Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir
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5 priedas
MARIJAMPOLĖS REGIONO
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2017 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*.
Kazlų
Rūdos
savivaldybė
1.1.
Darbo
jėgos
pasiūlos struktūrinio neatitikimo darbo rinkos poreikiams problema ir galimybė ją spręsti didėjant miestų patrauklumui aplinkinių regionų
ir kaimo gyvenamųjų vietovių gyventojams išliko svarbiu veiksniu teritorijos vystymui. Siekiant uždavinio „Vystyti urbanistinius centrus
Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių ir Vilkaviškio miestuose, skatinant smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei didinant viešųjų erdvių ir
Vilkaviškio
rajono
savivaldybė
1.1. Darbo jėgos
pasiūlos
struktūrinio neatitikimo darbo rinkos poreikiams problema ir galimybė ją spręsti didėjant miestų patrauklumui aplinkinių regionų ir kaimo gyvenamųjų vietovių gyventojams išliko svarbiu veiksniu teritorijos vystymui. Siekiant uždavinio „Vystyti urbanistinius centrus
Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių ir Vilkaviškio miestuose, skatinant smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei didinant viešųjų erdvių ir bendruomeninės infrastruktūros lankomumą ir patrauklumą“, svarbus veikiančių mažų ir vidutinių įmonių, tenkančių 1000-čiui gyventojų, rodiklis, jį
įtakojantys veiksniai: veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius ir darbo jėga. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius Marijampolės regione 2015 m. pradžioje siekė 2089 vnt., t.y. padidėjo 1,06 procentinio punkto, lyginant su 2014 m. Mažėjo vidinė bei tarptautinė migracija (neto migracijos
rodiklio pokytis 2014-2013 m. – 76 asmenys, o 2013-2012 m. – 540 asmenų), kuri mažesne apimtimi įtakojo gyventojų skaičiaus mažėjimą (gyventojų skaičius regione sumažėjo 2291 asmeniu, t.y. 1,48 proc., lyginant 2014 m. su 2015 m.). 1.2. Regiono investicinio patrauklumo didėjimo problemos
sprendimas susijęs su Marijampolės regiono geografinės padėties patrauklumu bei išvystyta transporto infrastruktūra (stiprybės) bei galimybėmis, kurias įtakoja lietuviškų prekių paklausa užsienio rinkose. Eksporto augimas skatintų naujų investicijų pritraukimą ir darbo našumo augimą, kurie didintų
Marijampolės savivaldybė
1.1. Darbo jėgos pasiūlos struktūrinio neatitikimo darbo rinkos poreikiams problema ir galimybė ją spręsti didėjant miestų patrauklumui aplinkinių regionų
ir kaimo gyvenamųjų vietovių gyventojams išliko svarbiu veiksniu teritorijos vystymui. Siekiant uždavinio „Vystyti urbanistinius centrus
Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių ir Vilkaviškio miestuose, skatinant smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei didinant viešųjų erdvių ir
bendruomeninės infrastruktūros lankomumą ir patrauklumą“, svarbus veikiančių mažų ir vidutinių įmonių, tenkančių 1000-čiui gyventojų, rodiklis, jį
2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios*.
Kazlų Rūdos savivaldybė
Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios.
2.1. Siekiant Marijampolės regiono ITVP (toliau - Programos) nustatyto tikslo „Didinti užimtumą Marijampolės regione“, numatyta, kad, įgyvendinus šį
tikslą, užimtumo lygis Marijampolės regione 15-64 m. amžiaus gyventojų grupėje 2023 metais sieks 67,1 proc. 2017 m. sausio mėn. Lietuvos statistikos
Vilkaviškio rajono savivaldybė
2.1. Siekiant Marijampolės regiono ITVP (toliau - Programos) nustatyto tikslo „Didinti užimtumą Marijampolės regione“, numatyta, kad, įgyvendinus šį tikslą, užimtumo lygis Marijampolės regione 15-64 m. amžiaus gyventojų grupėje 2023 metais sieks 67,1 proc. 2016 m. sausio mėn. Lietuvos
statistikos departamento oficialios statistikos portalo duomenimis, 2014 m. užimtumo lygis Marijampolės regione 15-64 m. amžiaus grupėje siekė 63,1 proc. Tai atitinka Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafike numatytą rodiklio reikšmę Marijampolės regionui 2020 metams, kai numatoma
vidutinė devynerius metus iš eilės rodiklio padidėjimo tendencija po 1,1 procentinio punkto kasmet. 2014 m. rodiklis padidėjo 6 procentiniais punktais, lyginant su 2013 metais. Užimtų gyventojų skaičius Marijampolės regione 2015 m. padidėjo 6,5 tūkst. 2.2. Uždaviniui „Vystyti urbanistinius
Marijampolės savivaldybė
2.1. Siekiant Marijampolės regiono ITVP (toliau - Programos) nustatyto tikslo „Didinti užimtumą Marijampolės regione“, numatyta, kad, įgyvendinus šį
tikslą, užimtumo lygis Marijampolės regione 15-64 m. amžiaus gyventojų grupėje 2023 metais sieks 67,1 proc. 2017 m. sausio mėn. Lietuvos statistikos
departamento oficialios statistikos portalo duomenimis, 2016 m. užimtumo lygis Marijampolės regione 15-64 m. amžiaus grupėje siekė 62,6 proc. Tai viršija Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafike numatytą rodiklio reikšmę Marijampolės regionui 2016 metams (60,1 proc.), kai numatoma
vidutinė
*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

