Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir
įgyvendinimo gairių
5 priedas
ŠIAULIŲ 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 Pdidinti Šiaulių regiono tikslinių teritorijų
gyventojų užimtumą, gerinant patrauklumą
gyvenimui, darbui ir investicijoms

1.1. Uždavinys Pritaikyti viešąsias erdves verslo poreikiams ir
investicijų pritraukimui

1.1.1v Veiksmas Naujosios Akmenės Kultūros rūmų aplinkos
(viešosios erdvės) sutvarkymas ir pritaikymas
bendruomeniniams ir verslo poreikiams

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-1 Užimtųjų ir darbingo
amžiaus gyventojų santykis Šiaulių regiono
savivaldybėse, kuriose yra tikslinių teritorijų
(proc.), 2016 m.

69,7

62,5

Lietuvos statistikos departamente Oficialiosios statistikos
portale apie užimtuosius pateikiami 2015 m. duomenys.
Efekto rodiklio pasiekta reikšmė nustatyta įvertinus statistinius
duomenis: apskaičiuojant užimtųjų ir darbingo amžiaus
gyventojų santykį Šiaulių regiono tikslinėse teritorijose (pagal
2015 m. statistinius duomenis).

2014-2023

Jeigu baigtos įgyvendinti visos
uždavinio priemonės, vėliausia
riemonės įgyvendinimo data

X

X

Rezultato rodiklis: 1-R-1 Materialinės
investicijos 1 gyventojui Akmenės r., Kelmės r.,
Pakruojo r. ir Šiaulių r. savivaldybėse (tūkst.
Eur), 2016 m.

1,23

1,04

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
Akmenės r., Kelmės r., Pakruojo r. ir Šiaulių r. savivaldybėse.

Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba
atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m 2),
2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Išsaugoti, sutvarkyti
ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens
kraštovaizdžio arealai (skaičius), 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.1-P-3 Investicijas gavusių
viešųjų teritorijų plotas (ha), 2016 m.

0

0

2016-2017

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

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

X

X

614.883

0

26.740

0

0

0

X

X

X

X

Patikslinta projekto paraiška pateikta 2016-10-19.
Naujosios Akmenės kultūros rūmų aplinkos ir Žalgirio g.
atkarpos kompleksinio sutvarkymo techninio projekto
korekcija turėjo būti pateikta iki 2016-12-21.

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
1.1.2v Veiksmas Pakruojo m. Vienybės aikštės, prieigų prie jos
sutvarkymas ir pritaikymas bendruomeniniams
ir verslo poreikiams

2017-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

2017-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

1.394.232
X

2017-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

9.918

0

9.918

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

112.401

Savivaldybės biudžeto lėšos

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

ES lėšos
1.1.5v Veiksmas Kuršėnų m. Lauryno Ivinskio aikštės
sutvarkymas ir pritaikymas bendruomeniniams
ir verslo poreikiams

2016-2017

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

1.1.6v Veiksmas Kuršėnų m. turgavietės modernizavimas, jos
prieigų sutvarkymas ir pritaikymas verslo
poreikiams

2017-2018

58.465

0

Valstybės biudžeto lėšos

58.465

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

662.600
X

1.1.7v Veiksmas Ventos upės viešosios erdvės Kuršėnų mieste
įrengimas ir pritaikymas bendruomeniniams ir
verslo poreikiams

2017-2018

76.026

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)
Savivaldybės biudžeto lėšos

861.619
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0
X

181.145

X

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

ES lėšos

X

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

ES lėšos

X

0

520.002
X

X

0
X

45.883
45.882

Valstybės biudžeto lėšos

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

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

X

Pasiekta reikšmė

0

Savivaldybės biudžeto lėšos

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X
Siektina reikšmė

0
X

123.021
123.020

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.1.4v Veiksmas Pakruojo m. turgavietės sutvarkymas ir
pritaikymas verslo poreikiams

X
Rodiklis, metai

0

303.060
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.1.3v Veiksmas Pakruojo m. Laisvės aikštės sutvarkymas ir
pritaikymas bendruomeniniams ir verslo
poreikiams

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

0

2016 m. pradėtas veiksmo įgyvendinimas: atliktos viešųjų
pirkimų procedūros rangos darbams; vykdomi rangos darbai;
atliekami mokėjimai savivaldybės biudžeto lėšomis. Pasirašius
projekto finansavimo sutartį bus teikiami mokėjimo prašymai
lėšų kompensavimui.

