ir paaiškinimai,
apie uždavinių
ar
įKomentarai
Kauno regiono
projektų sąrašą.informacija
Paraiškos pateikimo
terminas
veiksmų neįvykdymą,
siektinų rodiklių reikšmių
įgyvendinančiajai
institucijai 2017-09-30.
nepasiekimą
2015 m. parengtas
investicijųlėmusias
projektaspriežastis
su projektiniais
pasiūlymais (5 479 Eur). Šių išlaidų neplanuojama finansuotis
ES ir valstybės biudžeto lėšomis.

0
X

97.238
0

Valstybės biudžeto lėšos

X

Pasiekta reikšmė

0

17.000

ES lėšos
1.2.3v Veiksmas Garliavos miesto K. Aglinsko g. rekonstrukcija

X

X

Siektina reikšmė

0
X

X

ES lėšos
2017-2020

Rodiklis, metai

Valstybės biudžeto lėšos

Privačios lėšos

1.2.2v Veiksmas Darnaus judumo priemonių diegimas Jonavos
mieste

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Savivaldybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.2. Uždavinys Gerinti darbo jėgos judėjimo galimybes,
nedidinant neigiamo poveikio aplinkai

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

X

90.450

0

Valstybės biudžeto lėšos

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Pateikta ir vertinama projekto paraiška. Rangos darbų sutartis
pasirašyta, darbai vykdomi. Projekto paramos sutarties
pasirašymas planuojamas 2017 m. I ketv.

Pavadinimas

Planuotas ir
Įvykdymo terminas
panaudotas
(pradžia ir pabaiga)
finansavimas pagal
(metai)
šaltinius

Faktinio įvykdymo data
(metai)

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Privačios lėšos

0

ES lėšos
1.2.4v Veiksmas Garliavos miesto Kęstučio, Dariaus ir Girėno,
Ąžuolų g. rekonstrukcija

2017-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)
Savivaldybės biudžeto lėšos

2017-2019

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

0

Savivaldybės biudžeto lėšos
Valstybės biudžeto lėšos
Kitos viešosios lėšos
Privačios lėšos
ES lėšos

1.2.6v Veiksmas Jonavos miesto Vasario 16-osios, A. Kulviečio,
Chemikų gatvių rekonstrukcija, įrengiant
modernias eismo saugos priemones

2016-2017

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)
Savivaldybės biudžeto lėšos

1.2.7v Veiksmas Dviračių takų tinklo plėtra Jonavos mieste:
Varnakos upelis – Jonavos politechnikos
mokyklos; Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija –
Žeimių g. žiedas; Chemikų g. 138 – esami
dviračių takai palei Rimkų kvartalo
progimnazijas

2016-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

2017-2018

0

0

0

85.190

0

0

0

604.765

0

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

1.149.713,60
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

27.143

0

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

153.810,36
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vertinamas projektinis pasiūlymas. Projekto paramos sutarties
pasirašymas planuojamas 2018 m. I ketv.

Parengtas investicijų projektas. Pateiktas projektinis pasiūlymas
Kauno regiono plėtros tarybai, laukiama pastabų.

Projektas finansuotas iš savivaldybės biudžeto lėšų, kurios bus
atstatytos gavus ES finansavimą. 2017 m. vasario mėn.
planuojama pasirašyti finansavimo ir administravimo sutartį.

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X

0
X

345.379,52

ES lėšos
1.2.8v Veiksmas Ekologiškų viešojo transporto priemonių
įsigijimas Jonavos mieste

659.532

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos

X

0
X

X

Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar
veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių
nepasiekimą lėmusias priežastis

0

411.262,69
X

Pasiekta reikšmė

0
X

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X
Siektina reikšmė

0

512.550
X

X
Rodiklis, metai

72.575,77
0

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.2.5v Veiksmas Eismo saugumo priemonių diegimas kelio Nr.
A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė atkarpoje,
esančioje Prienų miesto teritorijoje

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Pateiktas projekto projektinis pasiūlymas, kuris yra vertinamas.
2017 m. balandžio mėn. planuojama teikti paraišką.

0
X

2017 m. vasario 24 d. planuojama teikti projektinį pasiūlymą.
Projekto veiklos numatomos pradėti įgyvendinti 2018 m.

Pavadinimas

Įvykdymo terminas
(pradžia ir pabaiga)
(metai)
Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Faktinio įvykdymo data
(metai)

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Savivaldybės biudžeto lėšos

2016-2023

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

66.836

0

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)
Savivaldybės biudžeto lėšos

378.732
X

0

0

0

0
0

0

Kitos viešosios lėšos

ES lėšos
2016-2023

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)
Savivaldybės biudžeto lėšos

146.641,23
X

1.2.11v Veiksmas Draugiškų aplinkai transporto priemonių
įsigijimas Kaišiadorių mieste

2016-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

2016-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

0

0

0

776.916,58
X

63.720

0

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Savivaldybės biudžeto lėšos

361.080
X

2017-2019

132.149,03
0

0

Kitos viešosios lėšos

132.149,03

0

0

0

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

2016-2019

X

Savivaldybės biudžeto lėšos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Parengti investicijų projektai. Pateiktas projektinis pasiūlymas.
Rengiami techniniai projektai. 2018 m. pab. planuojama teikti
paraišką.

52.132

0

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

295.412
X

2016 m. gruodžio mėn. patvirtintas priemonės projektų
finansavimo sąlygų aprašas.

Projektinis pasiūlymas pateiktas 2016-09-16. Vertinamas.

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X

Parengtas investicijų projektas. Įvertintas projektinis
pasiūlymas. Parengtas techninis projektas. Perkama techninio
projekto ekspertizė ir rangos darbai. 2017 m. balandžio mėn.
planuojama teikti paraišką.

0

1.497.689

ES lėšos
1.2.14v Veiksmas Kėdainių miesto J. Basanavičiaus, Birutės,
Dotnuvos ir Kauno gatvių šaligatvių
rekonstrukcija

X

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos

X

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

Privačios lėšos

1.2.13v Veiksmas Dviračių takų dešiniuoju Nevėžio upės krantu
ties Tilto, Č. Milošo gatvėmis Kėdainių mieste
įrengimas

0

68.551,46

Savivaldybės biudžeto lėšos

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X

0

ES lėšos
1.2.12v Veiksmas Kėdainių miesto A. Kanapinsko, P. Lukšio,
Mindaugo, Pavasario ir Žemaitės gatvių ir
šaligatvių rekonstrukcija, apšvietimo įrengimas

X

Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar
veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių
nepasiekimą lėmusias priežastis

0
X

68.551,47

Privačios lėšos
ES lėšos

Pasiekta reikšmė

0

Valstybės biudžeto lėšos
Kitos viešosios lėšos

Siektina reikšmė

0
X

25.877,85

Valstybės biudžeto lėšos

Privačios lėšos

1.2.10v Veiksmas Kaišiadorių miesto V. Kudirkos, Maironio ir J.
Basanavičiaus gatvių rekonstravimas

Rodiklis, metai

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.2.9v Veiksmas Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas aplink Girelės
II tvenkinį Kaišiadorių mieste

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Nepatvirtintas priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas,
nepaskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus.

0
X

Nepatvirtintas priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas,
nepaskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus.

Pavadinimas

Įvykdymo terminas
(pradžia ir pabaiga)
(metai)
Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Faktinio įvykdymo data
(metai)

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Savivaldybės biudžeto lėšos

2017-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

74.566

0

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)
Savivaldybės biudžeto lėšos

2017-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

422.538
X

24.440,20

0

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

138.494,50
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

1.2.17v Veiksmas Raseinių miesto Aguonų g. rekonstravimas

2018-2019

40.924

0

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

231.898
X

Savivaldybės biudžeto lėšos
Valstybės biudžeto lėšos
Kitos viešosios lėšos
Privačios lėšos
ES lėšos

1.2.18v Veiksmas Raseinių miesto Žemaičių g. rekonstravimas

2018-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

2017-2018

0

0

0

0
0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pateiktas projektinis pasiūlymas Kauno regiono plėtros tarybai,
laukiama pastabų.

2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas įtrauktas į
Kauno regiono projektų sąrašą. Paraiškos pateikimo terminas
įgyvendinančiajai institucijai 2017-07-31.

2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas įtrauktas į
Kauno regiono projektų sąrašą. Paraiškos pateikimo terminas
įgyvendinančiajai institucijai 2018-07-30.

0

2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas įtrauktas į
Kauno regiono projektų sąrašą. Paraiškos pateikimo terminas
įgyvendinančiajai institucijai 2017-06-29.