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

1. Tikslas Didinti užimtumą Marijampolės regione

2014-2023

Jeigu baigti įgyvendinti visi
tikslo uždaviniai, vėliausia
uždavinio įgyvendinimo data

X

X

Efekto rodiklis:1-E Užimtumo lygis
Marijampolės regione 15-64 m. amžiaus
gyventojų grupėje (procentais), 2017 m.

60,1

64

1.1. Uždavinys Vystyti urbanistinius centrus Marijampolės,
Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių ir Vilkaviškio
miestuose, skatinant smulkaus ir vidutinio
verslo plėtrą bei didinant viešųjų erdvių ir
bendruomeninės infrastruktūros lankomumą ir
patrauklumą

2014-2023

Jeigu baigtos įgyvendinti visos
uždavinio priemonės,
vėliausia riemonės
įgyvendinimo data

X

X

Rezultato rodiklis: 1-R-1 Veikiančių mažų ir
vidutinių įmonių, tenkančių 1000-ui gyventojų,
skaičius (vienetais), 2017 m.

12,2

16,06

Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių
ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių
nepasiekimą lėmusias priežastis
Efekto rodiklio pasiekta reikšmė nustatyta įvertinus statistinius
duomenis: Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios
statistikos portale apie užimtumo lygį pateikiami 2017 m.
duomenys.
Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos
portalo 2017 m. duomenys apie Marijampolės regione
veikiančias mažas ir vidutines įmones metų pradžioje ir
nuolatinių gyventojų skaičių metų pradžioje.

1.1. Uždavinys Vystyti urbanistinius centrus Marijampolės,
Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių ir Vilkaviškio
miestuose, skatinant
smulkaus ir vidutinio
Pavadinimas
verslo plėtrą bei didinant viešųjų erdvių ir
bendruomeninės infrastruktūros lankomumą ir
patrauklumą

2014-2023
Jeigu baigtos įgyvendinti visos
uždavinio priemonės,
Įvykdymo terminas
Faktinio įvykdymo data
vėliausia riemonės
(pradžia ir pabaiga)
(metai)
įgyvendinimo data
(metai)

X
Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

X
Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Siektina reikšmė

Pasiekta reikšmė

2800

0

Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Sutvarkyti, įrengti ir
pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo
objektai ir teritorijos (skaičius), 2017 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.1-P-3 Įgyvendintos
turizmo rinkodaros priemonės (skaičius), 2017
m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.1-P-4 Išsaugoti, sutvarkyti
ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens
kraštovaizdžio arealai (skaičius), 2017 m.

0

0

11 000

45 064

Produkto rodiklis: 1.1-P-6 Pastatyti arba
atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai
miestų vietovėse (kv. m.), 2017 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.1-P-7 Modernizuoti
kultūros infrastruktūros objektai, 2017 m.

0

0

Rodiklis, metai

Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Papildomi
gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos
vandens tiekimo paslaugos (asmenys), 2017 m.

Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Sukurtos arba
atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (kv.
m.), 2017 m.

1.1.1v Veiksmas Vilkaviškio miesto rekreacinės teritorijos prie
Šeimenos upės sukūrimas ir kompleksiškas
prieigų sutvarkymas

2015-2017

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X

Savivaldybės biudžeto lėšos

141 000

0

Valstybės biudžeto lėšos

141 000

0

0
0

0

Kitos viešosios lėšos
Privačios lėšos
ES lėšos

1.1.2v Veiksmas Vilkaviškio miesto centrinės J. Basanavičiaus
aikštės ir jos prieigų sutvarkymas

2015-2017

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)
Baigtas įgyvendinti

1 597 950
X

2016-2018

175 968

172 463

110 803

110 803

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

941 826

941 827

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

X

X

Savivaldybės biudžeto lėšos

68 948

0

Valstybės biudžeto lėšos

68 948

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

781 412

0

ES lėšos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2017 m. projektas įtrauktas į Marijampolės regiono projektų
sąrašą. Paraiškos pateikimo terminas iki 2018 m. kovo 30 d.