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
1.1.8v Veiksmas Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir
pritaikymas visuomenės poreikiams

2017-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

2016-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

2014-2023

0

0

0

0

75.989

0

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

430.603
X

37.188

0

Valstybės biudžeto lėšos

37.186

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

421.452
X

Pasiekta reikšmė

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

Rengiama paraiška.

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

Jeigu baigtos įgyvendinti visos
uždavinio priemonės, vėliausia
priemonės įgyvendinimo data

Siektina reikšmė

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.2. Uždavinys Padidinti ūkinės veiklos įvairovę, gerinant
gyvenamąją aplinką, skatinant naujų įmonių
steigimą ir darbo vietų kūrimą

0

X

Savivaldybės biudžeto lėšos

Rodiklis, metai

181.144

2.052.970

ES lėšos
1.1.9v Veiksmas Kelmės dvaro sodybos parterinės dalies
sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės
poreikiams

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Paraiška patvirtina ir pasirašyta finansavimo sutartis. Vyksta
viešųjų pirkimų procedūros.

0
X

Rezultato rodiklis: 1-R-2 Verslumo lygis
Šiaulių regiono savivaldybėse, kuriose yra
tikslinių teritorijų (veikiančių įmonių skaičius,
tenkantis 1 000 gyventojų) (vnt.), 2016 m.

13,5

12,9

Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Sukurtos arba
atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m 2),
2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Modernizuoti
kultūros infrastruktūros objektai (skaičius),
2016 m.

0

0

0

0

1.174

0

5

0

0

0

0

0

0

0

Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Sutvarkyti, įrengti ir
pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo
objektai ir teritorijos (skaičius), 2016 m.
Produkto rodiklis: 1.2-P-4 Namų ūkių,
priskirtų geresnei energijos vartojimo
efektyvumo klasei (skaičius, namų ūkiai), 2016
m.
Produkto rodiklis: 1.2-P-5 Projektas, kurį
visiškai arba iš dalies įgyvendina socialiniai
partneriai ar NVO (skaičius), 2016 m.
Produkto rodiklis: 1.2-P-6 Investicijas gavusio
inkubatoriaus infrastruktūros plotas (m2), 2016
m.
Produkto rodiklis: 1.2-P-7 Subsidijas
gaunančių įmonių skaičius (įmonės), 2016 m.
Produkto rodiklis: 1.2-P-8 Socialiniai verslai,
sukurti gavus ESF investicijas (skaičius), 2016
m.

Rezultato rodiklio pasiekta reikšmė nustatyta apskaičiuojant,
kiek veikiančių įmonių tenka 1 000 gyventojų Šiaulių regiono
tikslinėse teritorijose pagal 2016 m. (metų pradžios
duomenys) statistinius duomenis (Lietuvos statistikos
departamentas, Oficialiosios statistikos portalas).

Pavadinimas

1.2.1v Veiksmas Kompleksinis Joniškio miesto daugiabučių
gyvenamųjų namų kvartalų sutvarkymas

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)
Savivaldybės biudžeto lėšos

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

163.095,02

26.052,68

30.028

0

0
0

0

Valstybės biudžeto lėšos
Kitos viešosios lėšos
Privačios lėšos
ES lėšos

1.2.2v Veiksmas Joniškio kultūros centro modernizavimas

2016-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

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

3.509

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

ES lėšos
1.2.3v Veiksmas Pakruojo gaisrinės pastato (unikalus kodas
30734) tvarkyba ir pritaikymas viešosioms ir
kultūros reikmėms

2016-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

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

1.2.4v Veiksmas Kompleksinis Kuršėnų miesto daugiabučių
namų gyvenamųjų kvartalų sutvarkymas

2017-2019

51.423

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)

291.393
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

ES lėšos
1.2.5v Veiksmas Kkompleksinis Kuršėnų miesto daugiabučių
namų gyvenamųjų kvartalų sutvarkymas II
etapas

2019-2021

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

2017-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

0

610.629
X

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

45.238

0

Valstybės biudžeto lėšos

45.238

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

ES lėšos
1.2.6v Veiksmas Kuršėnų Dvaro sodybos (unikalus kodas
16057) tvarkybos darbai ir pritaikymas kultūros
bei verslo poreikiams

0
X

53.880
53.879

Valstybės biudžeto lėšos

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

512.706
X

Projektinis pasiūlymas pateiktas 2016-05-10. CPVA paraiška
pateikta 2016-08-26. Finansavimo sutartis pasirašyta 2016-1114. Apmokėtas investicijų projektas.

