Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir
įgyvendinimo gairių
5 priedas
TELŠIŲ 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 patrauklumą darbui ir investicijoms

1.1. Uždavinys Padidinti ūkinės veiklos įvairovę

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

2014-2023

Jeigu baigti įgyvendinti visi
tikslo uždaviniai, vėliausia
uždavinio įgyvendinimo data

X

X

Efekto rodiklis: 1-E-1 Dirbančiųjų dalis
paslaugų sektoriaus įmonėse, palyginti su
darbingo amžiaus gyventojų skaičiumi regione
(proc.), 2016 m.

10,3

16

2014-2023

Jeigu baigtos įgyvendinti visos
uždavinio priemonės, vėliausia
priemonės įgyvendinimo data

X

X

Rezultato rodiklis: Pridėtinė vertė gamybos
kainomis, sukurta regiono paslaugų sektoriuje,
tenkanti vienam šios srities dirbančiajam (tūkst.
eurų per metus), 2016 m.

10,6

17,47

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 Pastatyti arba
atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai
miestų vietovėse (m2), 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.1-P-3 Sutvarkyti, įrengti ir
pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo
objektai ir teritorijos (skaičius), 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.1-P-4 Bendras
rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km),
2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Įrengtų naujų
dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis
(km), 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.1-P-6 Rekonstruotų
dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis
(km), 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.1-P-7 Parengti darnaus
judumo planai (skaičius), 2016 m.

0

0

Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar
veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių
nepasiekimą lėmusias priežastis
Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos
portalo 2015 m. duomenys apie paslaugų įmonių dirbančiųjų
skaičių ir darbingo amžiaus gyventojus Telšių regione
Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos
portalo 2014 m. duomenys apie dirbančiųjų skaičių pagal
veiklos vykdymo vietą (asmenys; administracinė ir
aptarnavimo veikla) ir pridėtinę vertę gamybos kainomis pagal
veiklos vykdymo vietą (tūkst. Eur) Telšių regione

Pavadinimas

1.1.1v Veiksmas Rietavo kunigaikščių Oginskių dvarvietės
sutvarkymas ir pritaikymas bendruomeniniams
poreikiams, naujų paslaugų teikimui

Įvykdymo terminas
(pradžia ir pabaiga)
(metai)

2016-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Faktinio įvykdymo data
(metai)

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

X

35.468

0

35.467

0

0
0

0

ES lėšos
2016-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

2017-2020

7.785

3.509

Valstybės biudžeto lėšos

7.785

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

X

Savivaldybės biudžeto lėšos

167.265

0

Valstybės biudžeto lėšos

167.265

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

1.895.670

0

ES lėšos

0

0

0

0

Produkto rodiklis: 1.1-P-10 Įsigytos naujos
ekologiškos viešojo transporto priemonės (vnt.),
2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.1-P-11 BIVP projektų
veiklų dalyviai (skaičius), 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.1-P-12 Projektai, kuriuos
visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai
partneriai ar NVO (skaičius), 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.1-P-13 Investicijas
gavusių inkubatorių infrastruktūros plotas (m 2),
2016 m.
Produkto rodiklis: 1.1-P-14 Socialiniai verslai,
sukurti gavus ESF investicijas (skaičius), 2016
m.

0

0

1

0

Produkto rodiklis: 1.1-P-15 Subsidijas
gaunančios įmonės (skaičius), 2016 m.

1

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Parengtas investicijų projektas. Ruošiami dokumentai
projektavimo paslaugų pirkimui.

Parengtas investicijų projektas ir apmokėta už šias paslaugas.
Parengti projektavimo paslaugų pirkimo dokumentai.

0

88.230
X

Produkto rodiklis: 1.1-P-8 Įrengtos
elektromobilių įkrovimo stotelės (skaičius),
2016 m.
Produkto rodiklis: 1.1-P-9 Įgyvendintos
darnaus judumo priemonės (skaičius), 2016 m.

