Integruotų teritorijų vystymo programų
rengimo ir įgyvendinimo gairių
2 priedas
UTENOS REGIONO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS VYSTYMO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS
1. Tikslas: PADIDINTI EKONOMINĮ AKTYVUMĄ UTENOS REGIONE.
1. Programos pirmasis tikslas suformuotas atsižvelgiant į SSGG analizės metu identifikuotus didžiausią įtaką tikslinių treitorijų vystymuisi darančius veiksnius.
Siekiama sudaryti sąlygas spartesniam Utenos regiono savivaldybių ekonominiam augimui įvairinant ekonominę veiklą Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Utenos,
Zarasų ir Visagino miestuose (toliau– Utenos regiono miestai). Įvairinant ekonominę veiklą būtų prisidėta prie aukšto struktūrinio nedarbo problemos sprendimo;
pritraukiant į aukštesnę pridėtinę vertę orientuotas investicijas, sudarytos sąlygos augti gyventojų pajamoms. Tai leis išnaudoti palankią regiono gamtinę aplinką,
augančias šalies gyventojų pajamas ir didėjančias nuotolinio darbo galimybes (mažesnę būtinybę turėti darbo vietą didesniame mieste). Pasiekus tikslą daugiau
gyventojų galėtų pasiliktų (ar atvykti) gyventi ir dirbti Utenos regione.
2. Svarstyti alternatyvūs tikslai ir tikslo pasirinkimo priežastys (pagal gairių 6 priedą atlikto tikslų alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada).
Šiam tikslui buvo suformuoti šis alternatyvus tikslas:
1 (A). Padidinti Utenos regiono miestų patrauklumą jauniems gyventojams, užtikrinant demografinį regiono gyvybingumą (efektas vertinamas pagal demografinės
senatvės koeficientą, savivaldybės lygiu).
Daugiakriterinės analizės metodu buvo atrinkta tikslo alternatyva „PADIDINTI EKONOMINĮ AKTYVUMĄ UTENOS REGIONO MIESTUOSE“.
3. Tikslui priskirtas efekto rodiklis (pavadinimas, matavimo vienetai, siekiama reikšmė ir metai, kuriais ši reikšmė turi būti pasiekta).
Darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse Utenos regione. Siekiama reikšmė 2023 metais – 27337
Programos efektas:
Kodas
1-E

Efekto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai
Darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse Utenos
apskrities savivaldybėse

Pradinė reikšmė (2013 m.)

Siekiama reikšmė (2020 m.)

Siekiama reikšmė (2023 m.)

26036

26686

27337

Pradinė reikšmė (2013 m.)

Siekiama reikšmė (2020 m.)

Siekiama reikšmė (2023 m.)

Programos rezultatai:
Kodas

Rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

1-R-1
1-R-2

Naujų įmonių steigimosi sparta (per trejus metus
mieste registruotų įmonių skaičius, tenkantis 1000
gyv.)
Paslaugų įmonių sukuriama pridėtinė vertė,
vienam dirbančiajam, tūkst. eurų.

3,7

4,0

5,5

6,6

8,0

10,0

Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafikas
Kodas
1-E
1-R-1

1-R-2

Rodiklio pavadinimas,
matavimo vienetai
Darbuotojų skaičius
veikiančiose įmonėse
Naujų įmonių steigimosi
sparta (per trejus metus
mieste registruotų įmonių
skaičius, tenkantis 1000
gyv.)
Paslaugų įmonių
sukuriama pridėtinė
vertė, vienam
dirbančiajam, tūkst. eurų.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

Siekiama reikšmė
2018 m.
2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

26036

26686

27337

3,7

4,0

5,5

6,6

8,0

10,0

1.1. Uždavinys: Pagerinti sąlygas smulkiajam, bendruomeniniam ir socialiniam verslui
1. Uždavinys pasirinktas siekiant išspręsti aukšto nedarbo problemą, nulemtą struktūrinių priežasčių (darbo paklausos pramonėje sumažėjimo ir pasikeitusių
poreikių neatitinkančios darbo jėgos kvalifikacijos) ir žemo verslumo lygio. Siekiama paskatinti inovatyviais modeliais veikiančių smulkių ir mikro-verslų
atsiradimą ir plėtrą, kurie galėtų greičiau ir efektyviau prisitaikyti prie globalios ekonomikos pokyčių, o kartu būtų ir aktyviais vietos bendruomenės dalyviais.
2. Įvertinus galimas skirtingas uždavinio įgyvendininimo priemones, daugiakriterinės analizės metodu buvo atrinkta uždavinio alternatyva, turinti mažiausią
įgyvendinimo riziką ir didžiausią sąnaudų efektyvumą.
3. Uždaviniui priskirtas programos rezultatas:
Naujų įmonių steigimosi sparta. Siekiama reikšmė 2023 metais – 5,5 įmonės 1000 gyv. per 2020-2023 metus.
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Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):

Kodas

1-1-P-1

1-1-P-2

1-1-P-3

1-1-P-4

1-1-P-5

1-1-P-6

Rodiklio
pavadinimas,
matavimo vienetai
Sukurtos arba
atnaujintos
atviros erdvės miestų
vietovėse, m2
Pastatyti arba
atnaujinti viešieji
arba komerciniai
pastatai miestų
vietovėse, m2
Bendras rekonstruotų
arba atnaujintų kelių
ilgis, km.
Sutvarkyti, įrengti ir
pritaikyti lankymui
gamtos ir kultūros
paveldo objektai ir
teritorijos
Įrengtų naujų
dviračių ir/ar pėsčiųjų
takų ir/ar trasų ilgis,
km.
Namų ūkių, priskirtų
geresnei energijos
vartojimo
efektyvumo klasei,
skaičius

Siekiama reikšmė
2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.
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1-1-P-7

1-1-P-8

1-1-P-9

1-1-P-10

Metinis pirminės
energijos suvartojimo
viešuosiuose
pastatuose
sumažėjimas, kWh
per metus