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos

Projektinis pasiūlymas pateiktas 2016-09-23. Finansavimo
sutartis pasirašyta 2016-09-23. Rangos sutartis pasirašyta
2016-07-20. Apmokėtas investicijų projektas ir techninis
projektas.

0

455.640
X

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

0
X

406.134
732.000

Valstybės biudžeto lėšos

Pasiekta reikšmė

0

340.326
X

Siektina reikšmė

0
X

986.342

0

Valstybės biudžeto lėšos

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Projektinis pasiūlymas pateiktas 2016 m. rugsėjo mėn.,
paraiška bus teikiama 2017 m. kovo mėn. Projektas dar
neįgyvendinamas, todėl patirtų išlaidų nebuvo.

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
1.2.7v Veiksmas Kelmės kultūros centro pastato, Vytauto
Didžiojo g. 73, Kelmė, modernizavimas

2016-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

291.393
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

2016-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

0
0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

455.640
X

1.3.1v Veiksmas Naujosios Akmenės Žalgirio g. ir Lazdynų
Pelėdos g. atkarpų kompleksinis sutvarkymas,
įrengiant eismo saugumo priemones

2014-2023

509.000

0

Valstybės biudžeto lėšos

380.000

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

2016-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

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

455.640
X

Pasiekta reikšmė

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

X

X

X

X

X

X

X

X

Vertinama paraiška.

Patikslintas projektinis pasiūlymas pateiktas 2016 m. rugsėjo
27 d. Projekto paraiškos pateikimas įgyvendinančiajai
institucijai numatomas 2017 m. kovo 1 d.

0
X

X

Siektina reikšmė

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

Jeigu baigtos įgyvendinti visos
uždavinio priemonės, vėliausia
priemonės įgyvendinimo data

X

0
X

80.408

ES lėšos
1.3. Uždavinys Pagerinti darbo vietų pasiekiamumą ir
kompleksiškai spręsti eismo saugumo
problemas

Rodiklis, metai

536.048

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.2.8v Veiksmas Pastato Naujoje Akmenėje, V. Kudirkos g. 9,
rekonstravimas – pritaikymas Akmenės rajono
savivaldybės viešosios bibliotekos reikmėms

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

X

23.895

0

0

0

23.893

0

Rezultato rodiklis: 1-R-3 Sutrumpėjęs
sugaištas kelionių Šiaulių regiono tikslinių
teritorijų automobilių keliais (išskyrus TEN-T
kelius) laikas (mln. val.), 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.3-P-1 Bendras
rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km),
2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.3-P-2 Bendras naujai
nutiestų kelių ilgis (km), 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.3-P-3 Įdiegtos saugų
eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės
(skaičius), 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.3-P-4 Įrengtų naujų
dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis
(km), 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.3-P-5 Rekonstruotų
dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis
(km), 2016 m.

0

0

X

X

X

X

Projektinis pasiūlymas pateiktas 2016 m. spalio 26 d. Paraiška
numatoma teikti 2017 m. liepos 1 d.

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
1.3.2v Veiksmas Respublikos g. atkarpos Naujojoje Akmenėje
kompleksinis sutvarkymas, įrengiant eismo
saugumo priemones

2016-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

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

ES lėšos
2016-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

1.3.4v Veiksmas Pakruojo miesto Kęstučio g. modernizavimas

2017-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

0

0

Privačios lėšos

0

0

61.475
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

40.647
0

0

Kitos viešosios lėšos

40.646

0

0

0

Savivaldybės biudžeto lėšos
Valstybės biudžeto lėšos
Kitos viešosios lėšos

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

Kitos viešosios lėšos

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

0

0

0

56.475

0

0

0

3.509

0

0

59.480,91

0

0

0

674.117
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Projektinis pasiūlymas pateiktas 2016 m. spalio 17 d. Paraiška
numatoma teikti 2017 m. lapkričio 11 d.

0
X

481.391,09

ES lėšos
2016-2019

56.477

640.060

Valstybės biudžeto lėšos

X

Projektinis pasiūlymas pateiktas 2016 m. spalio 21 d. Paraiška
numatoma teikti 2017 m. liepos 1 d.

0
X

X

X

0

460.661
X

X

0
X

Valstybės 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

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.3.7v Veiksmas Pėsčiųjų-dviračių takų sutvarkymas, teritorijoje,
jungiančioje Joniškio miesto M. Slančiausko ir
Žemaičių gatves

0

0

ES lėšos
2016-2020

0

0

0

Privačios lėšos

1.3.6v Veiksmas Joniškio miesto rytinio aplinkkelio nuo krašto
kelio Nr. 152 Joniškis–Linkuva iki krašto kelio
Nr. 209 Joniškis–Žeimelis–Pasvalys statyba

19.917

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

Pasiekta reikšmė

0

228.145

ES lėšos
2017-2018

0

Valstybės biudžeto lėšos

Privačios lėšos

1.3.5v Veiksmas Kuršėnų miesto Kudirkos g., Tilvyčio g.,
Dambrausko g. ir Kapų g. rekonstrukcija,
įrengiant eismo saugumo priemones

333.593
0

225.730

ES lėšos

X
Siektina reikšmė

0
X

X

Savivaldybės biudžeto lėšos

X
Rodiklis, metai

0

270.794
X

Privačios lėšos

1.3.3v Veiksmas Dviračių ir pėsčiųjų tako P. Jodelės g.,
Statybininkų g. ir Eibučių g. Naujoje Akmenėje
įrengimas

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Projektinis pasiūlymas pateiktas 2016 m. rugsėjo 8 d. Paraišką
numatoma teikti iki 2017 m. rugpjūčio mėn. Apmokėtas
investicijų projektas

0
X

Projektinis pasiūlymas pateiktas 2016 m. spalio 12 d. Paraišką
numatoma teikti iki 2017 m. rugpjūčio mėn. Apmokėta už
techninio projekto parengimą.

Pavadinimas

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

Faktinio įvykdymo data
(metai)

Savivaldybės biudžeto lėšos

2017-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

7.449,94

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

83.462,90
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

326.699

0

0

0

81.634

0

0

0

925.182
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

20.214

0

0

0

1.562.009

0

0

0

114.547

0

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

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

Pasiekta reikšmė

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

Projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą. Derinami viešųjų
pirkimų dokumentai su agentūra.

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

Siektina reikšmė

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
2017-2020

Rodiklis, metai

21.052,10

Privačios lėšos

1.3.9v Veiksmas Vytauto Didžiojo g. Kelmės mieste pėsčiųjųdviračių tako sutvarkymas

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.3.8v Veiksmas Kelmės miesto pietinės dalies (Žemaitės,
Taikos, Malūno, Rudupio, Rasos, Šlaito, P.
Cvirkos gatvių, Malūno ir Naujosios
skersgatvių, praėjimo tarp Naujosios ir
Maironio gatvių) sutvarkymas įrengiant eismo
saugumo priemones

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

5.050.151,21

40.521

2.335.573

0

1.844.054,91

0

0

0

13.628.334,90

0

Projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą. Derinami viešųjų
pirkimų dokumentai su agentūra.

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
Akmenės 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

Joniškio rajono savivaldybės administracija
Pasiūlymų dėl programos pakeitimo nėra

Kelmės rajono savivaldybės administracija
Siekiant suvienodinti Kelmės rajono strateginius planus su Šiaulių regiono integruota teritorijų vystymo programa, reikia patikslinti 1.3.9v veiksmo pavadinimą: vietoj „Vytauto Didžiojo g. Kelmės mieste pėsčiųjų-dviračių tako sutvarkymas“ įrašyti „Kelmės miesto Vytauto Didžiojo gatvės pėsčiųjų
ir pėsčiųjų-dviračių takų sutvarkymas (I etapas)“, kadangi projektas yra dviejų etapų. Šiuo veiksmu planuojama įgyvendinti tik pirmą etapą. Reikia patikslinti veiksmo pavadinimą, nurodant pavadinime, kuris etapas bus įgyvendinamas.

Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Pasiūlymų dėl programos pakeitimo nėra

Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Šiaulių rajono savivaldybės administracija siekdama optimizuoti biudžeto lėšų naudojimą bei sėkmingą veiksmų įgyvendinimą, prašo atlikti pakeitimus šiems veiksmams:
1.1.6v veiksmui „Kuršėnų m. turgavietės modernizavimas, jos prieigų sutvarkymas ir pritaikymas verslo poreikiams“ nustatyti ilgesnį veiksmo įgyvendinimo laikotarpį ir patikslinti veiksmo aprašymą pagal pradėtą rengti techninę dokumentaciją;
1.1.7v veiksmui „Ventos upės viešosios erdvės Kuršėnų mieste įrengimas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams“ nustatyti ilgesnį veiksmo įgyvendinimo laikotarpį ir patikslinti veiksmų aprašymą pagal pradėtą rengti techninę dokumentaciją.
Priedai:
Siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas

