Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir
įgyvendinimo gairių
5 priedas
UTENOS 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 ekonominį aktyvumą Utenos regione

1.1. Uždavinys Pagerinti sąlygas smulkiajam, bendruomeniniam
ir socialiniam verslui

Įvykdymo terminas
(pradžia ir pabaiga)
(metai)

Faktinio įvykdymo data
(metai)

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Siektina reikšmė

Pasiekta reikšmė

26250

26746

3,8

3,85

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

0

0

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

0

0

0,3

0

Produkto rodiklis: 1.1-P-4 Sutvarkyti, įrengti ir
pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo
objektai ir teritorijos (skaičius), 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Naujai įrengti ar
įsigyti socialiniai būstai (skaičius), 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.1-P-6 Investicijas gavę
socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, 2016
m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.1-P-7 Bendras naujai
nutiestų kelių ilgis (km), 2016 m.

0

0

Rodiklis, metai

2014-2023

Jeigu baigti įgyvendinti visi
tikslo uždaviniai, vėliausia
uždavinio įgyvendinimo data

X

X

Efekto rodiklis: 1-E-1 Darbuotojų skaičius
veikiančiose įmonėse Utenos regione, 2016 m.

2014-2023

Jeigu baigtos įgyvendinti visos
uždavinio priemonės, vėliausia
priemonės įgyvendinimo data

X

X

Rezultato rodiklis: 1-R-1 Naujų įmonių
steigimosi sparta Utenos regione (per trejus
metus įregistruotų įmonių skaičius, tenkantis
tūkstančiui gyventojų), 2016 m.

Produkto rodiklis: 1.1-P-3 Bendras
rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km),
2016 m.

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 darbuotojų skaičių veikiančiose
įmonėse metų pradžioje (vnt.)
Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos
portalo duomenys apie per trejus metus įregistruotas mažas ir
vidutines įmones (2014-2016 m., vnt.) ir nuolatinių gyventojų
skaičius metų pradžioje (2016 m., asmenys)

Pavadinimas

1.1.1v Veiksmas Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos
pertvarkymas (I etapas)

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Savivaldybės biudžeto lėšos

108 608

0

Valstybės biudžeto lėšos

108 607

0

0
0

0

Kitos viešosios lėšos
Privačios lėšos
ES lėšos

1.1.2v Veiksmas Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos
pertvarkymas (II etapas)

2017-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

1 230 885
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

1.1.3v Veiksmas Bendruomeninės aktyvaus laisvalaikio
infrastruktūros įrengimas Anykščių mieste

2016-2018

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

1.1.4v Veiksmas Išskirtinių Anykščių krašto vertybių ekspozicijos
įrengimas Anykščių miesto parke

2016-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

54 304

0

Valstybės biudžeto lėšos

54 304

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

2017-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

615 442
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

32 582

0

Valstybės biudžeto lėšos

32 582

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

369 265

0

ES lėšos

Projektas planuotas pagal valstybinio planavimo priemonę.
Siūloma Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo
programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupei
aptarti projekto eigą, t. y. būtinas Valstybinės saugomų
teritorijų tarnybos ir Aplinkos ministerijos išaiškinimas dėl
galimybių vykdyti veiklas pagal veiksmą.

0

1 107 797
X

Atlikti projektavimo ir rangos darbų viešieji pirkimai. Pateikta
projekto paraiška finansavimui gauti.

0
X

0
195 493

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.1.5v Veiksmas Nenaudojamo senosios bibliotekos pastato,
esančio J. Biliūno g. 35, Anykščių mieste, ir
teritorijos, įskaitant joje esančius garažus,
sutvarkymas bei konversija į socialiniam verslui
skatinti pritaikytas erdves

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

ES lėšos

Parengtas investicijų projektas, rengiamas techninis projektas.
Įtrauktas į Utenos regiono projektų sąrašą. Planuota paraiškos
pateikimo data 2016-12-30 Utenos regiono plėtros tarybos
sprendimu perkalta į 2017 metus dėl derinamų techninio
projekto sprendinių. Prašoma Utenos regiono integruotoje
teritorijų vystymo programoje nurodyti projekto įgyvendinimo
pradžią 2017 m., pabaigą 2019 m.

0

722 500
X

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

0
X

0

ES lėšos

Pasiekta reikšmė

0

63 750
63 750

Valstybės biudžeto lėšos

Siektina reikšmė

2016-12-30 pateikta paraiška finansavimui gauti

Pavadinimas

1.1.6v Veiksmas Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra,
įrengiant trūkstamą infrastruktūrą nenaudojamo
senosios bibliotekos pastato, esančio J. Biliūno
g. 35, dalyje, Anykščių mieste

Įvykdymo terminas
(pradžia ir pabaiga)
(metai)
2018-2019

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

X

X

Savivaldybės biudžeto lėšos

25 555

0

Valstybės biudžeto lėšos

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

ES lėšos
1.1.7v Veiksmas Pramoninio pastato Ignalinoje, Gėlių g. 13,
pritaikomo socialiniam būstui pertvarkymo
užbaigimas ir socialinių būstų įsigijimas

2016-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

144 810
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

1.1.8v Veiksmas Gatvės Ignalinos miesto rekreacinėje zonoje tarp
Gavio ežero ir Turistų g. įrengimas

