
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

1. Tikslas Padidinti užimtumą Alytaus regione, gerinant 

tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos 

patrauklumą darbui, poilsiui ir investicijoms

2014-2023 Jeigu baigti įgyvendinti visi 

tikslo uždaviniai, vėliausia 

uždavinio įgyvendinimo data

X X Efekto rodiklis: 1-E Užimtumo lygis Alytaus 

regione (proc.), 2016 m.

59,4 61,8 Efekto rodiklio pasiekta reikšmė nustatyta  

įvertinus statistinius duomenis: Lietuvos 

statistikos departamento Oficialiosios 

statistikos portale apie užimtumo lygį 

pateikiami 2015 m. duomenys.

Rezultato rodiklis: 1-R-1Veikiančių įmonių 

skaičius Alytaus regione (vnt.), 2016 m.

1897 2514 Rezultato rodiklio pasiekta reikšmė nustatyta  

įvertinus statistinius duomenis: Lietuvos 

statistikos departamento Oficialiosios 

statistikos portale pateikiami duomenys apie 

veikiančių įmonių skaičių 2016 m. pradžioje.

Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba 

atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m
2
), 

2016 m.

0 0

Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Pastatyti arba 

atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai 

miestų vietovėse (m
2
), 2016 m.

0 0

Produkto rodiklis: 1.1-P-3 Sutvarkyti, įrengti ir 

pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo 

objektai ir teritorijos (vnt.), 2016 m.

0 0

Produkto rodiklis: 1.1-P-4 Rekonstruotų 

vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis 

(km), 2016 m.

0 0

Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Metinės pirminės 

energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose 

sumažėjimas (kWh/ per metus), 2016 m.

0 0

ALYTAUS 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*.

1.1. Uždavinys Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, 

atnaujinant tikslinių teritorijų ir susietos 

teritorijos viešąją infrastruktūrą, gamtos, 

kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas

2014-2023 Jeigu baigtos įgyvendinti visos 

uždavinio priemonės, vėliausia 

priemonės įgyvendinimo data

X X

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

Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir 

įgyvendinimo gairių

5 priedas

Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės 2016 metais nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksnių.

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.
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Produkto rodiklis: 1.1-P-6 Rekonstruotų 

šilumos tinklų ilgis (m), 2016 m.

0 0

Produkto rodiklis: 1.1-P-7 Subsidijas gavusių 

įmonių skaičius (vnt.), 2016 m.

0 0

Produkto rodiklis: 1.1-P-8 Pastatų, kurių 

energinis efektyvumas buvo padidintas skaičius 

(vnt.), 2016 m.

0 0

Produkto rodiklis: 1.1-P-9 Nutiesta inžinerinės 

infrastruktūros tinklų (km), 2016 m.

0 0

Produkto rodiklis: 1.1-P-10 Modernizuoti 

kultūros infrastruktūros objektai (vnt.), 2016 m.

0 0

1.1.1v Veiksmas

Vandentiekio magistralės DN 500 Putinų g. 

Alytuje rekonstravimas

2015-2020 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X 2016-12-16 pasirašyta finansavimo sutartis, 

2017 m. bus pradėtas projekto įgyvendinimas

Savivaldybės biudžeto lėšos 0 0

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 170.000 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 170.000 0

1.1.2v Veiksmas Buvusios sinagogos pastato Kauno g. 9 A 

Alytuje rekonstravimas ir aplinkinės teritorijos 

sutvarkymas

2018-2020 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Finansavimas vykdomas pagal 2015-11-17 

projektavimo darbų sutartį Nr.SR-1857(3.9) ir 

techninio projekto ekspertizės sutartį Nr.SR-

1358(3.9)

Savivaldybės biudžeto lėšos 36.363 20.896

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 206.056 0

1.1.3v Veiksmas  VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro 

pastato Alytuje, Pramonės g.1 B, rekonstravimas

2016-2020 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Finansavimas vykdomas pagal 2016-08-02 

projektavimo darbų sutartį Nr.SR-1180(3.9) 

Savivaldybės biudžeto lėšos 52.860 24.805

Valstybės biudžeto lėšos 352.401 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 299.541 0

1.1.4v Veiksmas Amatų centro „Menų kalvė“ Druskininkuose 

įkūrimas

2016-2017 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Projektas pradėtas įgyvendinti. Projekto 

finansavimo sutarties data 2016.11.25 Nr. 