0

0

119.396
X

X

0
X

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X

0

21.070
0

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.2.19v Veiksmas Raseinių miesto V. Kudirkos g. rekonstravimas

21.070

119.396

Savivaldybės biudžeto lėšos

X

Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar
veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių
nepasiekimą lėmusias priežastis

0
X

X

Pasiekta reikšmė

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos

Siektina reikšmė

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.2.16v Veiksmas Raseinių miesto Partizanų g. rekonstravimas

Rodiklis, metai

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.2.15v Veiksmas Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Kęstučio ir
Paupio gatvėse Prienų mieste

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

X

2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas neįtrauktas
į Kauno regiono projektų sąrašą. Paraiškos pateikimo terminas
įgyvendinančiajai institucijai 2017-06-30.

Pavadinimas

Įvykdymo terminas
(pradžia ir pabaiga)
(metai)
Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Faktinio įvykdymo data
(metai)

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Savivaldybės biudžeto lėšos

2019-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

41.698

0

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

236.288
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

2018-2019

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)
Savivaldybės biudžeto lėšos

1.2.22v Veiksmas Raseinių miesto Algirdo g. rekonstravimas

2018-2019

31.093

0

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

176.192
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

1.2.23v Veiksmas Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių
diegimas Krašto gatvėje, Neveronių seniūnijoje,
Kauno rajono savivaldybėje

2017-2019

80.453

0

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)
Savivaldybės biudžeto lėšos

2017-2019

87.668,27

0

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)
Savivaldybės biudžeto lėšos

496.786,89
X

1.2.25v Veiksmas Prienų miesto Birutės g. rekonstrukcija

2017-2019

50.294,12

0

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

285.000
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas neįtrauktas
į Kauno regiono projektų sąrašą. Paraiškos pateikimo terminas
įgyvendinančiajai institucijai 2018-12-31.

2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas neįtrauktas
į Kauno regiono projektų sąrašą. Paraiškos pateikimo terminas
įgyvendinančiajai institucijai 2018-02-28.

2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas neįtrauktas
į Kauno regiono projektų sąrašą. Paraiškos pateikimo terminas
įgyvendinančiajai institucijai 2018-03-30.
2016 m. parengtas investicijų projektas (3 025 Eur). Šių išlaidų
neplanuojama finansuotis ES ir valstybės biudžeto lėšomis.
Projekto įgyvendinimo pradžia numatoma 2018 m.

Vertinamas projektinis pasiūlymas. Projekto paramos sutarties
pasirašymas planuojamas 2018 m. I ketv.

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos

X

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.2.24v Veiksmas Naujos gatvės nuo J.Šimkaus g. iki Vyčio
Kryžiaus g. įrengimas

455.897
X

X

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos

X

Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar
veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių
nepasiekimą lėmusias priežastis

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos

Pasiekta reikšmė

0

190.630
X

Siektina reikšmė

0
X

33.641
0

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.2.21v Veiksmas Raseinių miesto Turgaus g. rekonstravimas

Rodiklis, metai

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.2.20v Veiksmas Pėsčiųjų ir dviračių takų statyba Raseinių miesto
Žvyryno g., Stonų g., Žibuoklių g., Vaižganto g.
ir Maironio g. dalyse

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Vertinamas projektinis pasiūlymas. Projekto paramos sutarties
pasirašymas planuojamas 2018 m. III ketv.

0
X

Pateiktas projektinis pasiūlymas Kauno regiono plėtros tarybai,
laukiama pastabų.

Pavadinimas

Įvykdymo terminas
(pradžia ir pabaiga)
(metai)
Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Faktinio įvykdymo data
(metai)

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Savivaldybės biudžeto lėšos

2017-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

0

Valstybės biudžeto lėšos

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

241.005
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

33.300

0

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

188.700

0

Savivaldybės biudžeto lėšos

5.706.020,21

880.699

Valstybės biudžeto lėšos

3.685.276,96

44.547

Kitos viešosios lėšos

3.016.966,49

399.635

Privačios lėšos
ES lėšos

Siektina reikšmė

Pasiekta reikšmė

X

X

X

X

X

X

X

X

Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar
veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių
nepasiekimą lėmusias priežastis

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
Iš viso programos veiksmų planui: Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Rodiklis, metai

42.530

ES lėšos
1.2.26v Veiksmas Prienų miesto J. Vilkutaičio g. atkarpos nuo
Vytenio g. iki Kęstučio g. rekonstrukcija

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

0

0

38.680.981,72

594.866

Pateiktas projektinis pasiūlymas Kauno regiono plėtros tarybai,
laukiama pastabų.

III SKYRIUS
PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKEITIMO
3. Siūlant keisti programą turi būti pateikta:
3.1. poreikį keisti programą pagrindžianti informacija:
3.1.1. pakartotinai atliktos programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslų ir (arba) uždavinių ir priemonių alternatyvų įvertinimo išvada ir pridėtas tikslo alternatyvų ir (arba) uždavinio alternatyvų įvertinimas, atliktas pagal gairių 6 priedo metodines rekomendacijas, arba;
3.1.2. informacija apie aplinkybes, dėl kurių iškyla grėsmė neįvykdyti programoje nustatytų tikslų ir uždavinių ir pasiūlymai dėl programos pakeitimų, leidžiančių šios grėsmės išvengti ar sumažinti jos poveikį, arba;
3.1.3. informacija apie sutaupytas lėšas ar atsiradusiais iš anksto nesuplanuotas išlaidas, dėl kurių atsirado poreikis patikslinti programą, arba;
3.1.4. kita svarbi informacija, pagrindžianti reikalingus programos pakeitimus;
3.2. siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas.
Pasiūlymai dėl programos pakeitimo
Jonavos rajono savivaldybės administracija
Pasiūlymų dėl programos pakeitimo nėra

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Prašoma pakeisti Kauno regiono integruotą teritorijų vystymo programą išbraukiant 1.2.11v veiksmą „Draugiškų aplinkai transporto priemonių įsigijimas Kaišiadorių mieste“. 2017 m. sausio 26 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba nepritarė projekto „Draugiškų aplinkai transporto priemonių
įsigijimas Kaišiadorių mieste“ įgyvendinimui (balsavime dalyvavo - 20, už - 3, prieš - 13, susilaikė - 4, nebalsavo - 0).

Pavadinimas

Įvykdymo terminas
(pradžia ir pabaiga)
(metai)

Faktinio įvykdymo data
(metai)

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Rodiklis, metai

Siektina reikšmė

Pasiekta reikšmė

Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar
veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių
nepasiekimą lėmusias priežastis

Kauno rajono savivaldybės administracija
Prašoma patikslinti Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos 3 priedą:
- patikslinti 1.1.11v ir 1.1.12v veiksmų sumas, taip pat 1.1.11v ir 1.1.12v veiksmų įgyvendinimo laikotarpius. Tikslinimas atliekamas gavus projekto finansavimą ir pagal Garliavos miestui skirtą paramos dalį. Atlikus korekciją esminių pokyčių neįvyks. Finansavimo poreikis ir šaltiniai nesikeičia.
- įtraukti naują 1.2.27v veiksmą „Dviračių – pėsčiųjų tako nuo Sodų iki Liepų g. rekonstravimas Garliavos mieste“.

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Pasiūlymų dėl programos pakeitimo nėra

Prienų rajono savivaldybės administracija
Pasiūlymų dėl programos pakeitimo nėra

Raseinių rajono savivaldybės administracija
Vadovaujantis 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto "Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas" 04.5.1-TID-R-516 priemonės "Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra" projektų finansavimo
sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3-265(1.5E) (toliau - PFSA), 2.15 punktu, siūloma pakeisti Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos 1 tikslo "Padidinti gyventojų verslumą ir užimtumą, kuriant ir išlaikant darbo
vietas, didinant verslo įvairovę ir darbo vietų pasiekiamumą" 1.2. uždavinio "Gerinti darbo jėgos judėjimo galimybes, nedidinant neigiamo poveikio aplinkai" produkto rodiklį (kodas 1.2-P-4): vietoj "Įrengtų naujų pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km" įrašant "Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų
ir / ar trasų ilgis, km". Pagal dabar esančio rodiklio "Įrengtų naujų pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km" siekiamas reikšmes matyti, kad Raseinių miesto 1.2.20v veiksmo "Pėsčiųjų ir dviračių takų statyba Raseinių miesto Žvyryno g., Stonų g., Žibuoklių g., Vaižganto g. ir Maironio g. dalyse" siekiama
reikšmė (2,87 km) yra sumuojama prie šio rodiklio, todėl rodiklio pavadinimas keistinas įtraukiant žodį "dviračių".

Priedai:
Siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas

