Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir
įgyvendinimo gairių
5 priedas
PANEVĖŽIO 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 Sumažinti nedarbo lygį didinant ekonominį
aktyvumą ir gerinant gyvenimo kokybę

1.1. Uždavinys Padidinti tikslinių teritorijų patrauklumą
investicijoms ir darbo vietų kūrimui

1.1.1v Veiksmas Gamybinės teritorijos, esančios Krantinės g.,
Kupiškio mieste, konversija, prielaidų
privačioms investicijoms sudarymas

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

126

138

2014-2023

Jeigu baigti įgyvendinti visi
tikslo uždaviniai, vėliausia
uždavinio įgyvendinimo data

X

X

Efekto rodiklis: 1-E-1 Vidutinis Biržų,
Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų
savivaldybėse registruotas nedarbo lygis lyginant
su šalies rodikliu (procentais), 2016 m.

2014-2023

Jeigu baigtos įgyvendinti visos
uždavinio priemonės, vėliausia
priemonės įgyvendinimo data

X

X

Rezultato rodiklis: 1-R-1 Pritrauktos
papildomos materialinės investicijos į tikslines
teritorijas (tūkst. Eur), 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Pastatyti arba
atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų
vietovėse (m2), 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Sukurtos arba
atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2),
2016 m.

0

643

Produkto rodiklis: 1.1-P-3 Subsidijas gaunančių
įmonių skaičius (vnt.), 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.1-P-4 BIVP projektų
veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)
(skaičius), vnt., 2016 m.

5

0

2016-2018

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

X

X

X

X

Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių
ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių
nepasiekimą lėmusias priežastis
Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos
portalo 2016 m. duomenys apie registruotą nedarbą
apskrityse ir savivaldybėse

Įvykdytas 1.1.1v veiksmas

Veiksmas baigtas įgyvendinti

Pavadinimas

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

Faktinio įvykdymo data
(metai)

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

2018-2019

10.853

6.099

Valstybės biudžeto lėšos

10.853

12.197

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

123.002

103.672

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X

1.2. Uždavinys Vystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio,
Pasvalio ir Rokiškio miestuose, siekiant skatinti
smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei didinti
gyvenamosios aplinkos patrauklumą

2014-2023

X

Savivaldybės biudžeto lėšos

55.401

0

Valstybės biudžeto lėšos

55.400

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

ES lėšos
Jeigu baigtos įgyvendinti visos
uždavinio priemonės, vėliausia
priemonės įgyvendinimo data

627.880
X

X

2017-2020

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X

Pasiekta reikšmė

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

X

X

X

X

X

0
X

Rezultato rodiklis: 1-R-2 Veikiančių ūkio
subjektų, tenkančių 1000- ui gyventojų, skaičius
(vnt.), 2016 m.

14,98

25,9

Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Sukurtos arba
atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2),
2016 m.

500

0

Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Namų ūkių, priskirtų
geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei,
skaičius, (vnt.), 2016 m.

300

0

Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Rekonstruotų
vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis
(km), 2016 m.

0,2

0

Produkto rodiklis: 1.2-P-4 Numatomo
apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos
paveldo objektuose bei turistų traukos vietose
skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus),
2016 m.

1.100

0

Produkto rodiklis: 1.2-P-5 Švietimo ir kitų
švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų
programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne
mažiau nei viena edukacinė erdvė (vnt.), 2016 m.

1

0

Produkto rodiklis: 1.2-P-6 Bendras
rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km),
2016 m.

0,6

0

Produkto rodiklis: 1.2-P-7 Įrengtų naujų
dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis
(km), 2016 m.

0,2

0

0

0

Produkto rodiklis: 1.2-P-8 BIVP projektų
veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes),
skaičius (vnt.), 2016 m.
1.2.1v Veiksmas Buvusios Biržų miesto estrados teritorijos
konversija, pritaikant teritoriją socialinei
infrastruktūrai ir bendruomenės veiklai, sudarant
prielaidas privačioms investicijoms

Siektina reikšmė

Rodiklis, metai

Savivaldybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.1.2v Veiksmas Kupiškio autobusų stoties teritorijos konversija,
pritaikant ją komercinei veiklai

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

X

X

X

Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos
portalo 2016 m. duomenys apie Panevėžio regione
veikiančius ūkio subjektus metų pradžioje ir nuolatinių
gyventojų skaičių metų pradžioje. Tikslinėse teritorijose
rodiklio reikšmė 18,1.

Pavadinimas

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

Faktinio įvykdymo data
(metai)

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)
169.083

0

Valstybės biudžeto lėšos

169.082

0

Kitos viešosios lėšos

ES lėšos
2017-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

2018-2021

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

1.916.268
X

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

1.314.405
X

1.2.4v Veiksmas Gyvenamosios aplinkos gerinimas
gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose
Biržų mieste

2017-2019

76.769

0

76.769

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

870.046
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

ES lėšos
1.2.5v Veiksmas Sporto aikštyno prie Biržų „Saulės“ gimnazijos
rekonstrukcija ir vidinio kiemo sutvarkymas bei
pritaikymas bendruomenės veiklai, sveikatinimui
ir laisvalaikio užimtumui

2016-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

1.2.6v Veiksmas Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų
renovavimas Biržų mieste, Rotušės g.

2016-2017

45.017

0

Valstybės biudžeto lėšos

45.016

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

510.189
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

ES lėšos

X

0

195.500
X

X

0
X

17.250
17.250

Valstybės biudžeto lėšos

X

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X

0

Savivaldybės biudžeto lėšos

ES lėšos

X

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

0
X

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

Pasiekta reikšmė

0

115.977
115.977

Valstybės biudžeto lėšos

Siektina reikšmė

0

0
0

Savivaldybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.2.3v Veiksmas Viešųjų erdvių Biržų miesto piliavietės
teritorijoje ir prieigose modernizavimas,
pritaikymas bendruomenės veiklai, sveikatinimui,
laisvalaikio užimtumui

Rodiklis, metai

Savivaldybės biudžeto lėšos

Privačios lėšos

1.2.2v Veiksmas Viešųjų erdvių Biržų mieste, regioninio parko
teritorijoje, modernizavimas ir pritaikymas
bendruomenės veiklai, laisvalaikio užimtumui ir
poilsiui

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Veiksmas nebus vykdomas ir jį siūloma išbraukti, nes šioje
teritorijoje Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015-12-22
sprendimu Nr. T-291 nuspręsta projektuoti ir statyti sporto ir
sveikatingumo kompleksą.

0
X

Veiksmas nebus vykdomas ir jį siūloma išbraukti.
Veiksmas buvo planuotas kaip sudėtinė projekto „Vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir
rekonstrukcija Biržų rajone“ dalis. Rengiant projektą dar
kartą buvo įvertinta numatomų renovuoti tinklų būklė ir
pasirinkti rekonstruoti blogesnės būklės tinklai Biržų m.,
Plento ir Vilniaus g.

Pavadinimas

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

1.2.7v Veiksmas Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi
galimybių plėtojimas, modernizuojant Biržų
Vlado Jakubėno muzikos mokyklos ir Biržų
rajono kūno kultūros ir sporto centro
infrastruktūrą

2017-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Faktinio įvykdymo data
(metai)

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

2017-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

0

0

Valstybės biudžeto lėšos

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

207.375

0

ES lėšos

207.375

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X

Savivaldybės biudžeto lėšos

25.898

0

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

146.751
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

2017-2018

50.627

0

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

286.884
X

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

1.2.10v Veiksmas Biržų pilies tilto Biržų mieste, J. Radvilos g. 3,
kapitalinis remontas

2015-2016

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

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

Kitos viešosios lėšos

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

X

X

86.190
0

0

X

X

X

X

X

X

0
0
X

127.433
0

ES lėšos
2016-2019

0

0

0
0

Valstybės biudžeto lėšos

Privačios lėšos

1.2.11v Veiksmas Centrinės Kupiškio miesto dalies viešųjų erdvių
modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės
veikloms

325.258

737.751

Savivaldybės biudžeto lėšos

X

0
X

Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių
Veiksmas
nebusneįvykdymą,
vykdomas ir jįsiektinų
siūloma rodiklių
išbraukti.reikšmių
ar veiksmų
Veiksmas buvo
planuotas kaip
sudėtinė
projekto „Vandens
nepasiekimą
lėmusias
priežastis
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir
rekonstrukcija Biržų rajone“ dalis. Rengiant projektą dar
kartą buvo įvertinta numatomų renovuoti tinklų būklė ir
pasirinkti rekonstruoti blogesnės būklės tinklai Biržų m.,
Plento ir Vilniaus g.