2016-2018

64 661

1 790,80

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

366 418
X

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

1.1.9v Veiksmas Molėtų miesto Ąžuolų ir Kreivosios g. teritorijų
išnaudojimas įrengiant universalią
daugiafunkcinę aikštę

2016-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

1.1.10v Veiksmas Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis
sutvarkymas (II etapas)

2017-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

60 000

1 730,78

0

0

60 000

0

0

0

680 000

43 443

0

Valstybės biudžeto lėšos

43 443

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

492 354
X

38 878

0

Valstybės biudžeto lėšos

38 878

0

0
0

0

Privačios lėšos
ES lėšos

440 615

Parengtas investicijų projektas, projekto finansavimo sutartis
pasirašyta, derinami socialinio būsto pirkimo dokumentai

Parengtas investicijų projektas. Projektas įtrauktas į regiono
projektų sąrašą, įsigytos projektavimo paslaugos

Paraiška įvertinta, planuojama pasirašyti finansavimo sutartį.
Lėšų poreikis yra didesnis, pasirašoma paramos sutartis su
didesne savivaldybės dalimi (iš viso 450.076 Eur). Siektinas
rodiklis 101.439 kv. m. (buvo 30.000 kv. m.)

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

2016-12-30 pateikta paraiška finansavimui gauti

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

ES lėšos

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

0
X

X

Pasiekta reikšmė

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos

Siektina reikšmė

0
0

Poreikis keisti veiksmo įgyvendinimo laikotarpį

Pavadinimas

1.1.11v Veiksmas Prekybos ir paslaugų pasažo įrengimas
Sinagogos g. Zarasų mieste

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

Savivaldybės biudžeto lėšos

33 750
33 750

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.1.12v Veiksmas Zarasų g. rekonstrukcija Zarasų mieste

2016-2017

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

1.1.13v Veiksmas Zarasų miesto viešųjų erdvių kompleksinis
sutvarkymas teritorijoje tarp Dariaus ir Girėno g.
bei Šiaulių g. ir dviejuose daugiabučių kiemuose
P. Širvio g.

2016-2017

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

2016-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

2017-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

2014-2023

11 250

0

0

0

0

0

Privačios lėšos

0

0

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

10 588

2 274,80

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

60 000
X

103 124

0

Valstybės biudžeto lėšos

103 124

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

1 168 740
X

Parengtas investicijų projektas. Rengiamasi pasirašyti
finansavimo sutartį

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

Jeigu baigtos įgyvendinti visos
uždavinio priemonės, vėliausia
priemonės įgyvendinimo data

Pakoreguotas projekto pavadinimas (Zarasų rajono
savivaldybės administracijos 2016-09-12 raštas Nr. (6.56 E)31732) ir išplėsta tvarkoma teritorija. Rengiama techninė
užduotis, 2017 m. I ketv. planuojama vykdyti techninio
projekto parengimo viešąjį pirkimą, 2017 m. bus teikiamas
projektinis pasiūlymas ir paraiška, projekto veiklų
įgyvendinimas planuojamas 2018-2020 m.
Bus prašoma atlikti šiuos pakeitimus: pradžios metus pakeisti iš
„2016“ į „2017“, pabaigos metus iš „2017“ į „2019“.

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

Projektas nėra pradėtas įgyvendinti, nes buvo atliekamas Zarasų
gatvės techninės dokumentacijos tikslinimas. Atsižvelgiant į tai,
kad procesas užtruko, bus kreipiamasi dėl paraiškos termino
nukėlimo ir projekto pabaigą bus prašoma nukelti į 2019 m.
Rengiant investicijų projektą ir teikiant projektinį pasiūlymą,
patikslinti lėšų šaltiniai, todėl bus prašoma tikslinti Utenos
regiono integruotą teritorijų vystymo programą. Reikalinga
atlikti šiuos pakeitimus: patikslinti savivaldybės biudžeto lėšas
iš „11.250“ į „45.176,75“, kitas viešąsias išlaidas (KPPP) iš
„11.250“ į „14.000“, iš viso iš „150.000“ į „186.676,75“.

0

528 358
X

2017 m. bus rengiamas investicijų projektas, teikiami
projektinis pasiūlymas ir paraiška, 2018 m. planuojamas
projekto veiklų įgyvendinimas.
Siekiant, kad atitiktų Utenos regiono plėtros 2014-2020 m.
planas ir Utenos regiono integruota teritorijų vystymo
programa, bus prašoma pakeisti pabaigos metus iš „2018“ į
„2019“.

0
X

Kitos viešosios lėšos

ES lėšos
1.2. Uždavinys Sudaryti sąlygas Utenos regiono miestuose
veikiančių įmonių produktyvumo augimui

0

0

ES lėšos
1.1.15v Veiksmas Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos
pertvarkymas (III etapas)

0

0

52 412
52 411

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.1.14v Veiksmas Ignalinos rajono savivaldybės viešosios
bibliotekos infrastruktūros pritaikymas vietos
bendruomenės poreikiams

11 250

127 500

Savivaldybės biudžeto lėšos

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

0
X

X

Pasiekta reikšmė

0

382 500
X

Siektina reikšmė

0
X

Rezultato rodiklis: 1-R-2 Paslaugų įmonių
sukuriama pridėtinė vertė, vienam dirbančiajam
Utenos regione (tūkst. eurų), 2016 m.

6,8

9,55

Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos
portalo 2014 m. duomenys apie dirbančiųjų skaičių pagal
veiklos vykdymo vietą (asmenys) ir pridėtinę vertę gamybos
kainomis pagal veiklos vykdymo vietą (tūkst. Eur,
administracinė ir aptarnavimo veikla)

1.2. Uždavinys Sudaryti sąlygas Utenos regiono miestuose
veikiančių įmonių produktyvumo augimui
Pavadinimas

1.2.1v Veiksmas Kompleksinis Okuličiūtės dvarelio Anykščiuose
sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinei, meninei
veiklai

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

2016-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X
Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

X

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

1.2.2v Veiksmas Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis
sutvarkymas (I etapas)

2016-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

2016-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

2016-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Savivaldybės biudžeto lėšos

2016-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

0

0

0

0
0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

76 368

0

Valstybės biudžeto lėšos

76 367

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

865 500
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Sutvarkyti, įrengti ir
pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo
objektai ir teritorijos (vnt.), 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Nutiesta naujų ir
atnaujinta vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų
(km), 2016 m.

0

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Parengtas techninis projektas, gauti statybas leidžiantys
dokumentai, pateikta projekto paraiška

Poreikis keisti veiksmo įgyvendinimo laikotarpį. Projektinis
pasiūlymas bus pateiktas 2017 metais. Po pirmojo konkurso
nebuvo pasirašyta sutartis ir konkursas kartojamas.

2016 m. buvo rengiami investicijų ir techninis projektai

2016 m. parengtas investicijų projektas, techninis projektas,
pateikta paraiška. Vyksta viešieji pirkimai, 2017 m. II-III ketv.
planuojama pradėti projekto veiklų įgyvendinimą.
Rengiant projektinį pasiūlymą, investicijų projektą ir paraišką,
buvo pakoreguotos finansavimo lėšų sumos, todėl bus prašoma
atlikti šiuos pakeitimus: pakeisti savivaldybės biudžeto lėšas iš
„74.118“ į „148.068,14“, kitas viešąsias išlaidas (partnerio) iš
„0“ į „20.993“, iš viso iš „494.118“ į „589.061,14“.

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

39 636

0

Valstybės biudžeto lėšos

39 636

0

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

420 000
X

0

0
X

74 118
0

Valstybės biudžeto lėšos

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

700 000
X

Siektina reikšmė

0
X

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

Rodiklis, metai

0

61 765
61 765

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.2.5v Veiksmas Viešųjų erdvių prie Zarasaičio ežero
sutvarkymas ir aktyvaus poilsio infrastruktūros
įrengimas

76 664

X

ES lėšos
1.2.4v Veiksmas Renginių infrastruktūros atnaujinimas Zarasų
miesto Didžiojoje saloje

X

434 430

ES lėšos
1.2.3v Veiksmas Viešųjų erdvių Zarasų miesto Didžiojoje saloje
sutvarkymas

X
Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Užtruko žemės dokumentų tvarkymas, nėra parengti kiti prie
paraiškos reikalingi pridėti dokumentai, planuojama parengti
per 2017 m.
Bus prašoma atlikti šiuos pakeitimus: pradžios metus pakeisti iš
„2016“ į „2017“, pabaigos metus iš „2018“ į „2020“.

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
1.2.6v Veiksmas Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Zarasų
rajono savivaldybėje

2016-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X

Savivaldybės biudžeto lėšos

1.3.1v Veiksmas Susisiekimo sąlygų pagerinimas tarp kuriamų
Anykščių miesto traukos centrų bei patogus
gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo
užtikrinimas, rekonstruojant J. Jablonskio g. ir
tiesiant Obelų g.

2014-2023

2017-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

362 039

0

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Jeigu baigtos įgyvendinti visos
uždavinio priemonės, vėliausia
priemonės įgyvendinimo data

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

362 039
X

Savivaldybės biudžeto lėšos
Valstybės biudžeto lėšos
Kitos viešosios lėšos

2019-2020

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X

81 177

0

0

0

X

X

X

Vyksta viešieji pirkimai, projekto veiklų įgyvendinimą
planuojama pradėti 2017 m. II ketv.

Rezultato rodiklis: 1-R-3 Tūkstančiui gyventojų
tenkanti vidaus migracija (neto migracija) Utenos
regione, palyginant su šalies vidurkiu (proc.),
2016 m.

165

148

Produkto rodiklis: 1.3-P-1 Sukurtos arba
atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2),
2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.3-P-2 Sutvarkytos ugdymo
erdvės (vnt.), 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.3-P-3 Bendras
rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km),
2016 m.

0

0

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

0

0

Produkto rodiklis: 1.3-P-5 Lietaus nuotėkio
plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus)
vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota
infrastruktūra (ha), 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.3-P-6 Sutvarkytas ir
įrengtas kultūros paveldo objektas (vnt.), 2016
m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.3-P-7 Bendras naujai
nutiestų kelių ilgis (km), 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.3-P-8 Modernizuoti
kultūros infrastruktūros objektai (vnt.), 2016 m.