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

401.965
X

ES lėšos
1.1.3v Veiksmas Plungės miesto traukos centrų pasiekiamumo
didinimas, pritaikant bendruomenės ir verslo
poreikiams bei kuriant patrauklią gyvenamąją
aplinką

X

Valstybės biudžeto lėšos
Kitos viešosios lėšos

Siektina reikšmė

Rodiklis, metai

Savivaldybės biudžeto lėšos

Privačios lėšos

1.1.2v Veiksmas Viešosios erdvės su prieigomis sutvarkymas
Rietavo miesto Laisvės gatvėje, įrengiant žemės
ūkio produktų turgelį

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Projektas planuojamas įgyvendinti, kai bus aiškios pirmųjų 3
projektų, įgyvendinamų pagal priemonę "Miestų kompleksinė
plėtra", apimtys ir tikslinių lėšų suma.
Veiksmo pavadinimas pakeistas į "Plungės miesto Vytauto ir
Paprūdžio gatvių atkarpų su prieigomis sutvarkymas, didinant
Plungės miesto traukos centrų pasiekiamumą ir patrauklumą"
Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos
įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės posėdyje (2016-1011 protokolas), patikslintas veiksmo įgyvendinimo terminas,
pakeičiant į 2018-2021 (2017-01-12 protokolas).

Pavadinimas

1.1.4v Veiksmas Babrungo upės slėnio estrados teritorijos ir jos
prieigų bei jungčių su Plungės miesto centrine
dalimi 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)

2016-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

2016-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Rodiklis, metai

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

167.265

0

Valstybės biudžeto lėšos

167.265

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

1.895.670
X

167.265

31.338

Valstybės biudžeto lėšos

167.265

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

1.895.670
X

1.1.7v Veiksmas Telšių kultūros centro modernizavimas,
pritaikant visuomenės poreikiams

2016-2019

76.020

35.240,71

Valstybės biudžeto lėšos

76.020

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

861.560
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

1.1.8v Veiksmas Telšių miesto Pramonės gatvės rekonstravimas

2017-2020

122.102

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
Valstybės biudžeto lėšos
Kitos viešosios lėšos
Privačios lėšos
ES lėšos

691.898
X

Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar
veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių
nepasiekimą lėmusias priežastis
Rengiami viešųjų pirkimų dokumentai. Paraišką CPVA
planuojama teikti 2017 m.
Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos
įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės posėdyje (2017-0112 protokolas) patikslintas veiksmo įgyvendinimo terminas,
pakeičiant į 2017-2020.

2016-06-30 pateiktas projektinis pasiūlymas. Paraiška pateikta
CPVA 2016-10-28, tačiau dėl projekto rodiklių tikslinimo,
projekto paraiška atsiimta ir pakartotinai bus teikiama 2017m.
I ketv. Vyksta rangos darbų viešųjų pirkimų procedūros.
Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos
įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės posėdyje (2017-0112 protokolas) patikslintas veiksmo įgyvendinimo terminas,
pakeičiant į 2017-2020.
Panaudotos lėšos: 28.429,15 eurų - techninio projekto
koregavimas, 908,77 eurų- techninio projekto ekspertizė,
investicijų projektas - 2.000 eurų.

Planuojamas veiksmo keitimas.
Veiksmas pradėtas vykdyti 2016 m. Už paslaugas buvo
apmokėta savivaldybės biudžeto lėšomis ( 2015 m. - 5.792,40
Eur., 2016 m. - 29.448,31 Eur).

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos

Pasiekta reikšmė

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

ES lėšos

Siektina reikšmė

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.1.6v Veiksmas Ventos upės slėnio sutvarkymas, įrengiant
rekreacinę ir aktyvaus poilsio zoną

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Savivaldybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.1.5v Veiksmas Aktyvaus poilsio ir pramogų zonos sukūrimas
Plungės m. M. Oginskio dvaro teritorijoje, prie
autobusų stoties

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas ir projekto paraiška.
Investicijų projekte ir projektiniame pasiūlyme buvo
nurodytos tvarkomo objekto apimtys ir suplanuotas ES lėšų
finansavimas, tačiau Centrinei projektų valdymo agentūrai
vertinant paraišką paaiškėjo, kad reikia nurodyti visą tvarkomą
objektą, įtraukiant ir VIP lėšas.
2017 m. I ketvirtyje bus tikslinamas projektinis pasiūlymas ir
įgyvendinančiajai institucijai teikiama paraiška.

0
X

860.400

0

0

0

107.100

0

0

0

1.213.300

0

Veiksmą planuojama pradėti vykdyti 2017 m.

Pavadinimas

1.1.9v Veiksmas Rietavo miesto Daržų gatvės atkarpos nuo
Žaliosios iki Palangos gatvės techninių
parametrų gerinimas

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)

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Rodiklis, metai

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Paraiška TID bus pateikta iki 2017 m. liepos mėn. Baigiamas
rengti techninis projektas. Panaudota 2.890 Eur investicijų
projektui parengti.
Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos
įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės posėdyje (2016-1011 protokolas) patikslintas veiksmo pavadinimas, pakeičiant į
"Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių
atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos
priemonių diegimas", ir lėšų poreikis: savivaldybės biudžetas 751.543 Eur, kitos viešosios lėšos - 67.923 Eur, ES lėšos 769.798 Eur.

X

X

Planuojamas veiksmo keitimas.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

1.1.10v Veiksmas Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir
Minijos gatvių atkarpų važiuojamosios dalies
kokybės gerinimas

2017-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

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

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

2017-2020

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

Savivaldybės biudžeto lėšos

2016-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

85.643

2.890

0

0

85.642

0

0

0
0
X

108.390

0

0

0

108.390
0

0

0
0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

X

24.585

0

Valstybės biudžeto lėšos

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

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

139.315
X

Planuojamas veiksmo keitimas.

0
X

43.425

Veiksmą planuojama pradėti vykdyti 2017 m.

0

137.615

Savivaldybės biudžeto lėšos

Parengtas investicijų projektas ir apmokėta už šias paslaugas.
Parengtas techninis projektas, gautas statybos darbų leidimas,
vykdomas rangos darbų pirkimas.

0
X

0

X

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

0

24.285

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

Pasiekta reikšmė

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.1.14v Veiksmas Rietavo miesto gyvenamųjų namų kvartalų
kompleksinis sutvarkymas, didinant
gyvenamosios aplinkos patrauklumą

0

1.228.420
X

ES lėšos
1.1.13v Veiksmas Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir nauja
statyba Pavenčių g. Mažeikiuose

0

0

X

Privačios lėšos

1.1.12v Veiksmas Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Telšių
mieste palei Masčio ežerą nuo Muziejaus g. iki
Parko g.

33.450

970.615

Savivaldybės biudžeto lėšos

ES lėšos

0

X

ES lėšos
2016-2019

3.509

0

379.100

Privačios lėšos

1.1.11v Veiksmas Mažeikių m. Pavenčių gatvės važiuojamosios
dalies rekonstrukcija įdiegiant inžinierines
saugaus eismo priemones

33.450

Siektina reikšmė

3.509

Parengtas investicijų projektas ir apmokėta už šias paslaugas.
Ruošiami dokumentai projektavimo paslaugų pirkimui.

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
1.1.15v Veiksmas Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus
kompleksinis sutvarkymas ir pritaikymas
kultūrinėms, edukacinėms reikmėms

2016-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

2016-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

2016-2017

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

2017-2017

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

0

0

0

3.570

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

151.555
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

68.460

1.694

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

387.940
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

7.065

9.724,77

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Savivaldybės biudžeto lėšos

40.035
X

X

X

X

X

X

X

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

Parengtas investicijų projektas ir apmokėta už šias paslaugas.
Vykdomas techninio projekto rengimas. Iki 2017 05 01
numatoma pateikti paraišką.

Projekto paraiška CPVA bus pateikta iki 2017-03-31 d.
Panaudotos lėšos: 1.694 eurų - investicijų projektui parengti,
60.000 eurų savivaldybės taryba skyrė Žemaičių dailės
muziejui pastato techninio projekto parengimui.
Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos
įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės posėdyje (2016-1011 protokolas) pakeistas pareiškėjas iš Plungės rajono
savivaldybės į Žemaičių dailės muziejų.

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

Pasiekta reikšmė

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

Siektina reikšmė

0
X

26.745

ES lėšos
1.1.18v Veiksmas Telšių miesto darnaus judumo plano
parengimas

0

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.1.17v Veiksmas Mažeikių miesto darnaus judumo plano
parengimas

0

X

Savivaldybės biudžeto lėšos

Rodiklis, metai

43.425

492.150

ES lėšos
1.1.16v Veiksmas Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato –
žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros ir
rekreacijos reikmėms (I etapas)

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Planuojamas veiksmo keitimas.
Veiksmas pradėtas vykdyti 2016 m. Už paslaugas buvo
apmokėta savivaldybės biudžeto lėšomis 9.724,77 Eur.

0
X

43.500

0

Valstybės biudžeto lėšos

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

ES lėšos

0

0

2016-12-01 įgyvendinančiajai institucijai pateikta projekto
paraiška. 2016 m. įvykdyti viešieji pirkimai, rengiamas Telšių
miesto darnaus judumo planas. Planą planuojama pavirtinti iki
2017-12-31.