0
X

X

Pasiekta reikšmė

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

Siektina reikšmė

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.2.9v Veiksmas Biržų miesto D. Poškos–J. Šimkaus–P.
Jakubėno ir Žvejų–Ežero g. rekonstravimas

Rodiklis, metai

Savivaldybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.2.8v Veiksmas Nenaudojamo kitos paskirties pastato Biržų
mieste, Rotušės g. 2A, pritaikymas kultūros
reikmėms

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

X

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

Pavadinimas

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

Faktinio įvykdymo data
(metai)

2017-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

2017-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

161.846

0

161.846

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

1.834.260
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

2017-2018

23.862

0

Valstybės biudžeto lėšos

23.862

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

270.440
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

1.2.15v Veiksmas Transporto infrastruktūros modernizavimas
Kupiškio mieste, S. Dariaus ir S. Girėno g.,
Topolių g. ir Račiupėnų g.

2017-2018

9.374

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)

53.120
X

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

1.2.16v Veiksmas Pasvalio miesto viešosios infrastruktūros plėtros
II etapas

2016-2017

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0
X

53.506

0

0

0

53.506

0

0

0

606.402
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

Savivaldybės biudžeto lėšos

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

Pasiekta reikšmė

0

113.022
X

Siektina reikšmė

0
X

19.945
0

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.2.14v Veiksmas Dviračių transporto infrastruktūros plėtra
Kupiškio mieste, K. Šimonio g.

Rodiklis, metai

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.2.13v Veiksmas Kupiškio miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir
pritaikymas poilsiui, sveikatinimui, užimtumui

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Savivaldybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.2.12v Veiksmas Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybių
plėtojimas, modernizuojant Kupiškio jaunimo
centro infrastruktūrą

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

0
X

Projektas įgyvendinamas pagal finansavimo sutartyje
numatytą grafiką

Pavadinimas

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

Faktinio įvykdymo data
(metai)

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

2016-2017

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

32.877

7.754,48

Valstybės biudžeto lėšos

32.559

7.754,49

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

368.997

87.884,17

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X

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

1.2.18v Veiksmas Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi
galimybių plėtra Pasvalio muzikos mokykloje su
dailės skyriumi

2017-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

2017-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

2016-2018

50.627

0

0

0

0
0

0

X

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Savivaldybės biudžeto lėšos

11.423

0

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

64.728
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Projektas įgyvendinamas pagal veiksmų įgyvendinimo grafiką

Projektas įgyvendinamas pagal veiksmų įgyvendinimo
grafiką. Projektinis pasiūlymas bus teikiamas 2017 m. vasario
mėn.

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X

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

0

192.436
X

Pasiekta reikšmė

0
X

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

Siektina reikšmė

0

33.959
0

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.2.20v Veiksmas Priemonės „Urbanistinės teritorijos Rokiškio
mieste tarp Respublikos–Aušros–Parko–Taikos–
Vilties–P. Širvio–Jaunystės–Panevėžio–
Perkūno–Kauno–J.Basanavičiaus–Ąžuolų–Tyze
nhauzų–Pievų–Juodupės–Laisvės g.
sutvarkymas ir plėtra, III etapas“

X

286.884

ES lėšos
1.2.19v Veiksmas Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Taikos
ir Mūšos g. Pasvalio mieste

Rodiklis, metai

Savivaldybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.2.17v Veiksmas Pasvalio krašto muziejaus modernizavimas

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Projektas įgyvendinamas pagal veiksmų įgyvendinimo grafiką

0
X

Patirtos investicijų projekto rengimo, dalies projekto veiklų
projektavimo ir ekspertizės išlaidos. Paraiškos bendra vertė
521.863,48 Eur, ES ir VB lėšos 482.723,71 Eur. 2016-12-14
pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis.
ES ir VB lėšoms mokėjimo prašymas nebuvo pateiktas

Pavadinimas

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

Faktinio įvykdymo data
(metai)