0

0

X

X

X

X

X

X

0
0

920 000
X

X

0

81 176
0

ES lėšos

Pasiekta reikšmė

0
X

X

X
Siektina reikšmė

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

Privačios lėšos

1.3.2v Veiksmas Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra, didinant
Anykščių miesto atskirų teritorijų tarpusavio
integraciją

X
Rodiklis, metai

0

449 200

ES lėšos
1.3. Uždavinys Paskatinti gyventojus rinktis gyvenamąją vietą
gerą prieigą prie darbo vietų turinčiose
teritorijose (pagerinant mobilumo galimybes
švytuoklinės migracijos zonose ir sutvarkant
gyvenamąją aplinką Utenos regiono miestų
centrinėse dalyse)

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Užtruko žemės dokumentų tvarkymas, nėra parengti kiti prie
paraiškos reikalingi pridėti dokumentai, planuojama parengti
per 2017 m.
Bus prašoma atlikti šiuos pakeitimus: pradžios metus pakeisti iš
„2016“ į „2017“, pabaigos metus iš „2018“ į „2020“.
Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar
veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių
nepasiekimą lėmusias priežastis

X

Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos
portalo 2015 m. duomenys apie neto migraciją (asmenys) ir
nuolatinių gyventojų skaičių metų pradžioje (asmenys)

Pavadinimas

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

Faktinio įvykdymo data
(metai)

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Savivaldybės biudžeto lėšos

2017-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

2017-2018

10 941

0

Valstybės biudžeto lėšos

10 941

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

124 000
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

ES lėšos
1.3.5v Veiksmas Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi
galimybių plėtra Anykščių miesto A.Vienuolio
progimnazijoje

2017-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

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

1.3.6v Veiksmas Daugiabučių namų kvartalų Ignalinos mieste
kompleksinis sutvarkymas

2016-2017

52 941

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)

300 000
X

1.3.7v Veiksmas Dviračių – pėsčiųjų takų plėtra Ignalinos miesto
Laisvės ir Geležinkelio g., Budrių ir Ateities g.
bei esamame take nuo Mokyklos g. į
Strigailiškio kaimą

2017-2020

21 095

2 274,80

Valstybės biudžeto lėšos

21 094

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

239 072
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rengiami dokumentai

Parengtas investicijų projektas. Finansavimo sutartis pasirašyta,
vykdomas darbų viešasis pirkimas

0
X

15 441,18

0

Valstybės biudžeto lėšos

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

87 500

0

ES lėšos

X

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

ES lėšos

X

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos

X

0

210 000
X

X

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

0
X

18 530
18 529

Valstybės biudžeto lėšos

Pasiekta reikšmė

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

Siektina reikšmė

0

84 200
X

ES lėšos
1.3.4v Veiksmas Anykščių miesto A.Vienuolio progimnazijos
modernizavimas

Rodiklis, metai

14 859
0

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.3.3v Veiksmas Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“
modernizavimas

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Rengiamas projektinis pasiūlymas ir pirkimo dokumentai
projektavimo paslaugai įsigyti

Pavadinimas

1.3.8v Veiksmas Gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo gerinimas
Zarasų mieste rekonstruojant K. Donelaičio g.

Įvykdymo terminas
(pradžia ir pabaiga)
(metai)
2016-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Faktinio įvykdymo data
(metai)

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Rodiklis, metai

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2016 m. parengtas investicijų projektas ir pateiktas projektinis
pasiūlymas.
Rengiant investicijų projektą ir teikiant projektinį pasiūlymą,
patikslinti finansavimo lėšų šaltiniai, todėl bus prašoma tikslinti
Utenos regiono integruotą teritorijų vystymo programą ir atlikti
šiuos pakeitimus: pakeisti savivaldybės biudžeto lėšas iš
„13.236“ į „11.549“, kitas viešąsias išlaidas (KPPP) iš „13.235“
į „8.276“, ES lėšas iš „150.000“ į „90.525“, iš viso iš „176.471“
į „110.350“.

X

X

Paraiška įvertinta, planuojama pasirašyti finansavimo sutartį

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

1.3.9v Veiksmas Gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo gerinimas
Zarasų mieste rekonstruojant E. Pliaterytės g.

2016-2020

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)
Savivaldybės biudžeto lėšos
Valstybės biudžeto lėšos
Kitos viešosios lėšos

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

2017-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Savivaldybės biudžeto lėšos

0

0

0

13 235

0

0

0

44 118

0

0

0

0
0
X

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Savivaldybės biudžeto lėšos
Valstybės biudžeto lėšos
Kitos viešosios lėšos

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

0
X

44 118

0

0

0

44 118

0

0

0

500 000
X

Projektinis pasiūlymas bus pateiktas iki 2017-09-19

0

89 700
X

Rengiami viešųjų pirkimų dokumentai, planuojama 2017 m. I-II
ketv. atlikti pirkimus ir 2017 m. birželio mėn. teikti paraišką.
Rengiant investicijų projektą ir teikiant projektinį pasiūlymą,
patikslinti finansavimo lėšų šaltiniai, todėl bus prašoma tikslinti
Utenos regiono integruotą teritorijų vystymo programą ir atlikti
šiuos pakeitimus: pakeisti savivaldybės biudžeto lėšas iš
„58.509“ į „88.670“, ES lėšas iš „663.096“ į „632.935“.