Pavadinimas

1.1.19v Veiksmas Plungės miesto darnaus judumo plano
parengimas

Įvykdymo terminas
(pradžia ir pabaiga)
(metai)
2016-2017

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

1.1.20v Veiksmas Elektromobilių įkrovimo stotelės įrengimas
Mažeikių mieste

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

Darnaus judumo planas bus parengtas iki 2017 m. gruodžio
mėn. Avansas paslaugų teikėjui - 2.680 eurų.
Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos
įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės posėdyje (2017-0112 protokolas) pakeistas lėšų poreikis: savivaldybės biudžeto
lėšos - 13.400 Eur.

X

X

Planuojamas veiksmo keitimas.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Savivaldybės biudžeto lėšos

10.000

2.680

0

0

0
0

0

Privačios lėšos
ES lėšos

0

Valstybės biudžeto lėšos
Kitos viešosios lėšos

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X

Savivaldybės biudžeto lėšos

1.1.21v Veiksmas Elektromobilių greitojo įkrovimo stotelės
įrengimas Telšių mieste

2017-2020

0

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Savivaldybės biudžeto lėšos

2017-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

4.500

0

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

25.500
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

2017-2019

81.540

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)

462.060
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

1.1.24v Veiksmas Darnaus judumopriemonių diegimas Plungės
miesto vietinės reikšmės keliuose

2017-2020

20.760

0

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

117.640
X

Veiksmą planuojama pradėti vykdyti 2017 m.

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos

Veiksmą planuojama pradėti vykdyti 2017 m.

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.1.23v Veiksmas Elektroninio bilieto sistemos Plungės viešajame
transporte sukūrimas

X

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.1.22v Veiksmas Elektroninio bilieto sistemos Telšių viešajame
transporte sukūrimas

0

32.385
X

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

0
X

5.715

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

Pasiekta reikšmė

0

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos

Siektina reikšmė

0
X

Projektas bus įgyvendinamas, jei jo poreikį pagrįs parengtas
darnaus judumo planas.

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

2017-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

44.490

0

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

252.110
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

2016-2019

82.560

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)

467.840
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

1.1.27v Veiksmas Draugiškų aplinkai viešojo transporto
priemonių įsigijimas Telšių mieste

2017-2020

66.675

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)

377.825
X

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

1.2. Uždavinys Pritaikyti neišnaudotas teritorijas investicijų
pritraukimui

2014-2023

Jeigu baigtos įgyvendinti visos
uždavinio priemonės, vėliausia
priemonės įgyvendinimo data

X

X

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

Planuojamas veiksmo keitimas.

Planuojamas veiksmo keitimas.

0
X

65.835

0

0

0

0
0

0

Veiksmą planuojama pradėti vykdyti 2017 m.

0
0

373.065
X

Pasiekta reikšmė

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos

Siektina reikšmė

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.1.26v Veiksmas Draugiškų aplinkai viešojo transporto
priemonių įsigijimas Mažeikių mieste

Rodiklis, metai

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.1.25v Veiksmas Automatizuotų eismo srautų valdymo sistemų
įrengimas Pavenčių g. Mažeikiuose

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

X

Rezultato rodiklis: 1-R-2 Materialinės
investicijos, tenkančios vienam regiono
gyventojui (eurais per metus), 2016 m.

1362

1271

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 Įrengtų naujų
dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis
(km), 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Teritorijos, kurioje
inventorizuotos galinčios būti užterštos
teritorijos, plotas (kv. km), 2016 m.

0,005

0,012

Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos
portalo 2015 m. duomenys apie materialines investicijas,
tenkančias vienam gyventojui (Eur) Telšių regione

2016 m. atliktas teritorijos detalusis ekogeologinis tyrimas,
kuriame nustatyta, kad tiriamojoje teritorijoje gruntas ir
gruntinis vanduo yra užterštas naftos produktais. Viso naftos
produktais užteršto ir tvarkytino grunto plotas teritorijoje yra
12038,94 m2. 2016 m. parengtas buvusios karinės bazės
teritorijos, esančios Karaliaus Mindaugo g., Telšių m.,
tvarkymo planas (1.2.1v).

Pavadinimas

1.2.1v Veiksmas Apleistos teritorijos tarp Karaliaus Mindaugo
gatvės ir geležinkelio Šiauliai–Klaipėda, Telšių
mieste, infrastruktūros rekonstravimas, sudarant
palankias sąlygas pramonės ir verslo aplinkos
plėtrai ir kūrimui

Įvykdymo terminas
(pradžia ir pabaiga)
(metai)

2015-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Faktinio įvykdymo data
(metai)

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

2016-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

X

2017-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

44.908,41

102.210

16.724,59

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

1.158.380

189.545,26

X

X

Savivaldybės biudžeto lėšos

43.260
43.260

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Valstybės biudžeto lėšos

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X

194.505

0

Valstybės biudžeto lėšos

194.505

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

2.204.390

0

Savivaldybės biudžeto lėšos

2.791.168

142.573

Valstybės biudžeto lėšos

1.004.467

16.725

334.582

0

Kitos viešosios lėšos
Privačios lėšos
ES lėšos

Produkto rodiklis: 1.2-P-4 Atlikti
ekogeologiniai tyrimai (skaičius) , 2016 m.

1

1

Produkto rodiklis: 1.2-P-5 Bendras
rekultivuotos žemės plotas (ha) , 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.2-P-6 Subsidijas
gaunančios įmonės (skaičius), 2016 m.

0

0

X

X

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
2016 m. atliktas teritorijos detalusis ekogeologinis tyrimas
(1.2.1v).

2016-03-15 pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšų bendrai finansuojamo projekto „Apleistos teritorijos tarp
Karaliaus Mindaugo gatvės ir geležinkelio Šiauliai–Klaipėda,
Telšių mieste, infrastruktūros rekonstravimas“ sutartis.
Projektas įgyvendinamas.

Pradėtas rengti investicijų projektas.

0

490.280
X

Pasiekta reikšmė

0

Savivaldybės biudžeto lėšos

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

X

102.210

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

Siektina reikšmė

Rodiklis, metai

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.2.3v Veiksmas Plungės miesto poilsio ir rekreacijos zonų
sukūrimas prie Babrungo upės ir Gondingos
hidroelektrinės tvenkinio

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Savivaldybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.2.2v Veiksmas Poilsio ir rekreacijos zonos įrengimas šalia
Rietavo kunigaikščių Oginskių dvarvietės

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

0

0

18.832.183

189.545

Paraiška planuojama teikti 2017 m. Techninis projektas bus
parengtas iki 2017 m. rugsėjo mėn. kartu su rengiamu
kraštovaizdžio tvarkymo projektu "Kraštovaizdžio
planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Plungės rajone"
(suplanuotas naujas veiksmas).

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

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
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Siūloma atlikti keitimus:
1. 1.1.6v keičiama: veiksmo lėšų poreikis. Keitimo poreikis atsirado sudarius valstybės finansuojamų projektų sąrašą.
2. 1.1.11v keičiama: veiksmo pradžios ir pabaigos metai, lėšų poreikis. Keitimo poreikis atsirado parengus projektinį pasiūlymą ir sudarius regiono projektų sąrašą.
3. 1.1.13v keičiama: veiksmo pradžios ir pabaigos metai, lėšų poreikis. Keitimo poreikis atsirado parengus projektinį pasiūlymą ir sudarius regiono projektų sąrašą.
4. 1.1.17v keičiama: veiksmo pradžios ir pabaigos metai, lėšų poreikis. Keitimo poreikis atsirado parengus projektinį pasiūlymą ir sudarius valstybės finansuojamų projektų sąrašą.
5. 1.1.20v keičiama: veiksmo lėšų poreikis, koreguojamas pavadinimas ir aprašymas. Keitimo poreikis atsirado sudarius valstybės finansuojamų projektų sąrašą (paskyrus lėšas ir nurodžius stebėsenos rodiklius - 2 stotelės).
6. 1.1.25v keičiama: veiksmo pradžios ir pabaigos metai, lėšų poreikis, koreguojamas pavadinimas. Keitimo poreikis atsirado lėšas perskirsčius regiono plėtros taryboje.
7. 1.1.26v keičiama: veiksmo pradžios ir pabaigos metai, lėšų poreikis. Keitimo poreikis atsirado lėšas perskirsčius regiono plėtros taryboje.

Plungės rajono savivaldybės administracija
Plungės rajono savivaldybės administracija siūlymus keisti, papildyti ir tikslinti Telšių regiono integruotą teritorijų vystymo programą pateikė 2016-03-07, 2016-10-11, 2017-01-12 Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės posėdžių metu.
Rietavo savivaldybės administracija
Pasiūlymų dėl programos pakeitimo nėra
Telšių rajono savivaldybės administracija

Poreikis programos keitimui pristatytas Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės posėdyje.

Priedai:
Siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas