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

2016-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

40.029

7.366

Valstybės biudžeto lėšos

40.029

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

453.660
X

2017-2019

200.203

2.130

Valstybės biudžeto lėšos

780.000

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

286.884
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

1.2.23v Veiksmas Rokiškio miesto Aušros g. (nuo sankirtos su J.
Gruodžio g. iki sankirtos su Kauno g.)
rekonstravimas

2019-2020

338.377

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)

751.282
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

1.2.24v Veiksmas Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi
galimybių plėtra Rokiškio rajono kūno kultūros
ir sporto centre, Rudolfo Lymano muzikos
mokykloje, Rokiškio jaunimo centre, Rokiškio
choreografijos mokykloje

2017-2018

59.851

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)

339.158
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

1.2.25v Veiksmas Sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso
baseino statyba Rokiškyje

2015-2020

65.446

0

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

370.859
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2016 m. rugpjūčio mėn. parengtas investicijų projektas ir
rugsėjo mėn. kartu su projektiniu pasiūlymu pateiktas
Panevėžio regiono plėtros tarybai vertinti. Rokiškio r.
savivaldybės administracija 2016-07-21 sudarė techninio
projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų
pirkimo sutartį. Techninio projekto rengėjai laiku neįvykdė
sutartinių įsipareigojimų, todėl neprireikė savivaldybės lėšų ir
iš Valstybės investicijų programos skirtų lėšų (110 tūkst.
Eur) veiksmui įgyvendinti 2016 m.
Projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą, gautas
kvietimas iš CPVA pateikti paraišką iki 2017-03-31.

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
X

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos

Siektina reikšmė

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.2.22v Veiksmas Rokiškio miesto Kauno g. (nuo Laisvės g. iki
Perkūno g.) rekonstravimas

Rodiklis, metai

Savivaldybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.2.21v Veiksmas Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio
viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje,
Nepriklausomybės aikštės 16, ir kiemo
rekonstravimas bei modernizavimas bei priestato
statyba

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

0
X

Panaudota SB lėšų 2015 m. - 45.318 Eur, 2016 m. – 667.108
Eur; panaudota Valstybės investicijų prgramos lėšų 2015m. 144.810 Eur; 2016 m. – 1.090.000 Eur

Pavadinimas

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

Faktinio įvykdymo data
(metai)

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

2018-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

1.078.043

712.426

Valstybės biudžeto lėšos

2.607.000

1.234.810

Kitos viešosios lėšos

0

Privačios lėšos

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

2014-2023

Savivaldybės biudžeto lėšos

X

17.432

0

Valstybės biudžeto lėšos

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Jeigu baigtos įgyvendinti visos
uždavinio priemonės, vėliausia
priemonės įgyvendinimo data

2016-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

98.778
X

X

X

X

X

X

Savivaldybės biudžeto lėšos
Valstybės biudžeto lėšos
Kitos viešosios lėšos

ES lėšos
2017-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

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

Rezultato rodiklis: 1-R-3 Darbingo amžiaus
gyventojų dalis nuo gyventojų skaičiaus
savivaldybėse, kuriose įgyvendinamos
integruotos teritorinės investicijos (procentai),
2016 m.

X

47.026

0

0

0

0
0

0

59,64

60,33

Produkto rodiklis: 1.3-P-1 Įsigytos naujos
ekologiškos viešojo transporto priemonės (vnt.),
2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.3-P-2 Bendras
rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km),
2016 m.

0

0

0,216

0

X

X

X

X

X

X

X

X

0
X

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

266.478

0

ES lėšos

X

0

266.478

47.026
0

Valstybės biudžeto lėšos

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

0
X

X

Privačios lėšos

1.3.2v Veiksmas Ekologiško viešojo transporto plėtra Kupiškio
mieste, įsigyjant draugiškas aplinkai transporto
priemones

Pasiekta reikšmė

X

Produkto rodiklis: 1.3-P-3 Įrengtų naujų
dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir trasų ilgis (km),
2016 m.
1.3.1v Veiksmas Ekologiško viešojo transporto Biržų mieste
plėtra, įsigyjant ekologiškas transporto
priemones

Siektina reikšmė

0
X

ES lėšos
1.3. Uždavinys Padidinti tikslinių teritorijų ekonominį aktyvumą,
skatinant sąveiką su aplinkiniais miestais ir
mažinant pasiekiamumo netolygumus

Rodiklis, metai

Savivaldybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.2.26v Veiksmas Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Rokiškio miesto
Vilties ir Aušros g.