07.1.1-CPVA-R-903-11-0001

Savivaldybės biudžeto lėšos 161.837 11.616

Valstybės biudžeto lėšos 25.015 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 283.504 0

1.1. Uždavinys Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, 

atnaujinant tikslinių teritorijų ir susietos 

teritorijos viešąją infrastruktūrą, gamtos, 

kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas

2014-2023 Jeigu baigtos įgyvendinti visos 

uždavinio priemonės, vėliausia 

priemonės įgyvendinimo data

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

X X Techninio darbo projekto parengimo ir 

projekto vykdymo priežiūros sutartis 

2016.04.08 CPO86506 

Statinio techninio projekto bendrosios 

ekspertizės sutartis 2016.10.28 Nr. 

CPO91808
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1.1.5v Veiksmas Druskininkų kultūros centro lauko scenos, 

Vilniaus al. 24, Druskininkai, modernizavimas 

ir pritaikymas kultūros poreikiams

2016-2019 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Projektas įtrauktas į Alytaus regiono projektų 

sąrašą. Paraiškos pateikimo data  2017.02.01

Savivaldybės biudžeto lėšos 52.860 0

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 299.541 0

1.1.6v Veiksmas Lazdijų miesto kompleksinė infrastruktūros 

plėtra, III etapas

2016-2019 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Šiuo metu projektas atiduotas ekspertams, 

rangos darbus tik rengiamasi pirkti viešuoju 

pirkimu

Savivaldybės biudžeto lėšos 25.763 4.780

Valstybės biudžeto lėšos 25.763 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 291.981 0

1.1.7v Veiksmas Motiejaus Gustaičio memorialinio namo 

kompleksinis sutvarkymas

2016-2020 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Vertinamas projektinis pasiūlymas ir 

investicijų projektas

Savivaldybės biudžeto lėšos 36.363 2.420

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 206.056 0

1.1.8v Veiksmas Pastato rekonstrukcija ir pritaikymas 

kultūrinėms, muziejinėms ir edukacinėms 

reikmėms 

2016-2020 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Gautas kvietimas pateikti paraišką. 

Rengiamas statinio rekonstrukcijos techninis 

projektas

Savivaldybės biudžeto lėšos 52.860 2.420

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 299.541 0

1.1.9v Veiksmas Varėnos miesto Dainų slėnio infrastruktūros 

atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės 

poreikiams

2014-2017 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X 2016 m. baigtas rengti investicijų projektas. 

Veiksmą planuojama baigti įgyvendinti 2020 

m.

Savivaldybės biudžeto lėšos 47.250 3.476

Valstybės biudžeto lėšos 47.250 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 535.500 0

1.1.10v Veiksmas Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas 

ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I etapas)

2014-2018 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X 2016 m. birželio 28 d. pasirašyta statybos 

darbų rangos sutartis, 2016 m. gruodžio 29 d. 

– projekto finansavimo sutartis, pagal kurią 

didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti 

išlaidų suma – 1.516.932,01 Eur, iš jų ES 

lėšos – 1.289.392,20 Eur, valstybės biudžeto 

lėšos – 151.693,20 Eur, Varėnos rajono 

savivaldybės biudžeto lėšos – 75.846,61 Eur.



Pavadinimas

Įvykdymo terminas 

(pradžia ir pabaiga) 

(metai)

Faktinio įvykdymo data 
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finansavimo 
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siektinų  rodiklių reikšmių nepasiekimą 

lėmusias priežastis

Savivaldybės biudžeto lėšos 125.062 197.849

Valstybės biudžeto lėšos 125.062 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 1.417.367 0

1.1.11v Veiksmas Geriamojo vandens tiekimo tinklų 

rekonstrukcija Varėnos miesto centrinėje dalyje

2014-2017 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 0 0

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 18.199 6.533

ES lėšos 8.676 0

1.1.12v Veiksmas Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas 

Varėnos mieste

2016-2018 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 52.860 10.306

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 299.541 0

1.1.13v Veiksmas Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir 

pritaikymas aktyviam poilsiui

2016-2018 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Veiksmą planuojama pradėti įgyvendinti 2017 

m., baigti – 2020 m.

Savivaldybės biudžeto lėšos 45.313 0

Valstybės biudžeto lėšos 45.313 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 513.544 0

1.1.14v Veiksmas Buvusios pramoninės teritorijos Pramonės g. 1 

Alytuje, pritaikymas verslo vystymui ir plėtrai 

2016-2018 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Finansavimas vykdomas pagal 2015-03-23 

projektavimo darbų sutartį Nr.SR-420(3.9) ir 

techninio projekto ekspertizės sutartį Nr.SR-

1358(3.9)

Savivaldybės biudžeto lėšos 236.925 13.017

Valstybės biudžeto lėšos 102.218 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 1.158.480 0

1.1.15v Veiksmas Pramonės zonos įrengimas Varėnos mieste 2016-2018 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Vykdomos žemės paskirties keitimo 

procedūros. Veiksmą planuojama pradėti 

įgyvendinti 2018 m., baigti – 2021 m.

Savivaldybės biudžeto lėšos 22.500 0

Valstybės biudžeto lėšos 22.500 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

2016 m. birželio 28 d. pasirašyta statybos 

darbų rangos sutartis, 2016 m. gruodžio 29 d. 

– projekto finansavimo sutartis, pagal kurią 

didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti 

išlaidų suma – 1.516.932,01 Eur, iš jų ES 

lėšos – 1.289.392,20 Eur, valstybės biudžeto 

lėšos – 151.693,20 Eur, Varėnos rajono 

savivaldybės biudžeto lėšos – 75.846,61 Eur.

Veiksmas vykdomas įgyvendinant projektą 

„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra 

Varėnos rajone“, kurio paraiška 

įgyvendinančiajai institucijai pateikta 2016 m. 

spalio 27 d. 2016 m. birželio 28 d. pasirašyta 

statybos darbų rangos sutartis, parengtas 

darbo projektas.

Parengtas investicijų projektas ir Varėnos 

viešosios bibliotekos patalpų paparastojo 

remonto aprašas. 2016 m. lapkričio 29 d. 

projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą.
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Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 255.000 0

1.1.16v Veiksmas Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas 

ir pritaikymas visuomenės poreikiams (II etapas) 

2014-2018 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 86.108 36.357

Valstybės biudžeto lėšos 86.108 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 975.891 0

Rezultato rodiklis: 1-R-2 Gyventojų, kuriems 

pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo bendro 

gyventojų skaičiaus (proc.), 2016 m.

0 0

Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Įrengtų naujų 

pėsčiųjų/dviračių takų ir/ar trasų ilgis (km), 2016 

m.

0 0

Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Bendras 

rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 

2016 m.

0 0

Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Rekonstruotų 

šilumos tinklų ilgis (m), 2016 m.

0 0

Produkto rodiklis: 1.2-P-4 Rekonstruotų 

vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis 

(km), 2016 m.

0 0

Produkto rodiklis: 1.2-P-5 Įsigytos 

nekenksmingos aplinkai viešojo transporto 

priemonės (vnt.), 2016 m.

0 0

Produkto rodiklis: 1.2-P-6 Įgyvendintos 

darnaus judumo priemonės (skaičius), 2016 m.

0 0

Produkto rodiklis: 1.2-P-7 Naujai nutiestų kelių 

ilgis (km), 2016 m.

0 0

1.2.1v Veiksmas Vieningos elektroninės viešojo transporto 

valdymo sistemos įdiegimas Alytaus mieste 

2017-2019 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 40.500 0

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 229.500 0

1.2.2v Veiksmas Nekenksmingų aplinkai  viešojo transporto 

priemonių įsigijimas 

2017-2019 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 60.914 0

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 345.177 0

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

1.2. Uždavinys Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes 

tikslinėse teritorijose ir susietoje teritorijoje, 

gerinant susisiekimo sistemas

2014-2023 Jeigu baigtos įgyvendinti visos 

uždavinio priemonės, vėliausia 

priemonės įgyvendinimo data

X X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

Parengtas Varėnos miesto parko 

infrastruktūros modernizavimo techninis 

projektas ir viešojo tualeto statybos projektas. 

2016 m. spalio 5 d. pateiktas projektinis 

pasiūlymas. Įgyvendinančiajai institucijai 

pateikti derinti rangos darbų pirkimo 

dokumentai. Veiksmą planuojama baigti 

įgyvendinti 2019 m.



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

1.2.3v Veiksmas  Alytaus miesto šviesoforų valdymo sistemos 

modernizavimas 

2018-2019 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 16.500 0

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 93.500 0

1.2.4v Veiksmas Alytaus miesto darnaus judumo plano 

parengimas 

2016-2017 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X 2016-10  įtrauktas  į projektų sąrašą

Savivaldybės biudžeto lėšos 8.730 0

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 49.470 0

1.2.5v Veiksmas Perspektyvinės gatvės nuo Pramonės  g. iki 

Naujosios g. Alytuje įrengimas 

2016-2018 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Finansavimas vykdomas pagal 2016-02-17 

projektavimo darbų sutartį Nr.SR-302(3.9) ir 

2016-06-17 eismo saugumo audito sutartį 

Nr.SR-1017(3.9) ir techninio projekto 

ekspertizės sutartį Nr.SR-1358(3.9)

Savivaldybės biudžeto lėšos 654.275 12.286

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 747.938 0

1.2.6v Veiksmas Dviračių trasų, infrastruktūros įrengimas nuo 

Putinų g. žiedo Pramonės gatvėje, Alytaus 

mieste 

2016-2020 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X 2016-11  įtrauktas  į projektų sąrašą

Savivaldybės biudžeto lėšos 20.400 0

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 115.332 0

1.2.7v Veiksmas Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra Lazdijų miesto 

Turistų gatvėje iki sodų bendrijos „Baltasis“ 

Lazdijų seniūnijoje 

2016-2020 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Šiuo metu perkamos projektavimo paslaugos

Savivaldybės biudžeto lėšos 13.166 0

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 74.609 0

1.2.8v Veiksmas Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių ir 

M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija

2014-2018 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

Parengtas investicijų projektas ir  J. 

Basanavičiaus gatvės rekonstravimo bei 

Savanorių ir M. K. Čiurlionio g. sankryžos 

rekonstravimo į žiedinę sankryžą projektai. 

Įgyvendinančiajai institucijai pateikti derinti 

darbų pirkimo dokumentai. 2016 m. gruodžio 

28 d. projektas įtrauktas į regiono projektų 

sąrašą.



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

Savivaldybės biudžeto lėšos 62.660 4.000

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 62.660 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 710.144 0

1.2.9v Veiksmas Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos 

miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse 

2014-2018 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 14.477 0

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 82.036 0

1.2.10v Veiksmas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

surinkimo tinklų rekonstrukcija Varėnos miesto 

J. Basanavičiaus gatvėje

2014-2017 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 0 0

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 70.563 0

ES lėšos 70.563 0

1.2.11v Veiksmas Darnaus judumo plano Druskininkuose 

parengimas 

2016-2017 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Darnaus judumo plano parengimo sutartis 

2016.08.17 Nr. 26-294-(7.7) 

Paraiška pateikta įgyvendinančiajai 

institucijai 

Savivaldybės biudžeto lėšos 2.850 0

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 16.150 0

1.2.12v Veiksmas Lazdijų miesto Seinų ir Lazdijos gatvių bei 

vietinės reikšmės kelio nuo Janonio gatvės iki 

Lazdijų hipodromo rekonstravimas

2017-2019 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Pateiktas TID viešųjų pirkimų grafikas. 

Vykdomas techninių projektų parengimo 

paslaugų pirkimas, rengiami kiti prie 

paraiškos reikalingi dokumentai

Savivaldybės biudžeto lėšos 113.900 1.497

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 645.944 0

1.2.13v Veiksmas M. K. Čiurlionio gatvės atkarpos Druskininkų 

m. rekonstrukcija 

2017-2020 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 607.594 0

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

Parengtas investicijų projektas ir  J. 

Basanavičiaus gatvės rekonstravimo bei 

Savanorių ir M. K. Čiurlionio g. sankryžos 

rekonstravimo į žiedinę sankryžą projektai. 

Įgyvendinančiajai institucijai pateikti derinti 

darbų pirkimo dokumentai. 2016 m. gruodžio 

28 d. projektas įtrauktas į regiono projektų 

sąrašą.

Parengtas investicijų projektas ir  J. 

Basanavičiaus gatvės rekonstravimo 

projektas, rengiamas Žiedo g. rekonstravimo 

projektas. Įgyvendinančiajai institucijai 

pateikti derinti darbų pirkimo dokumentai. 

2016 m. lapkričio 29 d. projektas įtrauktas į 

regiono projektų sąrašą.

Veiksmas vykdomas įgyvendinant projektą 

„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra 

Varėnos rajone“, kurio paraiška 

įgyvendinančiajai institucijai pateikta 2016 m. 

spalio 27 d. Veiksmą planuojama baigti 

įgyvendinti 2018 m.



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

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 497.638 0

Savivaldybės biudžeto lėšos 2.650.890 345.725

Valstybės biudžeto lėšos 831.630 0

Kitos viešosios lėšos 232.660 0

Privačios lėšos 88.762 6.533

ES lėšos 10.898.220 0

Pasiūlymų dėl programos pakeitimo nėra

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

Iš viso programos veiksmų planui: Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

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

Alytaus miesto savivaldybės administracija



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

Pasiūlymų dėl programos pakeitimo nėra

Priedai:

Druskininkų savivaldybės administracija

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

Varėnos rajono savivaldybės administracija

Siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas

Įvertinus Programoje nustatytų veiksmų įgyvendinimą 2016 metais ir atsižvelgiant į ribotas Varėnos rajono savivaldybės finansines galimybes ir lėšų trūkumą projektams bendrai finansuoti bei vykdomas žemės paskirties keitimo procedūras, Programoje siūloma patikslinti šių

veiksmų įvykdymo terminus:

1.1.9v veiksmą „Varėnos miesto Dainų slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ planuojama baigti įgyvendinti ne 2017 m., o 2020 m.;

1.1.13v veiksmą „Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui“ planuojama pradėti įgyvendinti ne 2016 m., o 2017 m., baigti – ne 2018 m., o 2020 m.;

1.1.15v veiksmą „Pramonės zonos įrengimas Varėnos mieste“ planuojama pradėti įgyvendinti ne 2016 m., o 2018 m., baigti – ne 2018 m., o 2021 m.;

1.1.16v veiksmą „Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (II etapas)“ planuojama baigti įgyvendinti ne 2018 m., o 2019 m.;

1.2.10v veiksmą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Varėnos miesto J. Basanavičiaus gatvėje“ planuojama baigti įgyvendinti ne 2017 m., o 2018 m.

Visi siūlomi Programos pakeitimai nėra esminiai ir neigiamos įtakos Programos tikslui pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti neturės. Atlikus šiuos pakeitimus, bus racionaliai ir efektyviai naudojamos Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Varėnos rajono

savivaldybės biudžeto lėšos, užtikrintas savalaikis Europos Sąjungos lėšų panaudojimas, numatytas patvirtintuose 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonių finansavimo sąlygų aprašuose.

1. Atsižvelgiant į 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-903 priemonės „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“ projektų 

finansavimo sąlygų aprašo pakeitimus dėl numatomų stebėsenos rodiklių, turi būti tikslinama 1 uždavinio įgyvendinimo priemonė „1.1.1.4. Amatų centro „Menų kalvė“ Druskininkuose įkūrimas“ įtraukiant naują stebėsenos rodiklį „Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų 

vietovėse, 2113 m
2
“ bei patikslinant stebėsenos rodiklio reikšmę „Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, 647m

2
“ įrašant reikšmę  „690,97 m

2
“ .

2. Turi būti tikslinamas 1.2. uždavinio įgyvendinimo priemonės „1.2.1.9. M. K. Čiurlionio gatvės atkarpos Druskininkų m. rekonstrukcija“ lėšų poreikį vietoj „1 105“ įrašant „610“. Projekto lėšų poreikis pakito parengus investicijų projektą bei atlikus alternatyvų analizę, kuri 

parodė, kad pasirinktos alternatyvos įgyvendinimas reikalauja mažesnių investicijų. Atitinkamai prašoma patikslinti 1.2.13 v veiksmo „M. K. Čiurlionio gatvės atkarpos Druskininkų m. rekonstrukcija“ lėšų poreikio ir finansavimo šaltinių lentelėje nurodytas sumas „Iš viso 

veiksmui įgyvendinti“ vietoj 1 105 232 Eur įrašant 610 095 Eur, bei „Savivaldybės biudžeto lėšos“ vietoj 607 594 Eur įrašant 112 457 Eur.

3. Turi būti tikslinama 1.1.4v veiksmo „Amatų centro „Menų kalvė“ Druskininkuose įkūrimas“ įgyvendinimo pabaiga vietoj 2017 m. įrašant 2018 m. Tikslinimas reikalingas atlikti atsižvelgiant į projekto finansavimo ir administravimo sutartyje numatytą projekto įgyvendinimo 

terminą.

4. Turi būti tikslinama 1.1.5v veiksmo „Druskininkų kultūros centro lauko scenos, Vilniaus al. 24, Druskininkai, modernizavimas ir pritaikymas kultūros poreikiams“ įgyvendinimo pradžia vietoj 2016 m. įrašant 2017 m. ir pabaiga vietoj 2019 m. įrašant 2018 m. Tikslinimas 

reikalingas atlikti atsižvelgiant į projektiniame pasiūlyme numatytą paraiškos pateikimo terminą ir investiciniame projekte numatomą veiklų įgyvendinimo grafiką.

5. Turi būti tikslinamos 1.2.11v veiksmo „Darnaus judumo plano Druskininkuose parengimas“ lėšų poreikio ir finansavimo šaltinių lentelėje nurodytos sumos „Iš viso veiksmui įgyvendinti“ vietoj 19 000 Eur įrašant 17 000 Eur, „Savivaldybės biudžeto lėšos“ vietoj 2 850 Eur 

įrašant 2 550 Eur. bei „ES lėšos“ vietoj 16 150  Eur įrašant 14 450 Eur. Projekto lėšų sutaupymas atsirado atlikus viešųjų pirkimų procedūras bei nustačius plano rengėjus ir jų siūlomą paslaugos kainą. 