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

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

0
X

15 830
0

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
2016-2019

13 236

X

Pasiekta reikšmė

0
X

250 000

Privačios lėšos

1.3.13v Veiksmas Viešosios aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros
plėtra Molėtų mieste, II etapas

0

0
0

ES lėšos
1.3.12v Veiksmas Molėtų miesto Pastovio g., Siesarties g. ir S.
Nėries g. rekonstrukcija

0

0

X

ES lėšos
2017-2019

58 508

150 000

Privačios lėšos

1.3.11v Veiksmas Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo palei Ąžuolų g.
iki mokyklų komplekso plėtra didinant atskirų
Molėtų miesto teritorijų tarpusavio integraciją

0

X

ES lėšos
2016-2018

0

0

663 096

Privačios lėšos

1.3.10v Veiksmas Molėtų miesto laisvalaikio ir pramogų
infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Labanoro
g. 1b, Molėtai

58 509

Siektina reikšmė

Paraiškos teikimas numatytas iki 2017-05-31

0
X

Paraiška pateikta, vyksta vertinimas

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

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X

2016-2018

10 861

0

Valstybės biudžeto lėšos

10 861

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

123 088
X

Savivaldybės biudžeto lėšos
Valstybės biudžeto lėšos
Kitos viešosios lėšos

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

2018-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

X

0
0

153 826,83
0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

871 683,72
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

X

X

X

X

X

X

2016 m. Dauniškio kvartale įrengta dalis apšvietimo tinklų,
atlikta 72 proc. lietaus nuotekų surinkimo ir nuvedimo iš
kvartalo darbų bei atlikti požeminiai šių tinklų įrengimo darbai.
Įrengta 30 proc. projekte numatytų pravažiavimų ir įvažiavimų į
kiemus ir atlikti automobilių stovėjimo aikštelių išplėtimo ir
įrengimo darbai. Įrengti pagrindai ir dalis bordiūrų. Įrengta 20
proc. pėsčiųjų takų su trinkelių danga ir 1 atliekų rūšiavimo
konteinerinės aikštelės trinkelių danga.

X

X

Vyksta finansavimo sutarties derinimo procedūros

X

X

X

X

X

X

X

X

Projektinis pasiūlymas bus teikiamas 2017 metais

0
0
X

30 410
0

0

Valstybės biudžeto lėšos
Kitos viešosios lėšos

30 410

0

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X

271 363
X

0

ES lėšos
2017-2019

23 944

868 860

Privačios lėšos

1.3.18v Veiksmas Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros Utenos
mieste plėtra, siekiant pagerinti Pramonės rajono
pasiekiamumą

82 989

76 664

0

ES lėšos
1.3.17v Veiksmas Aušros g. dalies nuo Gedimino ir Tauragnų g.
sankryžos iki Žaliosios g. Utenoje
rekonstrukcija, siekiant gerinti susisiekimo
sąlygas, didinant pėsčiųjų saugumą bei mažinant
avaringumą Utenos mieste

321 470

Valstybės biudžeto lėšos

Privačios lėšos

X

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

X

0

ES lėšos
2016-2018

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

X

0

Privačios lėšos

1.3.16v Veiksmas Paviršinių nuotekų tinklų ir jiems priklausančios
infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Utenos
mieste

Pasiekta reikšmė

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

Siektina reikšmė

0

800 000

ES lėšos
1.3.15v Veiksmas Dauniškio daugiabučių namų kvartalo teritorijos
sutvarkymas

Rodiklis, metai

70 589
70 588

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.3.14v Veiksmas Molėtų miesto J. Janonio g. gyvenamojo
kvartalo viešosios infrastruktūros sutvarkymas

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

0

0

344 648
X

X

Pateiktas projektinis pasiūlymas, parengtas investicijų projektas

Pavadinimas

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

Faktinio įvykdymo data
(metai)

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Savivaldybės biudžeto lėšos

2017-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

14 118

0

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

80 000
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

2017-2018

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

1.3.21v Veiksmas Naujų kultūros paslaugų visuomenės
kultūriniams poreikiams tenkinti sukūrimas
Utenos dailės mokykloje

2016-2018

34 092

0

Valstybės biudžeto lėšos

34 092

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

386 380
X

1.3.22v Veiksmas Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos sporto
aikštyno įrengimas

2016-2019

21 722

0

Valstybės biudžeto lėšos

21 721

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

246 177
X

1.3.23v Veiksmas Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Griežto ežero
pakrantėje nuo Vytauto gatvės iki Griežto
gatvės

2016-2019

50 065

0

Valstybės biudžeto lėšos

50 065

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

567 400
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nepatvirtintas priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas

Nepatvirtintas priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas

Vyksta paraiškos vertinimo procedūros

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

ES lėšos

X

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

ES lėšos

X

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

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

ES lėšos

Pasiekta reikšmė

0

985 260
X

Siektina reikšmė

0
X

86 935
86 934

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.3.20v Veiksmas Utenos vaikų lopšelio darželio „Šaltinėlis“
vidaus patalpų modernizavimas

Rodiklis, metai

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.3.19v Veiksmas Utenos Vyturių progimnazijos vidaus patalpų
modernizavimas

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

2016 m. buvo rengiamas investicijų projektas, koreguojamas
techninis projektas.

0
X

Rengiama techninė užduotis ir 2017 m. I ketv. planuojama
vykdyti viešąjį pirkimą techninio projekto parengimui. Bus
prašoma pakoreguoti projekto pradžios metus iš „2016“ į
„2017“.