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

0

Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos
portalo 2016 m. duomenys apie nuolatinių gyventojų skaičių
ir darbingo amžiaus gyventojus Panevėžio regiono tikslinėse
teritorijose

Veiksmas nepradėtas vykdyti, nes priemonės projektų
finansavimo sąlygų aprašas patvirtintas tik 2016-12-08,
kvietimas teikti projektinius pasiūlymus paskelbtas 2016-1227.

Pavadinimas

1.3.3v Veiksmas Ekologiško viešojo transporto plėtra Pasvalio
rajono savivaldybėje

Įvykdymo terminas
(pradžia ir pabaiga)
(metai)
2017-2019

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

Savivaldybės biudžeto lėšos

47.026

0

Valstybės biudžeto lėšos

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

ES lėšos
1.3.4v Veiksmas Vietinio susisiekimo viešojo transporto
priemonių Rokiškio rajone atnaujinimas

2017-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

266.478
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

ES lėšos
1.3.5v Veiksmas Dviračių ir pėsčiųjų tako Biržų mieste, J.
Basanavičiaus, Malūno, Atgimimo ir Jaunimo g.,
prie Širvėnos ežero įrengimas (II etapas)

2017-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

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

1.3.6v Veiksmas Pasvalio miesto Biržų g. rekonstravimas I etapas

2017-2018

84.986

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)

71.014
X

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

1.3.7v Veiksmas Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo
saugos gerinimas Panevėžio rajone (Liekupio g.
dalyje Paliūniškio k. (Karsakiškio seniūnija),
Kęstučio g. Krekenavos mstl. (Krekenavos
seniūnija), Mickiemės g. Mickiemės k.
(Naujamiesčio seniūnija), Sodų g. Skaistgirių k.,
Saulės g. Skaistgirių k. (Paįstrio seniūnija),
Žalioji g. Molainių k., Trako g. Bernatonių k.
(Panevėžio seniūnija), Šilo g. dalies Pašilių II k.
(Ramygalos seniūnija), Paupio g. Velželio k.,
Savanorių g. Vyčių k., Kęstučio g. Vyčių k.
(Velžio seniūnija))

2017-2018

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

0
X

61.170

0

0

0

61.170

0

0

0

693.263
X

Projektas įgyvendinamas pagal veiksmų įgyvendinimo grafiką

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos

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

0

266.478
X

Pasiekta reikšmė

0
X

47.026
0

Valstybės biudžeto lėšos

Siektina reikšmė

0
X

Projektas įgyvendinamas pagal veiksmų įgyvendinimo grafiką

Pavadinimas

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

Faktinio įvykdymo data
(metai)

Savivaldybės biudžeto lėšos

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Rodiklis, metai

208.638

0

Valstybės biudžeto lėšos

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

1.182.279

0

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

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Savivaldybės biudžeto lėšos

3.631.831

735.775

Valstybės biudžeto lėšos

4.135.643

1.254.761

Kitos viešosios lėšos

328.299

0

Privačios lėšos

207.375

0

16.039.429

191.556

ES lėšos

Siektina reikšmė

Pasiekta reikšmė

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 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
Biržų rajono savivaldybės administracija
Planuojami siūlyti šie esminiai programos pakeitimai:
1. Išbraukti iš programos 3 priedo 1.2.5v veiksmą „Sporto aikštyno prie Biržų „Saulės“ gimnazijos rekonstrukcija ir vidinio kiemo sutvarkymas bei pritaikymas bendruomenės veiklai, sveikatinimui ir laisvalaikio užimtumui“. Šis veiksmas nebus vykdomas, nes šioje teritorijoje Biržų rajono
savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimu Nr. T-291 nuspręsta projektuoti ir statyti sporto ir sveikatingumo kompleksą. Šiam veiksmui planuotas lėšas pridėti prie 1.2.2v veiksmo „Viešųjų erdvių Biržų mieste, regioninio parko teritorijoje, modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veiklai,
laisvalaikio užimtumui ir poilsiui“.
2. Išbraukti iš programos 3 priedo 1.2.6v veiksmą „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų renovavimas Biržų m., Rotušės g.“. Veiksmas nebus vykdomas. Veiksmas buvo planuotas kaip sudėtinė projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Biržų rajone“
dalis. Rengiant projektą dar kartą buvo įvertinta numatomų renovuoti tinklų būklė ir pasirinkti rekonstruoti blogesnės būklės tinklai Biržų m., Plento ir Vilniaus g.
3. Dėl aukščiau paminėtų keitimų bei programos kai kurių veiksmų sumų pakeitimų 2016 m. atitinkamai patikslinti programos 2 priedo 1.2 uždavinio „Vystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestuose, siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei didinti gyvenamosios
aplinkos patrauklumą” lentelės, kurioje nurodomas lėšų poreikis, sukuriamas produktas, 1.2.1.1 priemonės duomenis.

Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Pasiūlymų dėl programos pakeitimo nėra

Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Pasiūlymų dėl programos pakeitimo nėra

Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Pasiūlymų dėl programos pakeitimo nėra

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

Rokiškio rajono savivaldybės administracija
Siūloma atlikti programos 3 priedo keitimus, susijusius su Rokiškio r. savivaldybės administracijos planuojamais veiksmais:
1. Siūloma pakeisti veiksmo 1.2.22v pavadinimą ir vietoj buvusio „Rokiškio miesto Kauno g. (nuo Laisvės g. iki Perkūno g.) rekonstravimas“ įrašyti pavadinimą „Rokiškio miesto Kauno ir Perkūno gatvių dalių rekonstravimas“, o veiksmo aprašyme vietoj žodžių „iškiliųjų perėjų įrengimas“ įrašyti
žodžius „švieslentės momentinio važiavimo greičio matavimui įrengimas“ bei pakeisti siektiną rezultato rodiklį „rekonstruoti esami automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės) – 0,78“, įrašant – „0,8 km“. Dėl sumažėjusio po atliktų viešųjų pirkimų lėšų poreikio darbams, siūloma sumažinti
projekto vertę bei 39 proc. sumažinti savivaldybės planuotą prisidėjimo prie veiksmo įgyvendinimo lėšų sumą, nurodant, kad veiksmo įgyvendinimui iš viso reikia 883.861,18 Eur, o savivaldybės lėšos veiksmo įgyvendinimui sudaro 132.579,18 Eur. Kadangi atlikus Kauno g. dalies (nuo sankirtos su
Laisvės . iki sankirtos su Perkūno g.) rangos darbų pirkimus susitaupė nemažai lėšų, todėl už ES ir savivaldybės lėšų dalį planuojama atlikti ne tik Kauno g. dalies rekonstravimą, bet ir likusios Perkūno g. dalies rekonstravimo darbus. Šie keitimai būtina atlikti tam, kad teikiamas projektas su Perkūno g.
dalies rekonstravimu atitiktų programą ir galėtų gauti ES finansavimą. Planuojama teikti Vidaus reikalų ministerijai skubų programos veiksmų plano keitimą dėl šio veiksmo, kad projektas galėtų būti įtrauktas į regiono projektų sąrašą kaip atitinkantis programą.
2.Siūloma pakeisti programos 1.2.24v veiksmo „Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centre, Rudolfo Lymano muzikos mokykloje, Rokiškio jaunimo centre, Rokiškio choreografijos mokykloje“ pavadinimą į „Vaikų ir jaunimo neformalaus
ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajone“, kadangi rengiant ir teikiant paraišką bei projektinį pasiūlymą svarbus ribotas projekto pavadinimo ženklų skaičius. Taip pat siūloma keisti šio veiksmo įgyvendinimo laikotarpį, jo pabaigą nurodant 2020 m., nes planuojamų projekto veiklų pradžia
numatoma 2018 m. sausio mėn., o projekto trukmė – 24 mėn.
3.3. Siūloma išbraukti 1.3.4v veiksmą „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių Rokiškio rajone atnaujinimas“ iš veiksmų plano, nes Rokiškio r. savivaldybė nenumato nįgyvendinti šio veiksmo pagal priemonę 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko
atnaujinimas“, kaip neduodančio ekonominės naudos ir ekonomijos rajonui ir dėl to netikslingo įgyvendinti. Dėl šio keitimo buvo pritarta 2017-01-23 savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės posėdyje.

Priedai:
Siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas