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X

Programos efekto reikšmė pasiekta. Įgyvendinus veiksmą
1.1.2. atnaujintos atviros erdvės miesto vietovėje

0

Savivaldybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.1.3v Veiksmas Vilkaviškio miesto centrinės
J. Basanavičiaus aikštės prieigų kompleksiškas
sutvarkymas

X

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

2016 m. liepos 1 d. projektas užbaigtas.

2017 m. projektas įtrauktas į Marijampolės regiono projektų
sąrašą. Paraiškos pateikimo terminas iki 2018 m. sausio 31 d.

Pavadinimas

1.1.4v Veiksmas Teritorijos tarp Vilkaviškio kultūros centro,
Vilkaviškio autobusų stoties, Vaikų ir jaunimo
centro sutvarkymas

Įvykdymo terminas
(pradžia ir pabaiga)
(metai)
2017-2018

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

X

X

Savivaldybės biudžeto lėšos

54 110
54 110

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.1.5v Veiksmas Vilkaviškio „Miesto sodo“ tarp Šeimenos
upelio, Vytauto gatvės, Rimgaudo gatvės, J.
Basanavičiaus gatvės sutvarkymas,
modernizavimas bei plėtra

2019-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

1.1.6v Veiksmas Kompleksinis Kalvarijos miesto centrinės dalies
sutvarkymas (atnaujinant parką, autobusų
stoties teritoriją, aikštę, turgelį)

2015-2019

54 110

0

Valstybės biudžeto lėšos

54 110

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

2018-2021

158 100

77 073

Valstybės biudžeto lėšos

158 099

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

1 791 794
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

1.1.8v Veiksmas Kompleksinis Marijampolės miesto teritorijos
prie Vytauto, P. Armino, Aušros, V. Kudirkos
ir Mindaugo gatvių viešųjų erdvių sutvarkymas

2015-2020

108 608

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)

615 443
X

1.1.9v Veiksmas Marijampolės regiono turizmo trasų ir maršrutų
(Šešupės vandens trasos ir kt.) informacinės
infrastruktūros plėtra

2015-2016

77 000

75 223

Valstybės biudžeto lėšos

77 000

75 223

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

868 900

1 002 970

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

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

X

Vyksta rangos darbai.

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

ES lėšos

2017 m. parengtas projektinis pasiūlymas, investicinis
projektas. Planuojama paraiškos pateikimo data iki 2018 m.
birželio 29 d.

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos

2017 m. parengtas projektinis pasiūlymas, investicinis
projektas. Planuojama paraiškos pateikimo data iki 2018 m.
birželio 29 d.

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.1.7v Veiksmas Šešupės kairiojo kranto teritorijos (gamtinio
karkaso teritorijos) kompleksinis sutvarkymas

613 242
X

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

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

ES lėšos

Pasiekta reikšmė

0

613 242
X

Siektina reikšmė

X

8 690

0

Valstybės biudžeto lėšos

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Projektas baigiamas įgyvendinti. Projekte numatyti viešųjų
erdvių sutvarkymo darbai baigti. Projektą nmatoma galutinai
užbaigti iki 2018-03-31.

Marijampolės savivaldybės administracija neplanuoja
įgyvendinti projektų pagal priemonę 05.4.1-LVPA-R-821
„Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų
informacinės infrastruktūros plėtra“

Pavadinimas

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

Faktinio įvykdymo data
(metai)

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Privačios lėšos

0

ES lėšos
1.1.10v Veiksmas Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos
patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams

2016-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X

Savivaldybės biudžeto lėšos

2016-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

2016-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

97 236

6 755

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

551 000

9 423

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X

Savivaldybės biudžeto lėšos

84 425

26 526

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

478 410

149 623

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

1.1.14v Veiksmas Pastato, esančio Atgimimo gatvė 5, Kazlų
Rūdoje, restauracija, pritaikant jį bendruomenės
poreikiams

2015-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

0

42 723

Valstybės biudžeto lėšos

0

0

Kitos viešosios lėšos

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

2015-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

0

0

283 746

187 990

283 746
X

Savivaldybės biudžeto lėšos
Valstybės biudžeto lėšos
Kitos viešosios lėšos

25 000

0

0

0

0

0

25 000

0

ES lėšos

50 000

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X

Savivaldybės biudžeto lėšos

90 907

1 604

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

515 141

8 333

Savivaldybės biudžeto lėšos

X

X

199 893

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vyksta rangos darbų viešųjų pirkimų procedūros.

Pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Parengtas techninis
projektas ir atlikti biliotekos vidaus patalpų kapitalinio
remonto darbai. 2018 metais bus įsigyti bibliotekos baldai bei
techninė įranga bibliotekos veiklai plėsti.

Paraiškos vertinimo baigiamasis etapas

Planuojamas įgyvendinimo laikotarpis - 2018-2020

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X

227 090
X

Privačios lėšos

ES lėšos
1.1.15v Veiksmas Šakių miesto naujų geriamo vandens tiekimo ir
nuotekų tinklų tiesimas (tinklų rekonstrukcija)

X

Savivaldybės biudžeto lėšos

ES lėšos
2015-2018

X

Valstybės biudžeto lėšos

Privačios lėšos

1.1.13v Veiksmas Kazlų Rūdos miesto vandenvietės
rekonstrukcija, užtikrinant geriamojo vandens
kokybę

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.1.12v Veiksmas Kalvarijos miesto vandenvietės rekonstrukcija,
užtikrinant geriamojo vandens kokybę

X
Rodiklis, metai

0

49 235

ES lėšos
1.1.11v Veiksmas Viešosios Petro Kriaučiūno bibliotekos,
esančios Vytauto g. 22, Marijampolėje,
paslaugų plėtra

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Marijampolės savivaldybės administracija neplanuoja
įgyvendinti projektų pagal priemonę 05.4.1-LVPA-R-821
„Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų
informacinės infrastruktūros plėtra“
X
Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių
Siektina reikšmė
Pasiekta reikšmė
ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių
nepasiekimą lėmusias priežastis

0

Rodiklio pasiekimas 2017 metais nebuvo planuojamas

Pavadinimas

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

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Privačios lėšos
ES lėšos
1.2. Uždavinys Sudaryti sąlygas kurti gerai apmokamas, į
aukštą pridėtinę vertę orientuotas darbo vietas

2014-2023

Jeigu baigtos įgyvendinti visos
uždavinio priemonės,
vėliausia priemonės
įgyvendinimo data

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Rodiklis, metai
X

0

0

0

0

0

0

199 893
X

Rezultato rodiklis: 1-R-2 Įmonių
produktyvumas (pridėtinė vertė, tenkanti 1
dirbančiajam, tūkst. Eur), 2017 m.

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X

173 772

0

Valstybės biudžeto lėšos

173 772

0

0
0

0

Privačios lėšos
ES lėšos
1.3. Uždavinys Pagerinti darbo vietų pasiekiamumą,
optimizuoti ryšius tarp urbanistinių centrų ir
gyvenamųjų teritorijų

1.3.1v Veiksmas Vilkaviškio miesto Vilniaus gatvės dalies
rekonstrukcija

2014-2023

2019-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

X

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Jeigu baigtos įgyvendinti visos
uždavinio priemonės,
vėliausia priemonės
įgyvendinimo data

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)
Savivaldybės biudžeto lėšos
Valstybės biudžeto lėšos
Kitos viešosios lėšos
Privačios lėšos

1 969 416
X

X

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

X

11,5

12,62

2

0

200000

0

Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Įmonių,
bendradarbiaujančių su tyrimų institucijomis,
skaičius (įmonės), 2017 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.2-P-4 Investicijas gavusių
viešųjų teritorijų plotas (ha), 2017 m.

65

0

Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Privačios
investicijos, atitinkančios viešąją paramą
inovacijoms arba MTEP projektams (Eur), 2017
m.

2016-2019

Pasiekta reikšmė

0
X

Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Subsidijas
gaunančių įmonių skaičius (įmonės), 2017 m.

1.2.1v Veiksmas Marijampolės LEZ infrastruktūros plėtra ir
rinkodara

Siektina reikšmė

X

X

X

X

Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos
portalo 2015 m. duomenys apie Marijampolės regiono
pagrindinius verslo struktūros rodiklius: dirbančiųjų skaičius
pagal veiklos vykdymo vietą (asmenys) ir pridėtinė vertė
gamybos kainomis pagal veiklos vykdymo vietą (tūkst. Eur) iš
viso pagal ekonomines veiklos rūšis.

Marijampolės savivaldybės administracija nemato galimybės
įgyvendinti projektą priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-830
„Smartparkas LT“ lėšomis. Dalinai pakeistą projektą
planuojama įgyvendinti priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-906
„Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo
programų tikslinėse teritorijose“. Tuo tikslu inicijuojamas ir
pačios ITVP pakeitimas (žr. III Skyrius. Pasiūlymai dėl
programos pakeitimo)

0
0
X

X

42 542

0

0

0

0
0

0
0

Rezultato rodiklis: 1-R-3 Ilgalaikiai bedarbiai
(asmenys), 2017 m.

3 766

2591

Produkto rodiklis: 1.3-P-1 Bendras
rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km),
2017 m.
Produkto rodiklis: 1.3-P-2 Įgyvendintos
darnaus judumo priemonės (skaičius), 2017 m.

0,54

0

1

0

Produkto rodiklis: 1.3-P-3 Įsigytos naujos
ekologiškos viešojo transporto priemonės
(skaičius), 2017 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.3-P-4 Įdiegtos saugų eismą
gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, 2017
m.

0

0

X

X

X

X

Marijampolės teritorinės darbo biržos 2017 m. gruodžio 31 d.
duomenys apie ilgalaikius bedarbius.

iki 2018 m. balandžio 30 d. bus pateikta projekto paraiška
(rangos darbų pirkimas yra įvykdytas)

iki 2018 m. balandžio 30 d. bus pateikta projekto paraiška
(rangos darbų pirkimas yra įvykdytas)

Pavadinimas

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

X
Faktinio įvykdymo data
(metai)

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

ES lėšos
1.3.2v Veiksmas Vilkaviškio miesto Janonio gatvės dalies
rekonstrukcija

2019-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

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

2016-2017

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

2016-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X

Savivaldybės biudžeto lėšos

78 696

0

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

445 944
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

2016-2018

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

1.3.6v Veiksmas Ekologiškų transporto priemonių įsigijimas

2018-2023

150 499

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)

852 825
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

1.3.7v Veiksmas Kazlų Rūdos miesto Gedimino ir Kęstučio
gatvių dalių infrastruktūros sutvarkymas

2017-2019

130 330

0

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

738 531
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

iki 2018 m. balandžio 30 d. bus pateikta projekto paraiška
(rangos darbų pirkimas yra įvykdytas)

iki 2018 m. balandžio 30 d. bus pateikta projekto paraiška
(rangos darbų pirkimas yra įvykdytas)

Vyksta rangos darbų viešųjų pirkimų procedūros.

Su įgyvendinančiąja institucija suderinti viešųjų pirkimų
dokumentai. Atlikti viešieji techninių projektų parengimo
paslaugų pirkimai. Parengti techniniai projektai. Atlikti Kauno
gatvės dalies ir Kempingo gatvės rekonstrukcijos darbų
viešieiji pirkimai. Projekto paraišką numatoma pateikti iki
2018-04-30.

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos

X

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos

X

0

366 281
X

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

0
X

64 638
0

Valstybės biudžeto lėšos

Pasiekta reikšmė

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

Siektina reikšmė

0

200 000

ES lėšos
1.3.5v Veiksmas Marijampolės savivaldybės Kauno gatvės dalies
ir Kempingo gatvės rekonstrukcija

X

35 294
0

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.3.4v Veiksmas Kalvarijos miesto Laisvės gatvės rekonstrukcija

Rodiklis, metai

X

0

241 071
X

ES lėšos
1.3.3v Veiksmas Vilkaviškio miesto Kęstučio ir Maironio gatvių
dalių rekonstrukcija

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

0
X

Marijampolės savivaldybės administracija planuoja įgyvendinti
bendrą projektą su Vilkaviškio rajono savivaldybėmis pagal
priemonę 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo
transporto priemonių parko atnaujinimas“

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

2017-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

57 522

22 593

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

325 956

128 028

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X

Savivaldybės biudžeto lėšos

X

154 555

154 555

Valstybės biudžeto lėšos

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

875 811

875 811

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

Rodiklis, metai

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.3.8v Veiksmas Šakių miesto susisiekimo infrastruktūros
modernizavimas Medžiotojų gatvės, Vingio
gatvės, Staugaičio gatvės, Jazminų gatvės, L.
Giros gatvės, Steponaičio gatvės, Birutės
gatvės, Aušros gatvės, Griškabūdžio gatvės, V.
Kudirkos gatvės, Vytauto gatvės, P. Vaičaičio
gatvės, J. Basanavičiaus gatvės, Banaičio
gatvėse

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

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

1 998 066

579 515

837 842

186 026

0

0

308 746

187 990

15 967 069

3 343 104

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

III SKYRIUS
PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKEITIMO
3. Siūlant keisti programos tikslus ir (arba) uždavinius turi būti pateikta:
3.1. poreikį keisti programą pagrindžianti informacija:
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;
3.2. siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas.