Neįgalių asmenų,
gaunančių
paslaugas
bendruomenėje,
dalis nuo visų
neįgaliųjų,
gaunančių
socialines
paslaugas, proc.
Asmenų (šeimų),
kuriems išnuomotas
savivaldybės
socialinis būstas,
dalis nuo visų
socialinio būsto
nuomos laukiančių
asmenų (šeimų),
proc.
Lietaus nuotėkio
plotas, iš kurio
surenkamam
paviršiniam (lietaus)
vandeniui tvarkyti,
įrengta ir (ar)
rekonstruota
infrastruktūra, ha
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Uždavinio įgyvendinimo priemonės:
1.1.1.(v) Viešųjų investicijų priemonės (detalizuota
veiksmų plane)
1.1.1.1. Apleistos teritorijos ir pastatų Tilto gatvėje
konversija, sukuriant vietinių produktų turgavietę, socialinio
ir bendruomeninio verslo ir paslaugų klasterio infrastruktūrą.
1.1.1.2 Anykščių miesto centrinės dalies viešųjų erdvių
sistemos pertvarkymas (I etapas): autobusų stoties prieigų
viešųjų erdvių sutvarkymas ir turizmo informacijos centro
reikmėms naudojamo buvusio prekybos paviljono
pritaikymas vietos bendruomenės ir lankytojų aptarnavimui.
1.1.1.3 Anykščių miesto centrinės dalies viešųjų erdvių
sistemos pertvarkymas (II etapas): renovuotų ar renovuojamų
daugiabučių gyvenamųjų namų aplinkos sutvarkymas ir
bendruomeninės aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros
įrengimas (sutvarkant apleistą teritoriją už baseino
„Bangenis“ ir J.Biliūno gimnazijos sporto aikštyną),
reprezentacinių miesto erdvių sujungimas dviračių ir pėsčiųjų
takais, įskaitant trūkstamas jungtis su Šventosios pažintiniu
taku. Susisiekimo sąlygų gerinimas tarp kuriamų miesto
traukos centrų (Paupio, J. Jablonskio, Tilto, Žvejų, Parko,
Kalno ir kt. gatvių rekonstrukcija).
1.1.1.4. Anykščių menų centro patalpų pritaikymas naujų
kultūrinių ir edukacinių paslaugų bei renginių teikimui

Lėšų poreikis (iš viso)
tūkst. Lt

Iš jų viešosios
lėšos, tūkst. Lt

Iš jų ES lėšos, tūkst.
Lt

Sukuriamas produktas
(produkto rodiklio
pavadinimas, matavimo
vienetai, kiekybinė reikšmė)

Sukurtos arba atnaujintos
atviros erdvės miestų
vietovėse, m2
Sukurtos arba atnaujintos
atviros erdvės miestų
vietovėse, m2.
Pastatyti arba atnaujinti
viešieji arba komerciniai
pastatai miestų vietovėse,
m2.
Sukurtos arba atnaujintos
atviros erdvės miestų
vietovėse, m2.
Bendras rekonstruotų arba
atnaujintų kelių ilgis, km.
Įrengtų naujų dviračių ir/ar
pėsčiųjų takų ir/ar trasų
ilgis, km.

Sukurtos arba atnaujintos
atviros erdvės miestų
vietovėse, m2.
Pastatyti arba atnaujinti
viešieji arba komerciniai
pastatai miestų vietovėse,
m2.
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1.1.1.5 Anykščių menų centro medinių ūkinių pastatų
konversija į viešąsias renginių ir edukacines erdves
1.1.1.6 Išskirtinių Anykščių krašto vertybių ekspozicijos
įrengimas Anykščių miesto parke

Sutvarkyti, įrengti ir
pritaikyti lankymui gamtos
ir kultūros paveldo objektai
ir teritorijos, 1 vnt.

1.1.1.7 Susisiekimo sąlygų pagerinimas tarp kuriamų miesto
traukos centrų (Paupio, J. Jablonskio, Tilto, Žvejų, Parko,
Kalno ir kt. gatvių rekonstrukcija).

1.1.1.8 Atlikti Dūkšto globos namų pastato remonto darbus,
pritaikant jį kompleksinei socialinių paslaugų plėtrai.
1.1.1.9 Pramoninio pastato Ignalinoje, Gėlių g. Nr. 13
pritaikomo socialiniam būstui pertvarkymo užbaigimas

1.1.1.10 Inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų
sutvarkymas ir įrengimas suplanuotoje privataus verslo
plėtrai Ignalinos miesto rekreacinėje zonoje tarp Gavio ežero
ir Turistų gatvės.
1.1.1.11 Paviršinio vandens nuotekų tinklų įrengimas Turistų
gatvėje, sutvarkant prieigas prie suplanuotos privačiam
verslui rekreacinės teritorijos.

1.1.1.12. Ąžuolų ir Kreivosios gatvių teritorijų išnaudojimas
įrengiant universalią daugiafunkcinę aikštę ir elektromobilių
įkrovimo punktą.

466560

69985

396575

1489628

223444

1266194

1036

207

829

1277

256

1021

2 000

2 000

1 700

Neįgalių asmenų, gaunančių
paslaugas bendruomenėje,
dalis nuo visų neįgaliųjų,
gaunančių socialines
paslaugas, proc.
Asmenų (šeimų), kuriems
išnuomotas savivaldybės
socialinis būstas, dalis nuo
visų socialinio būsto
nuomos laukiančių asmenų
(šeimų), proc.

Lietaus nuotėkio plotas, iš
kurio surenkamam
paviršiniam (lietaus)
vandeniui tvarkyti, įrengta
ir (ar) rekonstruota
infrastruktūra, ha
Sukurtos arba atnaujintos
atviros erdvės miestų
vietovėse, m2
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1.1.1.13 Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis
sutvarkymas (I etapas); (Amatų gatvės kvartalo kompleksinis
sutvarkymas: atvirų lauko prekyviečių bei pastato Amatų g. 4
rekonstrukcija ir daugiabučių gyvenamųjų namų aplinkos
sutvarkymas)
3 529

3 529

3 000

1.1.1.14. Zarasų senamiesčio regeneracija ir pritaikymas
ekonominei veiklai įrengiant dengtą prekybos ir paslaugų
pasažą prie pastato Bukonto g.1 (buvęs policijos komisariato
pastatas)
1.1.14v Veiksmas:. Prekybos ir paslaugų pasažo įrengimas
buvusio policijos pastato kieme
1.1.15v Veiksmas: Prekybos ir paslaugų pasažo sujungimas
su Zaraso ežero pakrante rekonstruojant Zarasų gatvę

3000,0

2800,0

2380,0

1.1.1.15. Kompleksinės lauko ir vidaus prekybos sistemos
sukūrimas siekiant didinti gyventojų ekonominį aktyvumą,
ypač skatinant vietinės gamybos produktų prieinamumą
miesto gyventojams ir svečiams: vietos produktų turgelio
įrengimas Zarasų miesto centre, Didžiojo Zarasų miesto
turgaus sutvarkymas.
1.1.16v Veiksmas: Miesto centre įrengti šiuolaikišką vietos
produktų prekybos turgelį
1.1.17v Veiksmas: Sutvarkyti didžiojo Zarasų miesto turgaus
infrastruktūrą

2800,00

2600,00

2210,0

Sukurtos arba atnaujintos
atviros erdvės miestų
vietovėse, m2.
Pastatyti arba atnaujinti
viešieji arba komerciniai
pastatai miestų vietovėse,
m2.

Sukurtos arba atnaujintos
atviros erdvės miestų
vietovėse, m2 -500
Bendras rekonstruotų arba
atnaujintų kelių ilgis, km.0,15
Sutvarkyti, įrengti ir
pritaikyti lankymui gamtos
ir kultūros paveldo objektai
ir teritorijos, 1 vnt.
Sukurtos arba atnaujintos
atviros erdvės miestų
vietovėse, m2-1500

1.1.2 (v) Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės būdu
numatomos įgyvendinti priemonės, kurių dalį lėšų sudaro
ES lėšos, valstybės, savivaldybių biudžetai ir kitos
viešosios lėšos :
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1.1.2.1 Įrengtų prekybos ir paslaugų vietų nuoma ekonominę
veiklą vykdantiems subjektams (fiziniams asmenims,
įmonėms, NVO sektoriui)
1.1.18v: Veiksmas. Verslumo skatinimo mokymai
potencialiems vietos produktų gamintojams ir paslaugų
teikėjams
X

X

X

1.1.2.2. ...
1.1.3. Priemonės, kurių įgyvendinimui numatomos
naudoti finansinės priemonės:
1.1.3.1. Daugiabučių renovacija kompleksiškai tvarkomoje
teritorijoje (patikslinti pagal sąrašus).
1.1.3.2. Anykščių menų
efektyvumo didinimas.

centro

energijos

vartojimo

1000
1.1.4. Organizacinio, administracinio pobūdžio priemonės
(pavyzdžiui, esamų įstaigų veiklos optimizavimas):
1.1.4.1. ...
1.1.4.2. ...
1.1.5. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per bendruomenės
inicijuotos vietos plėtros iniciatyvą:
1.1.5.1. Vietos valdžios, verslo ir bendruomenės
bendradarbiavimo pagrindu veikiančio socialinio ir
bendruomeninio verslo ir paslaugų klasterio sukūrimas
Anykščiuose, išnaudojant sukurtą viešąją infrastruktūrą
(atlikus teritorijos ir pastatų Tilto gatvėje ir kitų viešųjų
erdvių ir pastatų konversiją). Remtinos paslaugos,
padedančios tikslinių grupių* asmenims įgyti naujų įgūdžių
(taip pat pameistrystės būdu), organizuoti mikroverslo
logistines sistemas (žaliavų tiekimo, produkcijos realizavimo,
rinkodaros), organizuoti informavimą ir mokymus asmenims
ir įmonėms, skatinti savarankišką užimtumą.

200

200

Namų ūkių, priskirtų
geresnei energijos vartojimo
efektyvumo klasei, skaičius
Metinis pirminės energijos
suvartojimo viešuosiuose
pastatuose sumažėjimas,
kWh per metus

Bendruomenės
inicijuojamos vietos plėtros
projektų dalyviai, 150
asmenų
X

X

X
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1.1.5.2. Vietos valdžios, verslo ir bendruomenės
bendradarbiavimo pagrindu veikiančio socialinio ir
bendruomeninio verslo ir paslaugų klasterio sukūrimas
Ignalinoje, išnaudojant sukurtą viešąją infrastruktūrą.
Remtinos paslaugos, padedančios tikslinių grupių asmenims
įgyti naujų įgūdžių (taip pat pameistrystės būdu), organizuoti
mikroverslo logistines sistemas (žaliavų tiekimo ir
produkcijos realizavimo), organizuoti informavimą ir
mokymus asmenims ir įmonėms, skatinti savarankišką
užimtumą.
1.1.5.3 Interaktyvių kūrybinių veiklų netradicinėse Zarasų
senamiesčio erdvėse organizavimas
1.1.5.4 Bendradarbiavimas tarp vietos produktų tiekėjų,
maitinimo įstaigų vykdant aktyvią vietos produktų
populiarinimo rinkodaros kampaniją
1.1.5.5 Bendradarbiavimo tarp Zarasų žemės ūkio mokyklos
ir vietos produktų gam,intojų ir paslaugų teikėjų skatinimas
1.1.6. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per konkurso būdu
atrenkamus veiksmus
1.1.6.1. Ignalinos mineralinio vandens infrastruktūros
panaudojimo galimybės sanatoriniam gydymui
1.1.6.2. ...
1.1.7. Privačiomis lėšomis siūlomos įgyvendinti priemonės
1.1.7.1. ...
1.1.7.2. ...
Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Regio Invest LT+ (V)

*tikslinės grupės: bedarbiai, ilgalaikiai bedarbiai, neaktyvūs asmenys, nedirbantis jaunimas, neįgalieji, asmenys virš 55 metų
1.2. Uždavinys: Sudaryti sąlygas Utenos regiono miestuose veikiančių įmonių produktyvumo augimui
1. Paaiškinimas, kaip formuluojant uždavinį buvo naudojami SSGG analizės rezultatai (nurodomi konkrečių SSGG lentelėje įvardytų veiksnių strateginiai ryšiai).
Uždavinys suformuotas atsižvelgiant į SSGG analizėje identifikuotą problemą – mažas didesnės dalies regiono teritorijos gyventojų pajamas, kurias nulemia maža
veikiančių įmonių sukuriama pridėtinė vertė. Siekiama išnaudoti palankią Utenos regiono gamtinę aplinką ir geografinę padėtį ir augantį lankytojų srautą ir
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besikeičiančią Europos demografinę struktūrą. Šie veiksniai, su sąlyga, kad šalies ir kaimyninių valstybių gyventojų pajamos toliau didės, sudarys paklausą
naujoms rekreacijos, sveikatos ar kūrybinėms paslaugoms.
2. Įvertinus galimas skirtingas uždavinio įgyvendininimo priemones, daugiakriterinės analizės metodu buvo atrinkta uždavinio alternatyva, turinti mažiausią
įgyvendinimo riziką ir didžiausią sąnaudų efektyvumą.
3. Uždaviniui priskirtas programos rezultatas:
Paslaugų įmonių sukuriama pridėtinė vertė, vienam dirbančiajam, sieks 10 tūkst. eurų per metus.
Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):
Kodas
1-2-P-1

1-2-P-2

1-2-P-3

1-2-P-4

1-2-P-5

Rodiklio pavadinimas,
matavimo vienetai
Sukurtos arba atnaujintos
atviros erdvės miestų
vietovėse, m2
Pastatyti arba atnaujinti
viešieji arba komerciniai
pastatai miestų vietovėse,
m2
Bent už 289 tūkst. eurų
pagal veiksmų programą
ERPF lėšomis
atnaujintos profesinio
mokymo įstaigos
Subsidijas gaunančių
įmonių skaičius
Privačios investicijos,
atitinkančios viešąją
paramą įmonėms
(subsidijos)

Siekiama reikšmė
2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.
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1-2-P-6

1-2-P-7

Numatomo apsilankymų
remiamuose kultūros ir
gamtos paveldo
objektuose bei turistų
traukos vietose skaičiaus
padidėjimas,
apsilankymų per metus
skaičius
Vandens tiekimo
paslaugų prieinamumas,
proc.
Nuotekų tvarkymo
paslaugų prieinamumas,
proc.

1-2-P-8

1-2-P-9
1-2-P10

Vandens tiekimo ir
nuotekų surinkimo
tinklų, kurių
nusidėvėjimas didesnis
nei 60 proc., dalis nuo
bendro 2012 metų tinklų
ilgio, proc.
Gerai informuotų apie
aplinkos išteklius šalies
gyventojų dalis, proc.

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

Lėšų poreikis (iš viso)
tūkst. Lt

Iš jų viešosios
lėšos, tūkst. Lt

Iš jų ES lėšos, tūkst.
Lt

Sukuriamas produktas
(produkto rodiklio
pavadinimas, matavimo
vienetai, kiekybinė reikšmė)

1.2.1.(v) Viešųjų investicijų priemonės:
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1.2.1.1. Kompleksinis Anykščių miesto Okuličiūtės dvarelio,
A. Vienuolio skvero sutvarkymas ir po šiuo skveru esančio
rūsio atvėrimas ir pritaikymas kultūrinei ir smulkiai
komercinei veiklai, didinant miesto centrinės dalies
patrauklumą privačioms investicijoms (skatinant greta
esančių privačių teritorijų ir pastatų konversiją).

Sukurtos arba atnaujintos
atviros erdvės miestų
vietovėse, m2
Sutvarkyti, įrengti ir
pritaikyti lankymui gamtos
ir kultūros paveldo objektai
ir teritorijos, 1 vnt.

1.2.1.1. Anykščių technologijos mokyklos mokymosi bazės ir
programų atnaujinimas, pritaikant jas besikeičiantiems
regiono ir savivaldybės poreikiams (bendradarbiaujant su
kitomis aukštojo universitetinio ir neuneversitetinio
mokymosi įstaigomis, verslo subjektais bei kitomis
suinteresuotomis šalimis).
1.2.1.2. Kultūros centro scenos modernizavimas, siekiant
padidinti kultūros produktų įvairovę ir prieinamumą Ignalinos
rajone

Bent už 289 tūkst. eurų
pagal veiksmų programą
ERPF lėšomis atnaujintos
profesinio mokymo
įstaigos, 1 vnt.

92,9

13,9

79

117,5

17,6

99,9

1.2.1.3 Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
infrastruktūros pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams,
teikiant naują paslaugą „Mamos ir vaiko skaitykla“.

Numatomo apsilankymų
remiamuose kultūros ir
gamtos paveldo objektuose
bei turistų traukos vietose
skaičiaus padidėjimas,
apsilankymų per metus
skaičius
Numatomo apsilankymų
remiamuose kultūros ir
gamtos paveldo objektuose
bei turistų traukos vietose
skaičiaus padidėjimas,
apsilankymų per metus
skaičius
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1.2.1.4 Naujų vandentiekio tinklų įrengimas ir esamų tinklų
rekonstrukcijos darbai Ignalinos mieste

1.2.1.5 Atlikti turizmo maršrutų ženklinimą, įrengti
informacinius stendus, ženklus, atnaujinti turizmo
informacinę sistemą internete
1.2.1.6 Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis
sutvarkymas (II etapas); (Savivaldybės aikštės ir gretimų
teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas)

1.2.1.7. Masinių renginių infrastruktūros vystymas siekiant
didinti lankytojų srautus Zarasų mieste: renginių
infrastruktūros plėtra- atskirų zonų renginių dalyviams,
organizatoriams ir rengėjams suformavimas.
1.2.1.8. Naujai Zarasų rajone atrastų SPA išteklių
(sapropelio) centro įkūrimas Zarasų mieste: esminės
inžinierinės infrastruktūros įrengimas- vandentiekio, nuotekų
tinklų, elektros linijų, transporto infrastruktūros plėtra
1.2.2 (v) Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės būdu
numatomos įgyvendinti priemonės, kurių dalį lėšų sudaro
ES lėšos, valstybės, savivaldybių biudžetai ir kitos
viešosios lėšos :
1.3.2.1. ...

1 308,9

261,8

1 047,1

172,0

34,4

137,6

2 353
6500,00

2 353
5840,0

2 000
4114,0

16000,00

1000,00

850,00

Vandens tiekimo paslaugų
prieinamumas, proc.
Nuotekų tvarkymo paslaugų
prieinamumas, proc.
Vandens tiekimo ir nuotekų
surinkimo tinklų, kurių
nusidėvėjimas didesnis nei
60 proc., dalis nuo bendro
2012 metų tinklų ilgio,
proc.
Gerai informuotų apie
aplinkos išteklius šalies
gyventojų dalis, proc.
Sukurtos arba atnaujintos
atviros erdvės miestų
vietovėse, m2
Sutvarkyti, įrengti ir
pritaikyti lankymui kultūros
paveldo objektai ir
teritorijos, 1 vnt.
Sukurtos arba atnaujintos
atviros erdvės miestų
vietovėse, m2- 4000
Pastatyti arba atnaujinti
viešieji arba komerciniai
pastatai miestų vietovėse,
m2 -4000
VP (regionivest)
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1.3.2.2. ...
1.2.3. Priemonės, kurių įgyvendinimui numatomos
naudoti finansinės priemonės:
1.3.3.1
1.3.3.2.
1.2.4. Organizacinio, administracinio pobūdžio priemonės
(pavyzdžiui, esamų įstaigų veiklos optimizavimas):
1.3.4.1. ...
1.3.4.2. ...
1.2.5. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per bendruomenės
inicijuotos vietos plėtros iniciatyvą:
1.3.5.1.
1.3.5.2.
1.2.6. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per konkurso būdu
atrenkamus veiksmus
1.2.6.1 Parama Anykščių mieste privačių įmonių kuriamoms
inovatyvioms rekreacijos, sveikatos ar kūrybinėms
paslaugoms ir su tuo susijusiems moksliniams tyrimams,
ypač skatinantinos investicijos, prisidedančios prie apleistų
miesto teritorijų konversijos ir įveiklinimo, ir vykdomomis su
viešaisiais miesto tvarkymo projektais susijusiose treitorijose.
Įmonėms, prisidedančioms prie uždavinio įgyvendinimo
siūloma pasinaudoti ES finansine parama pagal Veiksmų 3
prioriteto priemones (pvz. „Regio-invest LT+“)
1.2.6.2. ...
1.2.7. Privačiomis lėšomis siūlomos įgyvendinti priemonės
1.2.7.1. ...
1.2.7.2. ...
Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:

X

X

X

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)
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Paaiškinimas, kaip formuluojant uždavinį buvo naudojami SSGG analizės rezultatai (nurodomi konkrečių SSGG lentelėje įvardytų veiksnių strateginiai ryšiai).
2. Įvertinus galimas skirtingas uždavinio įgyvendininimo priemones, daugiakriterinės analizės metodu buvo atrinkta uždavinio alternatyva, turinti mažiausią
įgyvendinimo riziką ir didžiausią sąnaudų efektyvumą.
3. Uždaviniui priskirtas programos rezultatas (rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, siekiama reikšmė ir metai, kuriais ši reikšmė turi būti pasiekta):
Neto migracija Utenos apskrityje lygi šalies vidurkiui 2023 metais.

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):
Kodas

1-3-P-1

1-3-P-2

1-3-P-3

1-3-P-4

1-3-P-5

Rodiklio pavadinimas,
matavimo vienetai
Sukurtos arba atnaujintos
atviros erdvės miestų
vietovėse, m2
Išsaugoti, sutvarkyti ar
atkurti įvairaus teritorinio
lygmens kraštovaizdžio
arealai, 1 vnt.
Įrengtų naujų dviračių ir/ar
pėsčiųjų takų ir/ar trasų
ilgis, km
Sąvartynuose šalinamų
komunalinių atliekų dalis,
proc.
Komunalinių atliekų sraute
esančių popieriaus, plastiko,
metalo, stiklo paruošta
pakartotinai naudoti ar
perdirbti, proc.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

Siekiama reikšmė
2018 m.
2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.
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Lėšų poreikis (iš viso)
tūkst. Lt

Iš jų viešosios
lėšos, tūkst. Lt

Iš jų ES lėšos, tūkst.
Lt

1.3.1.2 Daugiabučių namų kvartalų Ignalinos mieste
susisiekimo komunikacijų kompleksinis sutvarkymas

971,3

145,7

826

1.3.1.3 Miško parko vakarinėje Ignalinos miesto dalyje
kompleksinis sutvarkymas renovuojant rekreacinę zoną ties
sveikatos, kultūros ir sporto kompleksu.

1769,6

353,9

1416

1.3.1.4 Dviračių – pėsčiųjų takų plėtra Ignalinos mieste,
pagerinant mobilumą į potencialias paslaugų (darbo) vietas

1381

276

1105

1968

394

1574

1 300

1 300

1 105

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

Sukuriamas produktas
(produkto rodiklio
pavadinimas, matavimo
vienetai, kiekybinė reikšmė)

1.3.1.(v) Viešųjų investicijų priemonės (detalizuota
veiksmų plane)
1.3.1.1.Anykščių technologijos mokyklos mokymosi bazės ir
programų atnaujinimas

1.3.1.5 Įrengti pirminio buitinių atliekų rūšiavimo liniją
Ignalinos mieste

1.3.1.6 Molėtų miesto laisvalaikio ir pramogų infrastruktūros
atnaujinimas ir plėtra Labanoro g. 1b, Molėtai

Sukurtos arba atnaujintos
atviros erdvės miestų
vietovėse,m2
Išsaugoti, sutvarkyti ar
atkurti įvairaus teritorinio
lygmens kraštovaizdžio
arealai, 1 vnt.
Įrengtų naujų dviračių ir/ar
pėsčiųjų takų ir/ar trasų
ilgis, km
Sąvartynuose šalinamų
komunalinių atliekų dalis,
proc.Komunalinių atliekų
sraute esančių popieriaus,
plastiko, metalo, stiklo
paruošta pakartotinai
naudoti ar perdirbti, proc.
Sukurtos arba atnaujintos
atviros erdvės miestų
vietovėse, m2
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1.3.1.7 Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo atnaujinimas ir plėtra
didinant atskirų Molėtų miesto teritorijų tarpusavio
integraciją: Pėsčiųjų ir dviračių takai nuo Liepų g. iki
mokyklų komplekso, nuo Inturkės g. iki Vilniaus g. palei
Pastovėlio ežerą ir nuo Melioratorių g. iki naujai nutiesto
dviračių tako į Luokesą ties Verslo g.
1.3.1.8 Park-and-ride sistemos sukūrimas ir įdiegimas Molėtų
mieste (šalia autobusų stoties)
1.3.1.9 Molėtų miesto Pastovio g. ir S. Nėries g.
rekonstrukcija diegiant eismo saugumo priemones. (projektas
sujungia mokyklų kvartalą ir naujai formuojamą
daugiafunkcine Ąžuolų-Kreivosios gatvių erdvę su
komerciniu/ gyvenamuoju Amatų g. kvartalu)
1.3.1.10 Viešosios aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros plėtra
Molėtų mieste (II etapas)

3 000

3 000

2 550

1 000

1 000

850

800

800

680

4 000

4 000

3 400

500

500

425

1 500

1 500

1 275

6 000

6 000

5 100

Sutvarkytos ugdymo
erdvės, 2 vnt
Rekonstruotas ir įrengtas
pastatas, m2

5 355

Sukurtos arba atnaujintos
atviros erdvės miestų
vietovėse, 127,7 tūkst. m2
(12,77 ha)

1.3.1.11 Molėtų miesto J. Janonio g. gyvenamojo kvartalo
viešosios infrastruktūros sutvarkymas (Kiemo gatvės
rekonstrukcija)
1.3.1.2 Ugdymo erdvių ir gerbuvio infrastruktūros
rekonstrukcija ir modernizavimas Molėtų miesto viakų
lopšelių – darželių „Saulutė“ ir „Vyturėlis“ teritorijose
1.3.1.3 Molėtų menų mokyklos perkėlimas į vieną pastatą ir
teikiamų neformalaus švietimo paslaugų pasiūlos išplėtimas
1.3.1.4 Dauniškio daugiabučių namų kvartalo teritorijos
sutvarkymas (privažiavimų ir automobilių stovėjimo aikštelių
sutvarkymas ir įrengimas, pėsčiųjų takų sutvarkymas ir
įrengimas, kvartalo apšvietimo įrengimas, lietaus nuotekų
tinklų įrengimas, konteinerių aikštelių įrengimas, žaidimų
aikštelės, bendro naudojimo sporto aikštelės, poilsio aikštelės,
šunų vedžiojimo aikštelių įrengimas)

Rekonstruotų ir rengtų
naujų ir dviračių ir/ar
pėsčiųjų takų ir/ar trasų
ilgis, km
Įgyvendintos darnaus
judumo priemonės, vnt.

6 300

945

Rekonstruotų gatvių ilgis, m
Sukurtos arba atnaujintos
atviros erdvės miestų
vietovėse, m2
Rekonstruotų arba
atnaujintų kelių ilgis, km ,
Sukurtos arba atnaujintos
atviros erdvės miestų
vietovėse, m2
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1.3.1.5 Aukštakalnio daugiabučių namų kvartalo teritorijos
(privažiavimų ir automobilių stovėjimo aikštelių sutvarkymas
ir įrengimas, pėsčiųjų takų sutvarkymas ir įrengimas, kvartalo
apšvietimo įrengimas, lietaus nuotekų tinklų įrengimas,
konteinerių aikštelių įrengimas, žaidimų aikštelės, bendro
naudojimo sporto aikštelės, poilsio aikštelės, šunų vedžiojimo
aikštelių įrengimas)
1.3.1.6 Aušros g. Utenoje kapitalinis remontas, siekiant
gerinti susisiekimo sąlygas, didinant pėsčiųjų saugumą bei
mažinant avaringumą Utenos mieste (kapitalinis remontas,
saugių perėjų įrengimas)

9 000

1400

1 350

210

7650

Sukurtos arba atnaujintos
atviros erdvės miestų
vietovėse, 210 tūkst. m2
( 21 ha)

1190

Rekonstruotų arba
atnaujintų kelių ilgis, 1,6
km

1.3.1.7 Naujų kultūros paslaugų visuomenės kultūriniams
poreikiams tenkinti sukūrimas Utenos dailės mokykloje (
Utenos Dailės mokykla įsikūrusi senajame Utenos pašto
pastate. Veiklos- vidaus patalpų tvarkybos darbai,
ekspozicinės įrangos įsigijimas. Naujos kultūros paslaugosPašto ir Trakto muziejų įkūrimas, veiklos vykdymas bei
ekskursijų organizavimas, edukacinių renginių vykdymas,
parodų rengimas)
1.3.1.8 Utenos kultūros centro veiklos plėtra (reikiamų
muzikos instrumentų įsigijimas,meno kolektyvų sceninių
kostiumų įsigijimas, mobilaus LED vaizdo ekrano įsigijimas)
1.3.1.9 Dviračių infrastruktūros Utenos mieste plėtra, siekiant
pagerinti darbo vietų Pramonės rajone pasiekiamumą
(Darnaus judumo plano parengimas, 10 km dviračių takų iš
Dauniškio kvartalo į Pramonės rajoną įrengimas, taip pat
nutiesiant trūkstamas jungtis su Vyžuonos parku ir
Aukštakalnio kvartalu. Visame Vyžuonos parke jau yra
naujai įrengti dviračių takai.)

1 000

150

850

999

149,9

849,1

3 000

Sutvarkytas ir įrengtas
kultūros paveldo objektas, 1
vnt.
Sukurtos arba atnaujintos
atviros erdvės miestų
vietovės, m2.??

Įrengtų naujų dviračių ir/ar
pėsčiųjų takų ir/ar trasų
ilgis, 10 km
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1.3.1.20 Utenos Vyturių progimnazijos vidaus patalpų
modernizavimas
4500

675

3825

3000

450

2550

1.3.1.21 Utenos vaikų lopšelio darželio "Šaltinėlis" vidaus
patalpų modernizavimas
1.3.1.22 Sukurti šiuolaikinius poreikius atitinkančią
bendruomeninę sporto ir laisvalaikio infrastruktūrą siekiant
didinti Zarasų miesto kaip gyvenamosios vietos patrauklumą
1.3.22.v Veiksmas: Rekonstruoti stadioną prie Zarasų

sporto centro
1.3.23.v. Veiksmas: Zaraso ežero pakrantėje nuo salos
iki Šaltupės g. įrengti pėsčiųjų –dviratininkų taką
1.3.2 (v) Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės būdu
numatomos įgyvendinti priemonės, kurių dalį lėšų sudaro
ES lėšos, valstybės, savivaldybių biudžetai ir kitos
viešosios lėšos :
1.3.2.1. ...
1.3.2.2. ...
1.3.3. Priemonės, kurių įgyvendinimui numatomos
naudoti finansinės priemonės:
1.3.3.1.Utenos Vyturių progimnazijos pastato renovacija
(išorės atitvarų ir energijos taupymo priemonės)
1.3.3.2 Utenos vaikų lopšelio darželio "Šaltinėlis" renovacija
(išorės atitvarų ir energijos taupymo priemonės)
1.3.3.3 Aušros g. ir Vaižganto g. dalies apšvietimo
modernizavimas
(Utenos Dauniškio kvartalą ribojančių gatvių apšvietimo
modernizavimas)

2300,00

2100,00

1785,0

Pastatyti arba atnaujinti
viešieji arba komerciniai
pastatai miestų vietovėse,
6180 m2
Pastatyti arba atnaujinti
viešieji arba komerciniai
pastatai miestų vietovėse,
2307 m2

Sukurtos arba atnaujintos
atviros erdvės miestų
vietovėse, m2;
Įrengtų naujų dviračių ir/ar
pėsčiųjų takų ir/ar trasų
ilgis, km

4500
3000

500
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1.3.4. Organizacinio, administracinio pobūdžio priemonės
(pavyzdžiui, esamų įstaigų veiklos optimizavimas):
1.3.4.1. ...
1.3.4.2. ...
1.3.5. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per bendruomenės
inicijuotos vietos plėtros iniciatyvą:
1.3.5.1.
1.3.5.2.
1.3.6. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per konkurso būdu
atrenkamus veiksmus
1.3.6.1.
1.3.6.2. ...
1.3.7. Privačiomis lėšomis siūlomos įgyvendinti priemonės
1.3.7.1. ...
1.3.7.2. ...
Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:
2. Tikslas: PALAIKYTI VISAGINO SAVIVALDYBĖJE AUKŠTĄ UŽIMTUMO LYGĮ.
1. Paaiškinimas, kaip formuluojant tikslą buvo naudojami SSGG analizės rezultatai (nurodomi konkrečių SSGG lentelėje įvardytų veiksnių strateginiai
ryšiai).
2. Svarstyti alternatyvūs tikslai ir tikslo pasirinkimo priežastys (pagal gairių 6 priedą atlikto tikslų alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada).
3. Tikslui priskirtas efekto rodiklis (pavadinimas, matavimo vienetai, siekiama reikšmė ir metai, kuriais ši reikšmė turi būti pasiekta):
Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Visagino savivaldybėje nepablogės ir 2020 bei 2023 m. sieks 75 procentus.
Programos efektas:
Kodas
Efekto rodiklio pavadinimas,
matavimo vienetai

Pradinė reikšmė (2013 m.)

Siekiama reikšmė (2020 m.)

Siekiama reikšmė (2023 m.)
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1-E

Užimtųjų
ir
darbingo
amžiaus gyventojų santykis
Visagino savivaldybėje, proc.

Programos rezultatai:
Kodas
Rezultato rodiklio
pavadinimas, matavimo
vienetai
1-R-1
Pridėtinė vertė, tenkanti
vienam dirbančiajam, tūkst.
eurų per metus
1-R-2
Pirminės energijos
suvartojimas Visagino
mieste, kWh per metus
1-R-3
Socialinės rizikos šeimų
skaičius 1000-iui gyventojų,
palyginti su šalies vidurkiu,
proc.

74,9

75,0

Pradinė reikšmė (2013 m.)

Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafikas
Kodas Rodiklio
pavadinimas,
matavimo vienetai
2014 m. 2015 m.
1-E
Užimtųjų ir
darbingo amžiaus
gyventojų santykis
Visagino
savivaldybėje, proc
1-R-1
Pridėtinė vertė,
tenkanti vienam
dirbančiajam, tūkst.

75,0

Siekiama reikšmė (2020 m.)

Siekiama reikšmė (2023 m.)

9,6

12

15

100,9

100

100

Siekiama reikšmė
2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.
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1-R-2

1-R-3

eurų per metus
Pirminės energijos
suvartojimas
Visagino mieste,
kWh per metus
Socialinės rizikos
šeimų skaičius
1000-iui gyventojų,
palyginti su šalies
vidurkiu, proc.
2.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visagine, plėtojant jį
kaip šalies Energetikos kompetencijų centrą.
1. Paaiškinimas, kaip formuluojant uždavinį buvo naudojami SSGG analizės rezultatai (nurodomi konkrečių SSGG lentelėje įvardytų veiksnių
strateginiai ryšiai).
2. Svarstyti alternatyvūs uždaviniai ir uždavinio pasirinkimo priežastys (pagal gairių 6 priedą atlikto uždavinio ir priemonių alternatyvų įvertinimo
išvada).
3. Uždaviniui priskirtas programos rezultatas (rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, siekiama reikšmė ir metai, kuriais ši reikšmė turi
būti pasiekta).

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):
Kodas Rodiklio
pavadinimas,
matavimo vienetai
2014 m. 2015 m. 2016 m.

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

Siekiama reikšmė
2017 m.

2018 m.

Lėšų poreikis (iš
viso)
tūkst. Lt

2019 m.

Iš jų viešosios
lėšos**, tūkst. Lt

2020 m.

2021 m.

Iš jų ES lėšos,
tūkst. Lt

2022 m.

2023 m.

Sukuriamas produktas (produkto
rodiklio pavadinimas, matavimo
vienetai, kiekybinė reikšmė)
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2.1.1.(v) Viešųjų investicijų (priemonės (kurios
programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų):

2.1.1.1. Apleistų teritorijų konversija, regeneruojant 25.900.000
buvusį karinį miestelį ir pritaikant kompleksą inovatyviai
pramonei vystyti - SMART PARK įkūrimui

25.900.000

22.0515.000

2.1.1.2. Susisiekimo infrastruktūros jungiančios Visagino
miesto centrinę dalį, SMART PARK ir Ignalinos atominę
elektrinę modernizavimas (dviračių takai)
2.1.1.3. Energetikos tyrimų centro įkūrimas SMART
PARK teritorijoje (alternatyva –Apleisto (nenaudojamo)
visuomeninio pastato Vilties g. 3 konversija)
2.1.2 (v) Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės
būdu numatomos įgyvendinti priemonės
-

8.000.000

8.000.000

6.800.000

4.000.000

4.000.000

3.400.000

2.1.3. Priemonės, kurių įgyvendinimui numatomos
naudoti finansinės priemonės:
2.1.4. Organizacinio, administracinio pobūdžio
priemonės
2.1.4.1. Greitojo geležinkelio maršruto (greitojo
traukinio) Vilnius-Visaginas-Vilnius atidarymas
(bent 1 greitojo maršruto: ryte-vakare)
2.1.4.2 .Geležinkelio maršruto Visaginas - Daugpilis
atidarymas(bent 1 greitojo maršruto: ryte-vakare)
2.1.4.3 Rytų Lietuvos geležinkelio transporto mazgo
išnaudojimas logistikos veiklai (pvz., Dūkšto gel. stotis)
Reikalingi sprendimai Vyriausybės lygiu.
2.1.4.4. Taikos pr., kuris yra krašto kelių Dūkštas –
Visaginas Nr. 113 ir Visaginas-Ignalinos AE Nr. 177
tęsinys, ir Kosmoso g. įtraukti į aukštesnės kategorijos
kelių sąrašą – suteikiant jiems krašto kelių kategoriją ir
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juos sujungiant su keliais Nr. 1417 ir 5349, kuris ribojasi
su krašto keliu Nr. 102.
2.1.4.5. Tarptautinio pasienio perėjimo punkto šalia
Visagino atidarymas. Reikalingi sprendimai Vyriausybės
lygiu.
2.1.4.5. Baudų sistemos maksimalus griežtinimas turto ir
žemės sklypų savininkams/valdytojams už
neprižiūrimas/apleistas teritorijas ar pastatus /
mechanizmo nustatymas turto paėmimo valstybės
reikmėms, savininkams piktybiškai neprižiūrint žemės
sklypus ir pastatus. Reikalingi sprendimai Vyriausybės
lygiu.
2.1.5. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per
bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvą:
X
2.1.6. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per konkurso
būdu atrenkamus veiksmus
2.1.1.6.1 Verslo skatinimo priemonių (inovatyvios X
pramonės ir paslaugų) ir verslo projektų įgyvendinimas,
išnaudojant esamą ir kuriamą pramonės teritorijų
infrastruktūrą
ir
viešąsias
erdves.
Įmonėms,
prisidedančioms prie uždavinio įgyvendinimo siūloma
pasinaudoti ES finansine parama pagal Veiksmų
programos 1 ir 3 prioritetus(pvz. priemonėmis
SmartInvest LT, InoKlaster LT+, Inkubatoriai LT, Ecoinovacijos LT+, Eco-inovacijos LT, Regio invest LT+)
Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:

X

X

X

X

2.2. Uždavinys: Miesto energinio efektyvumo didinimas, mažinant patiriamus nuostolius.
4. Paaiškinimas, kaip formuluojant uždavinį buvo naudojami SSGG analizės rezultatai (nurodomi konkrečių SSGG lentelėje įvardytų veiksnių
strateginiai ryšiai).
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5. Svarstyti alternatyvūs uždaviniai ir uždavinio pasirinkimo priežastys (pagal gairių 6 priedą atlikto uždavinio ir priemonių alternatyvų įvertinimo
išvada).
6. Uždaviniui priskirtas programos rezultatas (rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, siekiama reikšmė ir metai, kuriais ši reikšmė turi
būti pasiekta).
Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):
Kodas Rodiklio
pavadinimas,
Siekiama reikšmė
matavimo vienetai
2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 2023 m.
Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

Lėšų poreikis (iš
viso)
tūkst. Lt

Iš jų viešosios
lėšos**, tūkst. Lt

Iš jų ES lėšos,
tūkst. Lt

8.000.000

4.000.000

4.000.000

16.000.000

8.000.000

8.000.000

140.000.000

56.000.000

56.000.000

17.530.000

7.012.000

7.012.000

Sukuriamas produktas (produkto
rodiklio pavadinimas, matavimo
vienetai, kiekybinė reikšmė)

2.2.1.(v) Viešųjų investicijų priemonės (detalizuota
veiksmų plane):

2.2.1.1. Miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų
rekonstravimas
2.2.1.2. Kogeneracinės jėgainės įrengimas Visagino
katilinėje
2.2.2 (v) Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės
priemonės
2.2.3. Priemonės, kurių įgyvendinimui numatomos
naudoti finansinės priemonės:

2.2.3.1. Daugiabučių gyvenamųjų namų efektyvumo
didinimas (60 namų)
2.2.3.2. Visuomeninių pastatų energetinio
efektyvumo didinimas
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2.2.3.3. Miesto gatvių apšvietimo elektros tinklų
modernizavimas (diegiant priemones, sumažinančias
energijos suvartojimą)

10.000.000

2.2.4. Organizacinio, administracinio pobūdžio
priemonės (pavyzdžiui, esamų įstaigų veiklos
optimizavimas):
2.2.4.1. Siūloma Visagino mieste įgyvendinamoms ES
paramos finansinėms priemonėms (paskolos, garantijos,
ESCO), susijusioms su energijos efektyvumo didinimu,
taikyti didesnę negrąžintinos subsidijos dalį (ne 20, bet 40
proc.)
2.2.4.2. centralizuoto šilumos tiekimo tinklų
rekonstravimo projektams, prisidedantiems prie
programos įgyvendinimo, siūloma taikyti prioritetinius
atrankos kriterijus (Energetikos ministerijai)
2.2.5. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per
bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvą:
X
2.2.6. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per konkurso
būdu atrenkamus veiksmus
2.2.7. Privačiomis lėšomis siūlomos įgyvendinti
priemonės
-

4.000.000

4.000.000

X

X

Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:

2.3.

Uždavinys: Užkirsti kelią socialinės rizikos židinių formavimuisi.

Paaiškinimas, kaip formuluojant uždavinį buvo naudojami SSGG analizės rezultatai (nurodomi konkrečių SSGG lentelėje įvardytų veiksnių
strateginiai ryšiai).
4.
Svarstyti alternatyvūs uždaviniai ir uždavinio pasirinkimo priežastys (pagal gairių 6 priedą atlikto uždavinio ir priemonių alternatyvų įvertinimo
išvada).
3.
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Uždaviniui priskirtas programos rezultatas (rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, siekiama reikšmė ir metai, kuriais ši reikšmė turi būti
pasiekta).
Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):
Kodas Rodiklio
pavadinimas,
Siekiama reikšmė
matavimo vienetai
2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 2023 m.
5.

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

Lėšų poreikis (iš
viso)
tūkst. Lt

Iš jų viešosios lėšos,
tūkst. Lt

Iš jų ES lėšos,
tūkst. Lt

Sukuriamas produktas (produkto
rodiklio pavadinimas, matavimo
vienetai, kiekybinė reikšmė)

2.3.1.(v) Viešųjų investicijų priemonės

2.3.1.1. Apleistų (nenaudojamų) visuomeninių ir
daugiabučių gyvenamųjų pastatų nugriovimas arba
jų konversija (dalį pastatų pritaikant naujai
paskirčiai – Kartų namams, socialiniam būstui), 19.630.866
kompleksiškai sutvarkant aplinkinę teritorija ir
pritaikant miesto dalį naujai funkcijai (individualių
namų kvartalui, viešosioms ir komercinėms
erdvėms).
2.3.1.2. Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas
ir inžinierinių tinklų rekonstravimas, mažinant
18.100.000
miesto kvartalų socialinę atskirtį
2.3.1.3. Krypinio apšvietimo pėsčiųjų perėjų
įrengimas Visagino mieste
2.3.1.3. Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų
rekonstravimas(kompleksiškai tvarkomuose

700.000
13.000.000

19.630.866

8.963.9111

18.100.000

16.360.000

700.000

595.000
6.500.000
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gyvenamųjų namų kvartaluose)
2.3.1.4. Organizuoti lietuvių kalbos mokymo kursus
ir vykdyti pilietiškumo skatinimo programas ir
remti
2.3.1.5. Vietos iniciatyvų projektus rėmimas
demokratijos ir pilietiškumo, bendruomeniškumo,
tautinių mažumų paramos, kultūros srityse (veiklos
„minkštieji“ projektai).

6.500.000
2.100.000

2.100.000

2.000.000

2.000.000

X*

X

X

X

X

X

2.2.2 (v) Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės
priemonės
2.2.3. Priemonės, kurių įgyvendinimui numatomos
naudoti finansinės priemonės:
2.2.4. Organizacinio, administracinio pobūdžio
priemonės:
1.2.5. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per
bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvą:

1.2.5.1. Vietos bendruomenės ir verslo integruoti
projektai užimtumui skatinti.
1.2.5.2. Vietos iniciatyvų rėmimas profesinio
mokymo, įdarbinimo paslaugų, priklausomybės ligų
prevencijos, tautinių mažumų paramos srityse.
1.2.5.3. Jaunimo nevyriausybinių organizacijų ir
jaunimo verslumo iniciatyvų rėmimas.
1.2.6. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per konkurso
būdu atrenkamus veiksmus

1.2.7. Privačiomis lėšomis siūlomos įgyvendinti
priemonės

28

Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:

29

