Integruotų teritorijų vystymo programų
rengimo ir įgyvendinimo gairių
5 priedas
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

I SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI
1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas praėjusiais metais*.
2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios*.
*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 užimtųjų skaičių
Vilniaus regione, skatinant
naujų vietinių darbo vietų
kūrimą tikslinėse ir susietose
teritorijose

Pritraukti investicijas į
Ukmergės, Švenčionių ir
1.1. Uždavinys Šalčininkų rajonų savivaldybėse
esančias tikslines ir susietas
teritorijas

Įvykdymo
terminas
(pradžia ir
pabaiga) (metai)

2014-2023

Jeigu baigti įgyvendinti
visi tikslo uždaviniai,
vėliausia uždavinio
įgyvendinimo data

2014-2023

Jeigu baigtos
įgyvendinti visos
uždavinio priemonės,
vėliausia priemonės
įgyvendinimo data

2016-2018
Teritorijos paruošimas ir
transporto infrastruktūros
1.1.3 v Veiksmas sutvarkymas plyno lauko
investicijoms Švenčionėlių
mieste

Planuotas
Panaudotas
Faktinio įvykdymo finansavimas
finansavimas ir
data (metai)
ir finansavimo finansavimo šaltinis
šaltinis (-iai)
(-iai)

Planuotas ir panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis
(faktas, liudijantis kad
veiksmas įgyvendintas)

X

X

X

X

0

0

0

238 975

Kitos viešosios lėšos

724000

275647,17

Privačios lėšos

0

0

ES lėšos

0

0

Savivaldybės
biudžeto lėšos
Valstybės biudžeto
lėšos

Rodiklis, metai

Siektina
reikšmė

Efekto rodiklis: 1-E Užimtųjų ir
darbingo amžiaus gyventojų santykis
savivaldybėje, kuriose yra tikslinių
teritorijų (proc.), 2019 m.

67,5

Rezultato rodiklis: 1-R-1
Materialinės investicijos Ukmergės,
Švenčionių ir Šalčininkų rajonų
savivaldybėse (tūkst. Eur), 2019 m.

76 000

Produkto rodiklis: 1.1-P-6 Bendras
rekonstruotų arba atnaujintų kelių
ilgis, km, 2019 m.

0,528

X

X

Pasiekta
reikšmė

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

X

X

Švenčionėlių miesto pramonės rajono (plyno lauko) teritorijoje
nutiesta nauja Pašaminės gatvė (įrengta važiuojamoji dalis,
šaligatvis, apšvietimas). Taip pat, siekiant sudaryti sąlygas saugiai
pasiekti plyno lauko teritoriją Žemutinės gatvėje nutiestas šaligatvis
su apšvietimu pėsčiųjų eismui organizuoti. Teritorijoje įrengti
vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai.

Pagerinti funkcinį Vilniaus
regiono balansą, skatinant
rinktis gyvenamąją vietą darbo
vietų kūrimo potencialą
1.4. Uždavinys turinčiuose urbanistiniuose
centruose (tikslinėse teritorijose
ir susietoms teritorijoms
priskirtuose urbanistiniuose
centruose).

2014-2023

Jeigu baigtos
įgyvendinti visos
uždavinio priemonės,
vėliausia priemonės
įgyvendinimo data

Rezultato rodiklis: 1-R-4 Vilniaus
regiono urbanizacijos lygis (be
Vilniaus miesto savivaldybės), proc.

35

Produkto rodiklis: 1.4-P-1 Sukurtos
arba atnaujintos atviros erdvės miestų
2
vietovėse, m , 2019 m.

101 860

Produkto rodiklis: 1.4-P-2 Renovuoti
vandentiekio ir nuotekų surinkimo
tinklai, km 2019 m.

4,36

Produkto rodiklis: 1.4-P-5 Naujos
atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6
tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių
centrus), m2, 2019 m.
Produkto rodiklis: 1.4-P-10 Bendras
rekonstruotų arba atnaujintų kelių
ilgis, km, 2019 m.

2016-2018
Kompleksinis Švenčionių
miesto daugiabučių gyvenamųjų
1.4.9 v Veiksmas namų kvartalo, esančio tarp
Taikos ir Švenčionėlių gatvių,
sutvarkymas

Planuotas ir panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

2016-2019

1.4.10 v Veiksmas

Kompleksiškas Švenčionių
rajono Pabradės miesto viešųjų
erdvių sutvarkymas

Planuotas ir panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis
(faktas, liudijantis kad
veiksmas įgyvendintas)

X

X

Savivaldybės
biudžeto lėšos

70 228

50 020,87

Valstybės biudžeto
lėšos

70 228

49 964,70

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos
ES lėšos

0
795 918

0
566 249,85

Pabaigos požymis
(faktas, liudijantis kad
veiksmas įgyvendintas)

X

X

Savivaldybės
biudžeto lėšos

307 906

363765,77

Valstybės biudžeto
lėšos

88 663

84707,72

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

ES lėšos

1 091 759,95

972796,95

Produkto rodiklis: Sukurtos arba
atnaujintos atviros erdvės miestų
vietovėse, m2, 2019 m.

X

22 080,52

263 331

12,48

20 464

Projekto įgyvendinimo metu kompleksiškai sutvarkyta daugiabučių
namų kvartalo, esančio tarp Taikos ir Švenčionėlių gatvių teritorija.
Sutvarkyti privažiavimo keliai, automobilių stovėjimo aikštelės
daugiabučių namų kiemuose, įrengtos penkios vaikų žaidimo ir
poilsio aikštelės, sporto įrenginiai skirti bendruomenės poreikių
22 080,52
tenkinimui, taip pat mažoji architektūra, sutvarkyti želdiniai. Atlikti
apšvietimo sistemos atnaujinimo darbai, atnaujinti pėsčiųjų takai ir
įrengti šaligatviai bei atnaujinti lietaus nuotekų šalinimo tinklai.
Sukurta darni aplinka, kurioje daugiabučių namų gyventojams
sudarytos patogios gyvenimo sąlygos.

X

Projekte numatyta įgyvendinti dvi veiklas: 1. Kompleksiškai
sutvarkyti gyvenamąją aplinką šalia daugiabučių gyvenamųjų namų
kvartalo Vilniaus g. - buvo atlikti pravažiavimų, automobilių
stovėjimo aikštelių dangų rekonstravimo darbai, pėsčiųjų takų,
šaligatvių dangų rekonstravimo, lietaus nuotekų, daugiafunkcinės
sporto aikštelės, vaikų žaidimo aikštelių, pavėsinių, lauko žaidimo
šaškių stalo, skalbinių džiovinimo aikštelių, apšvietimo, želdynų
suformavimo/atnaujinimo, suolų su šiukšliadėžėmis įrengimo darbai.
Šiuo metu vyksta statybos užbaigimo darbai. 2. Atnaujinti viešąją
erdvę prie Žeimenos upės, pritaikant vietos bendruomenės
poreikiams - buvo pašalinti nevertingi krūmai, medžiai, apželdinta
teritorija, įrengtas pėsčiųjų takas, apšvietimas, nauji mažosios
architektūros elementai (suoliukai su šiukšliadėžėmis, pavėsinė),
vaikų žaidimo aikštelė, daugiafunkcinė sporto aikštelė su aikštelėms
būtina įranga (tinklai, krepšinio stovai ir t.t), lauko stalo teniso
stalas, įrengtos lietaus nuotekos, aptvertos visos aikštelės (2019 m.
veikla baigta).

2016-2019

Kompleksinis Švenčionėlių
1.4.11 v Veiksmas miesto viešųjų erdvių

sutvarkymas
Planuotas ir panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

2016-2019

Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtra
Švenčionių, Pabradės,
1.4.12 v Veiksmas
Švenčionėlių miestuose
(kompleksiškai tvarkomų
teritorijų ribose)

Planuotas ir panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

2017-2019

Saulėtekio gatvės dalies
1.4.31 v Veiksmas rekonstravimas Švenčionių m.

Švenčionių raj. sav.

Planuotas ir panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis
(faktas, liudijantis kad
veiksmas įgyvendintas)

X

X

Savivaldybės
biudžeto lėšos

314 077,44

308471,59

Valstybės biudžeto
lėšos

88 625,05

87697,25

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

ES lėšos

1 091 329,56

995711,78

Pabaigos požymis
(faktas, liudijantis kad
veiksmas įgyvendintas)

X

X

Savivaldybės
biudžeto lėšos

204 438

296540,41

Valstybės biudžeto
lėšos

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

477 021

117176,59

ES lėšos

681 459

419227,04

Pabaigos požymis
(faktas, liudijantis kad
veiksmas įgyvendintas)

X

X

46 121,95

44 815,41

Savivaldybės
biudžeto lėšos
Valstybės biudžeto
lėšos

0

0

Kitos viešosios lėšos

447,7

0

Privačios lėšos
ES lėšos

0
263 894,65

0
253 953,99

X

X

Projekto įgyvendinimo metu buvo numatyta sukurti patrauklią
gyvenamąją aplinką Švenčionėlių miesto gyventojams - atnaujinta
Švenčionėlių miesto kvartalo, esančio tarp Žemutinės ir Žilvičių g.,
viešoji erdvė bei sporto aikštynas prie Švenčionėlių progimnazijos.
Kompleksiškai tvarkant gyvenamąją aplinką daugiabučių
gyvenamųjų namų kvartalo tarp Žemutinės ir Žilvičių gatvių
Švenčionėlių mieste rekonstruoti pravažiavimo į kiemus keliai,
atlikti automobilių stovėjimo aikštelių dangų rekonstravimo darbai,
įrengti pėsčiųjų takai ir šaligatviai bei lietaus nuotekų tinklai.
Teritorijoje atnaujintos žaliosios zonos, įrengtos naujos poilsio zonos
ir vaikų žaidimų aikštelės. Įrengtas modernus LED apšvietimas.
Lauko gatvės teritorijoje įrengta rampa riedučiams bei teniso kortų
aikštelė.
Išplėstas aikštynas, įrengti bėgimo takai, šuolio į tolį ir rutulio
stūmimo sektorius, bėgimo sektorius, futbolo aikštelė, lauko
gimnastikos sienelės prie Švenčionėlių progimnazijos.
Rangos darbai atlikti, šiuo metu vyksta statybos užbaigimo
procedūros.
Projekte „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos
renovavimas ir plėtra Švenčionių rajone“ (projekto vykdytojas UAB
"Vilniaus vandenys") 2019 m. įgyvendinta projekto veikla
„Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Švenčionėliuose“.
Švenčionėliuose (Malūno, Ateities, Ryto, Turgaus, Lauko g.) nutiesti
vandentiekio ir nuotekų tinklai, pasiektas veiklos rodiklis - 3,69 km.
Taip pat vykdomi projektavimo darbai vandens ruošimo įrenginių
statybai Naujųjų Zadvarninkų kaime Švenčionių rajone.

X

X

X

X

Projekte „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
rekonstrukcija ir plėtra Švenčionių rajone“ (projekto vykdytojas
UAB "Pabradės komunalinis ūkis") įrengti nauji geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai Pabradėje, Gaspariškių g.,
rekonstruoti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai Pabradėje,
pastatyti vandens gerinimo įrenginiai Pabradėje, Sarių, Šventos,
Milkuškų, Magūnų, Trūdų gyvenvietėse. Planuojama įrengti naujus
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus Pabradėje,
rekonstruoti vandens tiekimo tinklus Magūnų gyvenvietėje,
pastatyti/rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius Šventos bei
Vidutinės gyvenvietėse.

Atlikti Saulėtekio gatvės dalies rekonstravimo darbai: įrengta asfalto
danga, pagrindai, šaligatvis, nuovažos, paviršinio vandens nuotekų
surinkimo sistema, pertvarkytas gatvės apšvietimas. Rodiklis bus
skaičiuojamas 2020 m.

2017-2019

1.4.32 v Veiksmas

Švenčionėlių gatvės dalies
rekonstravimas Švenčionių
mieste

Planuotas ir panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

2017-2019

1.4.33 v Veiksmas

Ryto gatvės rekonstravimas
Švenčionėlių mieste

Planuotas ir panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

2019-2021

1.4.47 v Veiksmas

Gatvių rekonstravimas
Švenčionėlių mieste

Iš viso programos veiksmų
planui:

Planuotas ir panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis
(faktas, liudijantis kad
veiksmas įgyvendintas)

X

X

50 960,70

50 960,70

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos
ES lėšos

0
288 777,28

0
288 777,27

Pabaigos požymis
(faktas, liudijantis kad
veiksmas įgyvendintas)

X

X

Savivaldybės
biudžeto lėšos

49 638,38

46 915,45

Savivaldybės
biudžeto lėšos
Valstybės biudžeto
lėšos

Valstybės biudžeto
lėšos

0

Kitos viešosios lėšos

484

0

Privačios lėšos
ES lėšos

0
284 026,78

0
265 854,24

Pabaigos požymis
(faktas, liudijantis kad
veiksmas įgyvendintas)

X

X

Savivaldybės
biudžeto lėšos
Valstybės biudžeto
lėšos

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų
kelių ilgis, km

0,45

0,45

X

X

Atlikti Ryto gatvės rekonstrukcijos darbai: įrengta asfalto danga,
pagrindai, įrengtas vienpusis pėsčiųjų takas, bordiūrai, atnaujintas
gatvės apšvietimas ir tinklai, paviršinio vandens surinkimo sistema.
Rodiklis bus skaičiuojamas 2020 m.

X

X

Finansavimo sutartis pasirašyta 2019 m. rugpjūčio 19 d. Projekto
įgyvendinimo metu planuojama atlikti Ateities ir Turgaus gatvių
rekonstrukcijos darbus. 2019 m. pradėti apšvietimo įrengimo ir
pagrindų įrengimo darbai abiejose gatvėse.

X

X

0

300 653,59
0

0

Kitos viešosios lėšos

0

77000

Privačios lėšos
ES lėšos
Savivaldybės
biudžeto lėšos
Valstybės biudžeto
lėšos

0
735 357

0
0

1 344 024,16

1 161 490,20

247 516,05

461 344,67

Kitos viešosios lėšos

724931,7

352647,17

Privačios lėšos
ES lėšos

477 021
5 232 522,22

117 177
3 762 571,12

Atlikti Švenčionėlių gatvės dalies rekonstrukcijos darbai: įrengti
pagrindai, paklota asfalto danga, įrengti gatvės ir šaligatvio bortai,
šaligatviai, nuovažos, paviršinio vandens nuotekų surinkimo sistema,
pertvarkytas gatvės apšvietimas, įrengtos automobilių stovėjimo
vietos, eismo organizavimo priemonės.

