Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir
įgyvendinimo gairių
5 priedas
ŠIAULIŲ REGIONO
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2018 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 2018 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

Įvykdymo terminas
(pradžia ir pabaiga)
(metai)

Faktinio įvykdymo data
(metai)

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Rodiklis, metai

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.), 2018 m.

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), 2018 m.

Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė

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

70,30

61,7

Lietuvos statistikos departamente Oficialiosios statistikos
portale apie užimtuosius pateikiami 2017 m. duomenys.
Efekto rodiklio pasiekta reikšmė nustatyta įvertinus
statistinius duomenis: apskaičiuojant užimtųjų ir darbingo
amžiaus gyventojų santykį Šiaulių regiono tikslinėse
teritorijose (pagal 2017 m. statistinius duomenis).

1,30

1,27

Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos
portale apie materialines investicijas 1 gyventojui pateikiami
2017 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
(m2), 2018 m.

47 564

5 317

Įgyvendintas veiksmas 1.1.5v (produkto rodiklio reikšmė
5 317 m2 pasiekta 2017 m.).
Neįgyvendintas 1.1.1v veiksmas (planuojama pasiekti
produkto rodiklio reikšmė - 17 400 m2).

Produkto rodiklis: 1.1.-P-2 Išsaugoti,
sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio
lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius),
2018 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.1.-P-3 Investicijas
gavusių viešųjų teritorijų plotas (ha), 2018
m.

10

0

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

Produkto rodiklis: 1.1.-P-4 Pastatyti arba
atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai
(m2), 2018 m.
1.1.1v Veiksmas Naujosios Akmenės Kultūros rūmų
aplinkos (viešosios erdvės) sutvarkymas ir
pritaikymas bendruomeniniams ir verslo
poreikiams

2016-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X

Savivaldybės biudžeto lėšos
Valstybės biudžeto lėšos
Kitos viešosios lėšos

ES lėšos
2017-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

2017-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

2017-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

448

53 701

106 898,75

Valstybės biudžeto lėšos

53 701

52 397,28

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

608 605

593 835,85
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

11 056

209,62

Valstybės biudžeto lėšos

11 056

209,62

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

125 297

2 375,77

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

X

X

37 500
37 500

0
0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

425 000

0

ES lėšos

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

X

X

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

Veiksmo neįvykdymą lėmusios priežastys:
nesėkmingi rangos darbų viešieji pirkimai (pirkimo
procedūros vyko 4 mėnesius, pirkimas buvo nutrauktas),
buvo reikalingi esminiai techninio projekto pakeitimai, kurie
atlikti iki 2018-12-31. Buvo kreiptasi į Centrinę projektų
valdymo agentūrą dėl finansavimo sutarties pratęsimo. Veiklų
įgyvendinimo laikotarpis pratęstas iki 2020-06-30. Akmenės
rajono savivaldybė 2019-01-07 raštu Nr. S-33 kreipėsi į
Vidaus reikalų ministeriją dėl projekto įgyvendinimo
pabaigos keitimo.

5 080

Savivaldybės biudžeto lėšos

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

0

0

303 060

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

3 170

26 740

X

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

614 883

0
0

Privačios lėšos

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

X

Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė

2017 m. spalio 3 d. pasirašyta projekto finansavimo sutartis
Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-61-0002. Rangos darbai baigti,
rangos darbus vykdė AB "Pakruojo arka", 2018 m. lapkričio
30 d. pasirašytas darbų perdavimo-priėmimo aktas. Galutinis
mokėjimo prašymas pateiktas 2018 m. gruodžio 17 d.

2017 m. gruodžio 29 d. pasirašyta projekto finansavimo
sutartis Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-61-0003. 2018 m. rugsėjo
mėn. vykdytas rangos darbų viešasis pirkimas (pasiūlymus
pateikė du rangovai, vieno rangovo pasiūlymas atmestas dėl
per didelės kainos, kitas rangovas nepateikė kvalifikacijos
įrodančių dokumentų). Pirkimas buvo nutrauktas. Šiuo metu
vykdomas pakartotinas rangos darbų viešasis pirkimas.
Patirtos išlaidos: už investicijų projekto parengimo paslaugas,
techninio projekto ekspertizės paslaugas.

2018 m. kovo mėn. pateiktas projektinis pasiūlymas. Paraišką
planuojama teikti 2019 m. balandžio mėn. Pakruojo rajono
savivaldybės administracija su UAB „Šiaulių hidroprojektas“
2017 m. gruodžio 29 d. pasirašė paslaugų teikimo sutartį dėl
Pakruojo m. turgavietės sutvarkymo ir pritaikymo verslo
poreikiams techninio projekto parengimo paslaugų. Techninis
projektas 2018 m. gruodžio 20 d. pateiktas ekspertizei.

Pavadinimas

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

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

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Rodiklis, metai

Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė

Baigtas įgyvendinti: 2017 m.
lapkričio 3 d. galutinė projekto
įgyvendinimo ataskaita Nr. 2

X

X

X

X

Savivaldybės biudžeto lėšos

77 592,42

77 592,42

X

X

Valstybės biudžeto lėšos

56 917,20

56 917,20

Kitos viešosios lėšos

0,00

0

Privačios lėšos

0,00

0

645 061,79

645 061,79
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Faktinio įvykdymo data
(metai)

ES lėšos
1.1.6v Veiksmas Pavenčių laisvalaikio zonos įkūrimas
Kuršėnų mieste

2019-2021

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X

Savivaldybės biudžeto lėšos

76 026

4 900,50

Valstybės biudžeto lėšos

76 025

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

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

2018-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

2017-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

861 619
X

181 145

6 496

Valstybės biudžeto lėšos

181 144

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

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

2 052 970
X

2018 m. produkto rodiklio 1.1.-P-1 pasiekti neplanuota.
2018 m. rugsėjo 7 d. pasirašyta rangos sutartis, 2019 m. bus
pradėti vykdyti rangos darbai.
Patirtos išlaidos dar nėra deklaruotos, neįvertintas jų
tinkamumas finansuoti, todėl visa suma priskiriama
savivaldybės biudžeto lėšų daliai

0
X

75 989

820

Valstybės biudžeto lėšos

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

430 603

4 670

ES lėšos

2018 m. produkto rodiklio 1.1.-P-1 pasiekti neplanuota.
Projekto sutartis dar nėra pasirašyta, todėl visos patirtos
išlaidos priskiriamos savivaldybės biudžeto lėšų daliai.

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

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

X

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

Projekto paraiška patvirtina ir pasirašyta finansavimo sutartis.
Šiuo metu vyksta projektavimo darbai.

Pavadinimas

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

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

Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Savivaldybės biudžeto lėšos

37 188

22 500

Valstybės biudžeto lėšos

37 186

16 500

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

421 452

260 500

ES lėšos
1.1.10v Veiksmas Pakruojo m. Kruojos upės pakrančių ir
miesto parko sutvarkymas

2018-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X

Savivaldybės biudžeto lėšos

42 063

0

Valstybės biudžeto lėšos

42 063

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

ES lėšos
1.1.11v Veiksmas Buvusios Pakruojo m. spaustuvės pastato
konversija

2018-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

476 733
X

2014-2023

34 500

0

Valstybės biudžeto lėšos

34 500

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Jeigu baigtos įgyvendinti visos
uždavinio priemonės, vėliausia
priemonės įgyvendinimo data

391 000
X

Projekto paraiška patvirtina ir pasirašyta finansavimo sutartis.
Projektas vykdomas.

2018 m. rugpjūčio mėn. pateiktas projektinis pasiūlymas.
Paraišką planuojama teikti 2019 m. rugsėjo mėn. Šiuo metu
rengiami techninio projekto parengimo paslaugų viešojo
pirkimo dokumentai.

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

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

X

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

2018 m. rugpjūčio mėn. pateiktas projektinis pasiūlymas.
Paraišką planuojama teikti 2019 m. vasario mėn. Pakruojo
rajono savivaldybės administracija su UAB „EKSPLOIT"
2019 m. sausio 14 d. pasirašė paslaugų teikimo sutartį dėl
techninio projekto parengimo paslaugų.

0
X

Rezultato rodiklio pasiekta reikšmė nustatyta apskaičiuojant,
kiek veikiančių įmonių tenka 1 000 gyventojų Šiaulių regiono
tikslinėse teritorijose pagal 2018 m. (metų pradžios
duomenys) statistinius duomenis (Lietuvos statistikos
departamentas, Oficialiosios statistikos portalas).

Rezultato rodiklis: 1-R-2 Verslumo lygis
Šiaulių regiono savivaldybėse, kuriose yra
tikslinių teritorijų (veikiančių įmonių
skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų) (vnt.),
2018 m.

14,5

15

Produkto rodiklis: 1.2.-P-1 Sukurtos arba
atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse
(m2), 2018 m.

0

28 805,87

Įgyvendintas 1.2.1v veiksmas (galutinė produkto rodiklio
reikšmė - 28.805,87 m2)

Produkto rodiklis: 1.2.-P-2 Modernizuoti
kultūros infrastruktūros objektai (skaičius),
2018 m.

1

1

Pagal veiksmą 1.2.8v 2018 m. pasiekta planuota produkto
rodiklio reikšmė - 1 objektas, tačiau veiksmas nėra baigtas
įgyvendinti, nes galutinis projekto mokėjimo prašymas
planuojamas pateikti iki 2019-02-15.

Produkto rodiklis: 1.2.-P-3 Sutvarkyti,
įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir
kultūros paveldo objektai ir teritorijos
(skaičius), 2018 m.

0

0

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

Produkto rodiklis: 1.2.-P-4 Namų ūkių,
priskirtų geresnei energijos vartojimo
efektyvumo klasei (skaičius, namų ūkiai),
2018 m.

1.2.1v Veiksmas Kompleksinis Joniškio miesto daugiabučių
gyvenamųjų namų kvartalų sutvarkymas

2016-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

2018

2016-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

2016-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Produkto rodiklis: 1.2.-P-5 Projektas, kurį
visiškai arba iš dalies įgyvendina socialiniai
partneriai ar NVO (skaičius), 2018 m.

10

0

Produkto rodiklis: 1.2.-P-6 Investicijas
gavusio inkubatoriaus infrastruktūros plotas
(m2), 2018 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.2.-P-7 Subsidijas
gaunančių įmonių skaičius (įmonės), 2018
m.
Produkto rodiklis: 1.2.-P-8 Socialiniai
verslai, sukurti gavus ESF investicijas
(skaičius), 2018 m.

0

0

0

0

X

163 095,02

24 672,19

X

X

30 028,71

24 672,18

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

340 325,29

279 618,07
X

X

X

X

X

X

X

X

Valstybės biudžeto lėšos

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

X

X

550 460,10

81 713,36

732 000

732 000

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

455 640

20 498,15

Valstybės biudžeto lėšos

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

0

X

ES lėšos
1.2.2v Veiksmas Joniškio kultūros centro modernizavimas

1 839

X

Savivaldybės biudžeto lėšos

X

Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė

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

X

X

51 423

381,26

Valstybės biudžeto lėšos

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

291 393

2 160,49

ES lėšos

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

Veiksmas įgyvendintas. Atsižvelgiant į viešųjų pirkimų
sutartis, projekto rezultatui pasiekti panaudota mažiau lėšų
nei buvo planuota (pagal techninį projektą).

1. Projektinis pasiūlymas pateiktas 2016-05-10
2. Centrinei projektų valdymo agentūrai paraiška pateikta
2016-08-26
3. Finansavimo sutartis pasirašyta 2016-11-14
4. Projekto pabaiga numatyta 2019 m.
5. Atlikta statybos darbų ir paslaugų už 834 211,51 Eur,
įsisavinta lėšų dalis 47,82%.
Vykdytos projekto veiklos, apmokėti statybos darbai,
inžinierinės paslaugos ir netiesioginės išlaidos.

2018 m. liepos 30 d. pasirašyta projekto finansavimo sutartis
Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-61-0004. 2018 m. rugsėjo mėn.
vykdytas rangos darbų viešasis pirkimas (pasiūlymus pateikė
du rangovai, vieno rangovo pasiūlymas atmestas dėl per
didelės kainos, kitas rangovas nepateikė kvalifikacijos
įrodančių dokumentų). Pirkimas buvo nutrauktas. Šiuo metu
vykdomas pakartotinas rangos darbų viešasis pirkimas.

Pavadinimas

1.2.4v Veiksmas Kompleksinis Kuršėnų miesto daugiabučių
namų gyvenamųjų kvartalų sutvarkymas

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

Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Savivaldybės biudžeto lėšos

2019-2021

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

610 629
X

2018-2020

45 238

0

Valstybės biudžeto lėšos

45 238

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

512 706
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

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

2016-2019

986 342

25 073,49

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

291 393
X

80 408

69 735,47
536 000

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

455 640

264 828,87

ES lėšos

2018 m. produkto rodiklio 1.2.-P-3 pasiekti neplanuota. 2018
m. pasirašyta rangos sutartis, pradėti vykdyti rangos ir
tvarkybos darbai.
Patirtos išlaidos dar nėra deklaruotos, neįvertintas jų
tinkamumas finansuoti, todėl visa suma priskiriama
savivaldybės biudžeto lėšų daliai

0
X

536 048

Valstybės biudžeto lėšos

2018 m. produkto rodiklio 1.2.-P-1 pasiekti neplanuota.

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos

2018 m. produkto rodiklio 1.2.-P-1 pasiekti neplanuota.
2018 m. pasirašytos rangos sutartys pradėti vykdyti rangos
darbai.
Patirtos išlaidos dar nėra deklaruotos, neįvertintas jų
tinkamumas finansuoti, todėl visa suma priskiriama
savivaldybės biudžeto lėšų daliai.

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

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

0

Kitos viešosios lėšos

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

168 217

53 880
53 879

Valstybės biudžeto lėšos

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

Projekto paraiška patvirtina ir pasirašyta finansavimo sutartis.
Projektas vykdomas.

Pavadinimas

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

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)
Savivaldybės biudžeto lėšos

2014-2023

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Rodiklis, metai

Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė

X

X

X

X

X

X

502 363,55

494 018

380 000

380 000

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

452 238,62

417 253

Valstybės biudžeto lėšos

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

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Jeigu baigtos įgyvendinti visos
uždavinio priemonės, vėliausia
priemonės įgyvendinimo data

X

Rezultato rodiklis: 1-R-3 Sutrumpėjęs
sugaištas kelionių Šiaulių regiono tikslinių
teritorijų automobilių keliais (išskyrus TENT kelius) laikas (mln. val.), 2018 m.

X

2016-2019

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

X

X

23 895

1 028

0

0

23 893
0
270 794

0
0
0

Veiksmo neįvykdymą lėmusios priežastys:
dėl Centrinės projektų valdymo agentūros vykdomų galimų
projekto viešųjų pirkimų dokumentų ir sutarčių įgyvendinimo
pažeidimų tyrimų, užsitęsė projekto mokėjimo dokumentų
vertinimas. Projekto finansavimo sutartis pakeista 2018-1220 raštu Nr. 2018/2-7923 numatant, kad galutinis mokėjimo
prašymas pateikiamas iki 2019-02-15. Projekto veiklos yra
baigtos 2018 m. ir finansavimo sutarties termino pratęsimas
neturi neigiamos įtakos projekto tikslams ir uždaviniams. Dėl
projekto įgyvendinimo pabaigos termino, projekto lėšų sumų
keitimo Akmenės rajono savivaldybė kreipėsi į Vidaus reikalų
ministeriją 2019-01-07 raštu Nr. S-33.

0

0

3,55

0

Neįgyvendinti veiksmai 1.3.1v ir 1.3.2v (buvo planuota
pasiekti produkto rodiklio reikšmė 1,447 km). 2018-11-07
Akmenės rajono savivaldybė kreipėsi į Vidaus reikalų
ministeriją dėl integruotos teritorijų vystymo programos
esminio pakeitimo: 1.3.2v veiksmu bus įrengiamos tik eismo
saugumo priemonės, todėl galutinė planuojama pasiekti
produkto rodiklio reikšmė 0,44 km.

Produkto rodiklis: 1.3.-P-2 Bendras naujai
nutiestų kelių ilgis (km), 2018 m.

0

0

Neįgyvendintas veiksmas 1.3.6v (planuojama pasiekti
produkto rodiklio reikšmė - 1,33 km).

Produkto rodiklis: 1.3.-P-3 Įdiegtos saugų
eismą gerinančios ir aplinkosaugos
priemonės (skaičius), 2018 m.

2

0

Neįgyvendinti veiksmai 1.3.1v ir 1.3.2v (planuojama pasiekti
produkto rodiklio reikšmė - 2 vnt.).

Produkto rodiklis: 1.3.-P-4 Įrengtų naujų
dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų
ilgis (km), 2018 m.

1,3

0

Neįgyvendintas veiksmas 1.3.3v (planuojama pasiekti
produkto rodiklio reikšmė - 1,195 km).
Neįgyvendintas veiksmas 1.3.7v (planuojama pasiekti
produkto rodiklio reikšmė - 0,696 km).

Produkto rodiklis: 1.3.-P-5 Rekonstruotų
dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų
ilgis (km), 2017 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.3.-P-1 Bendras
rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis
(km), 2018 m.

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

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

X

X

X

X

Veiksmo neįvykdymą lėmusios priežastys:
nesėkmingi rangos darbų viešieji pirkimai (rangos darbai
buvo nupirkti iš trečio karto). Projekto finansavimo sutartis
pasirašyta 2018-11-06.

Pavadinimas

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

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

Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė

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
Valstybės biudžeto lėšos
Kitos viešosios lėšos
Privačios lėšos
ES lėšos

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

2016-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

2017-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Savivaldybės biudžeto lėšos

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

0

7 941
0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

61 475
X

Savivaldybės biudžeto lėšos
Valstybės biudžeto lėšos
Kitos viešosios lėšos

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

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

23 040

19 302,77

0

0

23 040

23 039,89

0

0

261 119

239 941,71
X

56 477

1 322,63

0

0

56 475

0

0

0

640 060

7 494,87

X

Veiksmo neįvykdymą lėmusios priežastys:
nesėkmingi rangos darbų viešieji pirkimai (rangos darbai
buvo nupirkti iš antro karto). 2018-11-15 rangos darbų
sutartis buvo sustabdyta dėl atsiradusių papildomų ir
nenumatytų oro linijos iškėlimo darbų. Finansavimo sutartis
pasirašyta 2018-10-12.

0
X

X

Veiksmo neįvykdymą lėmusios priežastys:
projekto įgyvendinimas buvo atidėtas dėl Akmenės rajono
savivaldybėje įgyvendinamo kito, valstybinės svarbos
projekto, kuriam reikėjo didelės dalies finansavimo. Projekto
paraišką planuojama teikti 2019-09-30. Akmenės rajono
savivaldybė kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją 2018-11-07
raštu Nr. S-3011 dėl projekto pavadinimo, aprašomosios
dalies, įgyvendinimo laikotarpio, lėšų poreikio, finansavimo
šaltinių, pasiekimo rodiklio keitimo.

0
X

0

ES lėšos
2017-2019

0

0

228 145

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

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
2018-2021

0

X

Privačios lėšos

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

11 844

0

225 730

ES lėšos
1.3.4v Veiksmas Pakruojo miesto Kęstučio g.
modernizavimas

533 593

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

X

92 074,23

75 648,19

0

0

59 480,91

48 869,52

0

0

674 117,00

553 875,66

2017 m. spalio 27 d. pasirašyta projekto finansavimo sutartis
Nr. 06.2.1-TID-R-511-61-0003. 2018 m. Rangos darbai
baigti, rangos darbus vykdė VĮ „Kelių priežiūra“. Šiuo metu
vykdoma statybos užbaigimo procedūra. Galutinis mokėjimo
prašymas bus pateiktas 2019 m. vasario mėn.

2018 m. produkto rodiklių 1.3.-P-1 ir 1.3.-P-3 pasiekti
neplanuota. 2018 m. pasirašyta rangos sutartis, pradėti
vykdyti darbai.

1. Darbų sutartis pasirašyta 2017-07-11
2. Paraiška pateikta 2017-07-26
3. Finansavimo sutartis pasirašyta 2017-10-30
4. Įsisavinta lėšų 82 proc.
5. Darbų pabaiga numatyta 2019 m. I ketv.
Apmokėta už darbus ir paslaugas.

Pavadinimas

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

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

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Faktinio įvykdymo data
(metai)

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

2017-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Rodiklis, metai

Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Projekto paraiška patvirtina ir pasirašyta finansavimo sutartis.
Projektas vykdomas.

X

X

Projekto paraiška patvirtina ir pasirašyta finansavimo sutartis.
Darbai prasidės 2019 m.

X

X

27 219,77

25 729,70

Valstybės biudžeto lėšos

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

83 462,90

78 893,95

X

X

ES lėšos
1.3.8v Veiksmas Kelmės miesto pietinės dalies sutvarkymas
įrengiant eismo saugumo priemones

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

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

1.3.9v Veiksmas Vytauto Didžiojo g. Kelmės mieste
pėsčiųjų-dviračių tako sutvarkymas

2017-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

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

ES lėšos
2018-2020

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

72 410

0

0

58 396

76 060

0

0

676 575

580 800

X

Privačios lėšos

1.3.10v Veiksmas Sporto, Gėlių ir Ievų gatvių Kelmės mieste
rekonstravimas

58 396

X

20 214

41 626,99

0

0

816 465

715 162,41

0

0

114 547

61 260

X

X

23 238

0

0

0

23 238

0

0

0

263 363

0

Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar
veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių
nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Paraiška pateikta 2017-10-18
2. Darbų sutartis pasirašyta 2017-08-24
3. Statybos darbai baigti 2018-10-29
Įsisavinta lėšų - 94,53 proc.
Apmokėta už darbus ir paslaugas.

Projekto paraiška patvirtina ir pasirašyta finansavimo sutartis.
Projektas vykdomas.

Pavadinimas

1.3.11v Veiksmas Pakruojo miesto J. Basanavičiaus gatvės
modernizavimas

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)
Savivaldybės biudžeto lėšos

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Rodiklis, metai

Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė

X

X

X

X

X

X

X

X

17 607

0

0

0

263 751

0

0

0

199 542

0

Savivaldybės biudžeto lėšos

4 778 752,09

1 343 251,34

Valstybės biudžeto lėšos

2 334 025,91

1 799 144,28

Kitos viešosios lėšos

1 344 655,91

863 131,82

Valstybės biudžeto lėšos
Kitos viešosios lėšos
Privačios lėšos
ES lėšos

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

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Privačios lėšos
ES lėšos
Iš viso:

0,00

0,00

13 622 150,60

4 018 148,18

22 079 584,51

8 023 675,62

Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar
veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių
nepasiekimą lėmusias priežastis
2018 m. gruodžio mėn. pateiktas projektinis pasiūlymas.
Paraišką planuojama pateikti iki 2019 m. kovo 1d. Šiuo metu
rengiami rangos darbų viešojo pirkimo dokumentai.

III SKYRIUS
PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ PAKEITIMO
3. Siūlant keisti programos tikslus ir (arba) uždavinius turi būti pateikta:
3.1. poreikį keisti programą pagrindžianti informacija:
pakartotinai atliktos programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslų ir (arba) uždavinių ir priemonių alternatyvų įvertinimo išvada ir pridėtas tikslo alternatyvų ir (arba) uždavinio alternatyvų įvertinimas, atliktas pagal gairių 6 priedo metodines rekomendacijas;
3.2. siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas.