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

14 047

0

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

2017-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

79 600
X

109 966

0

Valstybės biudžeto lėšos

109 966

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

1 246 281
X

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

2. Tikslas Palaikyti Visagino savivaldybėje stabilų
užimtumo lygį

2014-2023

Jeigu baigti įgyvendinti visi
tikslo uždaviniai, vėliausia
uždavinio įgyvendinimo data

2.1. Uždavinys Sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos
pridėtinės vertės (inovatyviai) pramonei ir
verslui vystyti Visagine, plėtojant jį kaip šalies
Energetikos kompetencijų centrą

2014-2023

Jeigu baigtos įgyvendinti visos
uždavinio priemonės, vėliausia
priemonės įgyvendinimo data

Siektina reikšmė

Pasiekta reikšmė

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Komentarai
ir paaiškinimai,
informacija
apie
uždavinių ar
Rengiama
techninė
užduotis ir 2017
m. I ketv.
planuojama
veiksmų
neįvykdymą,
siektinų
rodiklių
reikšmių
vykdyti
viešąjį pirkimą
techninio
projekto
parengimui.
Bus
nepasiekimą
prašoma pakoreguoti
projektolėmusias
pradžiospriežastis
metus iš „2016“ į
„2017“.

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.3.25v Veiksmas Lietuvos etnokosmologijos muziejaus paslaugų
plėtros baigiamasis etapas

Rodiklis, metai

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.3.24v Veiksmas Zarasų sporto centro ir Zarasų P. Širvio
progimnazijos sporto salės rekonstrukcija

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

0
X

0

0

600 000

0

0
0

0

Paraiškos pateikimas numatytas iki 2017-07-31

0
0

3 400 000
X

X

Efekto rodiklis: 2-E-1 Užimtųjų ir darbingo
amžiaus gyventojų santykis Visagino
savivaldybėje (proc.), 2016 m.

68,9

65

X

X

Rezultato rodiklis: 2-R-1 Darbuotojų skaičius
Visagino savivaldybėje veikiančiose mažose ir
vidutinėse įmonėse (asmenys), 2016 m.

6425

2916

Produkto rodiklis: 2.1-P-1 Sukurtos arba
atnaujintos atviros erdvės miesto vietovėje (m2),
2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 2.1-P-2 Pastatyti arba
atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miesto
vietovėje (m2), 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 2.1-P-3 Investicijas gavusių
viešųjų teritorijų plotas (ha), 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 2.1-P-4 Papildomi
atsinaujinančių išteklių energijos gamybos
pajėgumai (MW), 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 2.1-P-5 Namų ūkių, priskirtų
geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei
(skaičius), 2016 m.

0

0

Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos
portalo 2015 m. duomenys apie užimtus ir darbingo amžiaus
gyventojus Visagino savivaldybėje
Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos
portalo duomenys apie darbuotojų skaičių veikiančiose mažose
ir vidutinėse įmonėse 2016 m. metų pradžioje (vnt.) Visagino
savivaldybėje

Pavadinimas

2.1.1v Veiksmas Apleistų/avarinių pastatų nugriovimas ir
teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį
miestelį Visagine

Įvykdymo terminas
(pradžia ir pabaiga)
(metai)

2016-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Faktinio įvykdymo data
(metai)

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

X

X

128 157

117 668

128 157

0

0
0

0

Kitos viešosios lėšos

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

Savivaldybės biudžeto lėšos

1 452 444
X

Produkto rodiklis: 2.1-P-6 Metinis pirminės
energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose
sumažėjimas (kWh per metus), 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 2.1-P-7 Šilumos vartotojai,
kuriems šiluma tiekiama patikimiau ir pagerėjo
tiekimo kokybė (butai), 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 2.1-P-8 Modernizuoti
centralizuoto šilumos tiekimo tinklai (km), 2016
m.

0

0

Produkto rodiklis: 2.1-P-9 Miestai, kuriuose
sumažintos miestų apšvietimo eksploatavimo ir
energijos sąnaudos, 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 2.1-P-10 Bendras
rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km),
2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 2.1-P-11 Įrengtų naujų
dviračių takų ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis
(km), 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 2.1-P-12 Lietaus nuotėkio
plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus)
vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota
infrastruktūra ( ha), 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 2.1-P-13 Rekonstruotų
vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis
(km), 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 2.1-P-14 Parengtų darnaus
judumo planų skaičius, 2016 m.

0

0

X

X

X

X

X

X

X

X

0
X

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

1 737 720

0

ES lėšos

Pasiekta reikšmė

0

306 997
0

Valstybės biudžeto lėšos

Siektina reikšmė

Rodiklis, metai

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
2017-2020

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Savivaldybės biudžeto lėšos

Privačios lėšos

2.1.2v Veiksmas Investicijos į Visagine kuriamo pramoninio
parko (SMART PARK) inžinerinius tinklus ir
susisiekimo komunikacijas bei pramoninio parko
rinkodara

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

0

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

Parengtas investicijų projektas, projektas įtrauktas į sąrašą,
projekto paraišką suderinta su CPVA ir 2017 m. vasario mėn.
planuojama pasirašyti finansavimo sutartį. Organizuotos visos
pirkimo procedūros ir vyksta griovimo darbai objekte.

Pavadinimas

2.1.3v Veiksmas Visagino miesto darnaus judumo plano
parengimas

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

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

Savivaldybės biudžeto lėšos

3 000

0

Valstybės biudžeto lėšos

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

ES lėšos
2.1.4v Veiksmas Vietinės reikšmės kelio Visagino-ParkoSedulinos al. kvartale rekonstravimas

2016-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

17 000
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

61 765
0

0

Kitos viešosios lėšos

61 765

0

0

0

ES lėšos
2.1.5v Veiksmas Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas
Visagino mieste

2017-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

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

2.1.6v Veiksmas Inžinerinių paviršinių nuotekų surinkimo ir
šalinimo tinklų rekonstravimas Visagino g.
atkarpoje nuo Parko iki Vilties g.

2016-2019

173 824

0

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

2.1.7v Veiksmas Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų
rekonstravimas Visagine

2016-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

985 000
X

Savivaldybės biudžeto lėšos
Valstybės biudžeto lėšos
Kitos viešosios lėšos

155 294

32 830

0

0

0

0

215 513

0

ES lėšos

880 000
X

Parengtas investicijų projektas, projektas įtrauktas į Utenos
regiono projektų sąrašą, pateikta paraiška APVA ir šiuo metu
derinama. Visas projektinio pasiūlymo parengimo išlaidas
patyrė administracija ir PVM išlaidos sumokėtos (nebus galima
UAB "Visagino būstas" įtraukti į apskaitą; bus derinamas
klausimas dėl jų kompensavimo / tinkamumo).

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

0

0

Valstybės biudžeto lėšos

0

0

Kitos viešosios lėšos

Parengtas investicijų projektas, projektas įtrauktas į Utenos
regiono projektų sąrašą. Paraiška bus pateikta 2017 m. rugsėjo
mėn., rengiamas techninis darbo projektas.

0
X

Privačios lėšos

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

Projektas vykdomas

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos

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

0

700 000
X

Pasiekta reikšmė

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

Privačios lėšos

Siektina reikšmė

0

0

Privačios lėšos

2 047 827

516 046

ES lėšos

1 717 233

427 968

Parengtas investicijų projektas, projektas įtrauktas į Utenos
regiono projektų sąrašą, pateikta paraiška APVA ir pasirašyta
finansavimo sutartis. Vyksta tinklų rekonstrukcijos darbai pagal
suplanuotą veiklų grafiką.

Pavadinimas

2.2. Uždavinys Užkirsti kelią socialinės rizikos židinių
formavimuisi

2.2.1v Veiksmas Buvusios Sedulinos mokyklos pastato
pritaikymas Visagino kultūros centro ir
bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros,
turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu
stogu (Visagino kurltūros centro (Vilties g. 5)
vidaus modernizavimas ir pritaikymas
bendruomenės reikmėms)

Įvykdymo terminas
(pradžia ir pabaiga)
(metai)
2014-2023

2016-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Faktinio įvykdymo data
(metai)

Jeigu baigtos įgyvendinti visos
uždavinio priemonės, vėliausia
priemonės įgyvendinimo data

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

X

X

X

Savivaldybės biudžeto lėšos

X

112 398

16 636

0

0

0
0

0

Valstybės biudžeto lėšos
Kitos viešosios lėšos
Privačios lėšos
ES lėšos

2.2.2v Veiksmas Bendrabučio tipo pastato, esančio Kosmoso g.
28 Visagine, patalpų pritaikymas socialinio būsto
įrengimui

2016-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

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

11 314

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

366 666

810

ES lėšos
2.2.3v Veiksmas Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio
pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško
gyvenimo namų Visagine įkūrimui

2016-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

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

X

109 885

4 870

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

622 683

0

Savivaldybės biudžeto lėšos

3 664 591

274 378

Valstybės biudžeto lėšos

2 143 722

23 944

Kitos viešosios lėšos

79

82

Produkto rodiklis: 2.2-P-1 Naujai įrengti ar
įsigyti socialiniai būstai (vnt.), 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 2.2-P-2 Pastatyti arba
atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miesto
vietovėje (m2), 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 2.2-P-3 Asmenų, apmokytų
valstybinės kalbos (skaičius), 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 2.2-P-4 Projektų, kuriuos
visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai
partneriai ar NVO skaičius (vnt.), 2016 m.

0

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos
portalo duomenys apie socialinės rizikos šeimų skaičių 2015 m.
pabaigoje (vnt.) Visagino savivaldybėje

Parengtas investicijų projektas, projektas įtrauktas į Utenos
regiono projektų sąrašą, pateikta paraiška CPVA ir šiuo metu
derinama. Parengtas remonto darbų aprašas ir rengiami darbų
pirkimo dokumentai.

Parengtas investicijų projektas, projektas įtrauktas į Utenos
regiono projektų sąrašą, pateikta paraiška CPVA ir pasirašyta
finansavimo sutartis. Vyksta projektavimo darbai.

0

Valstybės biudžeto lėšos

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

X

Rezultato rodiklis: 2-R-2 Socialinės rizikos
šeimų Visagino savivaldybėje skaičius (vnt.),
2016 m.

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

0
X

64 706
0

Valstybės biudžeto lėšos

Pasiekta reikšmė

0

636 921
X

Siektina reikšmė

Rodiklis, metai

514 289

0

Privačios lėšos

2 263 340

516 046

ES lėšos

34 400 966

700 141

Parengtas investicijų projektas, projektas įtrauktas į Utenos
regiono projektų sąrašą. Projekto paraiška bus pateikta 2017 m.
kovo mėn. CPVA. Parengtas techninis projektas pastatų
rekonstrukcijai.

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
Anykščių rajono savivaldybės administracija
1. Atsižvelgiant į projekto paraiškos pateikimo aplinkybes ir techninio projekto rengimo/derinimo eigą, prašoma patikslinti 1.1.1v veiksmo įvykdymo terminus.
2. Atsižvelgiant į priemonės 08.1.2-CPVA-R-407 projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytą paraiškų pateikimo terminą bei įvertinus tai, kad projekto paraiška pateikta 2016-12-30, prašoma patikslinti 1.1.6v veiksmo įvykdymo pradžią.
3. Įvertinus tai, kad prieš atliekant projektavimo darbus turi būti parengti atitinkami teritorijų planavimo dokumentai (detalieji planai), prašoma patikslinti 1.1.15v veiksmo įvykdymo terminus (pradžią ir pabaigą).
4. Atsižvelgiant į rengiamą dokumentaciją ir paskelbtą kvietimą teikti projektinius pasiūlymus, prašoma patikslinti 1.3.2v veiksmo įvykdymo terminus (pradžią ir pabaigą).

Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Rengiant investicijų projektą 1.3.7v veiksmui „Dviračių – pėsčiųjų takų plėtra Ignalinos miesto Laisvės ir Geležinkelio g., Budrių ir Ateities g. bei esamame take nuo Mokyklos g. į Strigailiškio kaimą“, paaiškėjo, kad suplanuotoms veikloms neužtenka numatytų lėšų, taip pat Laisvės gatvėje, nužymint
dviračių juostas, pagal STR reikalavimus, dviračių juostą reikėtų daryti abiejose gatvės pusėse, o tam neužtenka gatvėje esančios žemės juostos pločio. Siūloma Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos veiksmų plane šį veiksmą patikslinti, išbraukiant darbus Laisvės gatvėje. Patikslinus
veiksmo pavadinimas būtų „Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra Ignalinos miesto Geležinkelio g., Budrių ir Ateities g. bei esamame take nuo Mokyklos g. į Strigailiškio kaimą“.

Molėtų rajono savivaldybės administracija
1. Prašoma keisti Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos 1.1.10v. veiksmo „Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (II etapas)“ įgyvendinimo laikotaropį iš 2017-2020 metų į 2018-2020 metus.
2. Prašoma keisti Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos 1.2.2v. veiksmo „Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (I etapas)“ įgyvendinimo laikotaropį iš 2016-2019 metų į 2017-2020 metus.

Utenos rajono savivaldybės administracija
Pasiūlymai dėl programos keitimo:
1. Patikslinti 1.3.15v veiksmo „Dauniškio daugiabučių namų kvartalo teritorijos sutvarkymas (kiemų sutvarkymas, įrengiant/atnaujinant viešąją infrastruktūrą)“ projekto vertę pagal 2016 m. lapkričio 14 d. Susitarimą dėl projekto „Dauniškio daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo teritorijos
sutvarkymas“, projekto kodas Nr.07.1.1-CPVA-V-902-01-0003, sutarties pakeitimo Nr.1/S9-103, sumažinant savivaldybės biudžeto dalį nuo 321.470 eurų iki 150.026 eurų bei atitinkamai sumažinti bendrą projekto vertę iki 1.095.550 eurų.
2. Patikslinti 1.3.17v veiksmo „Aušros g. dalies nuo Gedimino ir Tauragnų g. sankryžos iki Žaliosios g. Utenoje rekonstrukcija, siekiant gerinti susisiekimo sąlygas, didinant pėsčiųjų saugumą bei mažinant avaringumą Utenos mieste (planuojamas rekonstruotos gatvės ilgis apie 650 m.)“ pavadinimą ir
trumpą aprašymą į „Aušros gatvės dalies nuo Gedimino ir Tauragnų gatvių sankryžos iki Žaliosios gatvės Utenoje rekonstrukcija, siekiant gerinti susisiekimo sąlygas, didinant pėsčiųjų saugumą bei mažinant avaringumą Utenos mieste (planuojamas rekonstruotos gatvės ilgis apie 775 m.)“ bei produkto
pasiekimo rodiklio 1.3-P-3 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km reikšmę iš „0,65 km“ į „0,775 km“ pagal investicijų projekto skaičiavimus ir projektinio pasiūlymo duomenis.
3. Patikslinti 1.3.19v ir 1.3.20v veiksmų įgyvendinimo pabaigą, nukeliant iš 2018 m. į 2019 m.
4. Svarstyti nepradėtų įgyvendinti veiksmų - 1.3.19v ir 1.3.20v tikslinimo būtinybę, kai bus patvirtinti projektų finansavimo sąlygų aprašai ir bus aiškios sąlygos.

Visagino savivaldybės administracija
Pasiūlymų dėl programos pakeitimo nėra

Zarasų rajono savivaldybės administracija
Pasiūlymų dėl programos pakeitimo nėra (dėl pakeitimo bus kreipiamasi apsvarsčius savivaldybės tarybos posėdyje)

Priedai:
Siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas

