
Integruotų teritorijų vystymo programų 

rengimo ir įgyvendinimo gairių 4 priedas

1 lentelė. Programos SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas

 ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Stiprybės                                                                                                                         Suteiktą įvertinimą pagrindžianti informacija, prielaidos

Veiksniai* Veiksnių pokyčių vertinimas**

Galimybės

1.Auganti paslaugų paklausa

1.Alytaus regione gerai išvystyta susisiekimo infrastruktūra, 

užtikrintas geras tikslinių teritorijų susisiekimas su didžiaisiais 

Lietuvos miestais, Lenkija, Baltarusija

2015–2020 m. laikotarpiu Alytaus regiono tikslinėse teritorijose buvo plėtojama ir modernizuojama kultūros paslaugų  infrastruktūra. Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės Alytaus, Druskininkų, Lazdijų ir Varėnos miestų vietovėse. Modernizuoti kultūros infrastruktūros 

objektai Alytaus, Druskininkų, Lazdijų ir Varėnos miestuose. Atnaujintos kultūros įstaigų patalpos, pritaikytos šiuolaikinės visuomenės poreikiams, įsigyta reikiama įranga ir baldai, išplėstas laisvalaikio paslaugų spektras,  pastatai pritaikyti amatų, kultūros ir edukacinei 

veiklai. Atviros miestų erdvės pritaikytos laisvalaikio paslaugoms bei verslo plėtrai. Nuo 2020 m. atsirado nauja grėsmė, daranti įtaką paslaugų pasiūlai ir sumažėjusiam paslaugų gavėjų skaičiui – dėl COVID-19 pandemijos įvesti ribojimai.

Alytaus regione ir toliau didėja pensinio amžiaus gyventojų dalis, lyginant su darbingo amžiaus gyventojais. 2. Užimtumo tarnybos duomenimis aukščiausio nedarbo teritorijos – dažniausiai tai pasienio teritorijos, nutolusios nuo didžiųjų šalies miestų, kur ūkio plėtra 

spartesnė ir darbo jėgos poreikis bei įsidarbinimo galimybės didesnės.   Atotrūkis tarp skirtinguose šalies regionuose mokamo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio lemia tai, kad jaunimas ir kvalifikuoti specialistai dažnai vyksta dirbti į kitus šalies miestus ar užsienį.

2. Augantis užsienio turistų srautas į Lietuvą. Teritorijos, esančios 

šalia svarbiausių šalies turizmo traukos centrų ir maršrutų, turės 

galimybių turizmo, apgyvendinimo, maitinimo, smulkiojo verslo 

paslaugoms plėtoti

Grėsmės

1.Auganti konkurencija rekreacijos, turizmo, kultūros paslaugų 

teikimo sektoriuose.

2.Jaunimo ir kvalifikuotos darbo jėgos mažėjimas šalyje

...

2021 m. didėjo vidutinis mėnesinis darbo užmokestis visose Lietuvos apskrityse. Mažėjo atotrūkis tarp skirtinguose šalies regionuose mokamo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje per ketvirtį padidėjo visose 

apskrityse. Statistikos departamento teigimu, tokiems užmokesčio pokyčiams įtakos turėjo nuo 2021 m. sausio 1 d. padidinta minimalioji mėnesinė alga, valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos 

bazinis dydis, pasikeitusi neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka ir kitos priežastys. Neigiamą įtaką darė COVID-2019, nes mažėjo turistų skaičius, aptarnavimo paslaugų skaičius.

Alytaus regione gerai išvystyta susisiekimo infrastruktūra 2015–2021 m. nepasikeitė ir toliau yra užtikrinamas geras tikslinių teritorijų susisiekimas su didžiaisiais Lietuvos miestais, Lenkija, Baltarusija.

Tikslinėse teritorijose įgyvendinti kelių infrastruktūros vystymo projektai pagerino jų kokybę ir prisidėjo prie susisiekimo su didžiaisiais Lietuvos miestais, Lenkija, Baltarusija, gerinimo.

ALYTAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS 

2021 m.

Alytaus regionas pasižymi rekreacinio potencialo panaudojimo ir rekreacinės veiklos vystymo ištekliais. Druskininkų kurortas iki 2020 m. pradžios buvo turistų traukos centru ir pati patraukliausia vieta Lietuvos ir užsienio turistams. 2021 m. dėl Covid – 19 pandemijos 

sukeltų veiksnių ir rizikos valdymo priemonių taikymo, ženkliai pakeitė situacija tiek visoje šalyje, tiek Druskininkų kurorte. Turistų atvykimas ir sveikatinimo paslaugos buvo apribotos, sumažėjo rekreacinio potencialo panaudojimo ir rekreacinės veiklos vystymo galimybės.

1.Žemas darbo užmokestis 

2.Neigiamos demografinės tendencijos

3. Nepakankamas susisiekimo sistemos elementų išvystymas 

2.Kai kuriose Alytaus regiono tikslinėse teritorijose yra dideli 

rekreacinio potencialo panaudojimo ir rekreacinės veiklos vystymo 

ištekliai: Alytaus regione veikia didžiausią vietos ir užsienio turistų 

skaičių (1 mln. poilsiautojų per metus) pritraukiantis kurortas  – 

Druskininkai su išvystyta pramogų infrastruktūra.

Pagal Statistikos departamento duomenis seniausios apskritys buvo Alytaus, Panevėžio ir Utenos . 2022 m. pradžiai Alytaus apskrityje gyventojų padaugėjo - 1 648. Gyventojų sumažėjo tik Alytaus rajono savivaldybėje, kitose visose nedaug padidėjo.

2015–2021 m. buvo vystoma susisiekimo sistema Alytaus regione, tačiau nepakankamai. Regione dar nėra išplėtota saugi, ekonomiškai efektyvi ir palanki aplinkai transporto sistema, naudojanti alternatyvius degalus, taip sumažinant transporto neigiamą poveikį žmonių 

sveikatai ir aplinkai, užtikrinant vienodas sąlygas įvairių transporto rūšių patogiam ir saugiam keleivių vežimui. 2017–2020 m. parengti Alytaus miesto ir Druskininkų darnaus judumo planai, diegiamos darnaus judumo priemonės. Buvo įgyvendinami susisiekimo 

infrastruktūrą gerinantys projektai, tačiau išliko nepakankamas viešojo susisiekimo transporto prieinamumas.  Viešojo transporto sistema sudaro santykinai nereikšmingą regiono susisiekimo sistemos dalį. 

Programa patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 1V-720

2021 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis didėjo visose Lietuvos apskrityse. 2021 m. Alytaus regionas išliko vienas iš „seniausių“ regionų Lietuvoje, todėl augo socialinių ir medicinos paslaugų paklausa.  2021 m. Druskininkų kurortą paveikė Covid - 19 pandemijos 

metu įvesti ribojimai, dėl ko sumažėjo paslaugų paklausa ir galimybės jas teikti. 

Iki 2019 metų užsienio turistų skaičius augo visame Alytaus regione. 2021 m. dėl pandemijos Covid - 19 metu įvestų ribojimų, turistų srautai tiek Lietuvoje, tiek Alytaus regione ženkliai sumažėjo. Dėl to sumažėjo ir turizmo, apgyvendinimo, sveikatinimo ir smulkiojo verslo 

paslaugų plėtra ir galimybės šias paslaugas teikti. Pasibaigus karantino ribojimams paslaugų verslas turės prisitaikyti prie naujų saugumo reikalavimų, kurių įgyvendinimui bus reikalingos papildomos investicijos.

Silpnybės



2 lentelė. Programos įgyvendinimo pažanga nuo programos įgyvendinimo pradžios

Kodas Pavadinimas, 

mato vnt.

Suplanuota 

2023 m. 

pasiekti  

reikšmė***

Suplanuota 

iki 

ataskaitinių 

metų 

pabaigos 

pasiekti 

reikšmė***

* 

Pasiekta  

reikšmė

Programo

je 

suplanuot

a veiksmo 

pradžia

Program

oje 

suplanuot

a 

veiksmo 

pabaiga

Veiksmo 

įgyvendinimo 

būklė*****

Veiksmą 

atitinkanči

o projekto 

Nr.******

Iš viso Planuojamas skirti 

finansavimas (iš 

valstybės biudžeto, 

ES fondų ir kitos 

tarptautinės 

finansinės paramos 

lėšų)

Planuojamos skirti 

veiksmo vykdytojo  

ir partnerio (-ių) 

lėšos

Iš viso: Išmokėtas 

finansavimas (iš 

valstybės 

biudžeto, ES 

fondų ir kitos 

tarptautinės 

finansinės 

paramos lėšų)

Išmokėtos 

veiksmo 

vykdytojo  ir 

partnerio (-ių) 

lėšos

1. Tikslas: 

Padidinti užimtumą Alytaus 

regione, gerinant tikslinių 

teritorijų ir susietos teritorijos 

patrauklumą darbui, poilsiui 

ir investicijoms

1-E Efekto 

vertinimo 

kriterijus:

Užimtumo lygis 

Alytaus 

regione, proc.

62,0 61,2 77,3 Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios 

statistikos portalas. Užimtumo lygio (Vyrai ir moterys, 

nuo 15-64 m.) 2021 m. duomenys.

1.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas 

darbo vietų kūrimui, 

atnaujinant tikslinių teritorijų 

ir susietos teritorijos viešąją 

infrastruktūrą, gamtos, 

kultūros paveldo objektus ir 

kultūros įstaigas

1-R-1 Rezultato 

vertinimo 

kriterijus:

Veikiančių 

įmonių skaičius 

Alytaus 

regione, vnt.

2150 2 029 4 065 Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios 

statistikos portalas. Veikiančių įmonių skaičiaus 2021 

m. duomenys.

1.1-P-1 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Sukurtos arba 

atnaujintos 

atviros erdvės 

miestų 

vietovėse, m
2     

(P.B.238)

308 546,50 308 546,50 236 440,57 Produkto vertinimo kriterijus dar nepasiektas.

Duomenų šaltinis: ES struktūrinės paramos 

kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema 

(SFMIS).

1.1-P-2 Produkto 

vertinimo 

kriterijus: 

Pastatyti arba 

atnaujinti 

viešieji arba 

komerciniai 

pastatai miestų 

vietovėse, m
2    

(P.B.239)

763 763 763,02 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

Duomenų šaltinis: ES struktūrinės paramos 

kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema 

(SFMIS).

Nr. Tikslo / uždavinio / priemonės 

/ veiksmo pavadinimai*

Programos įgyvendinimo rodikliai** Priemonei / veiksmui įgyvendinti programoje numatytas 

lėšų poreikis (Eur)

Priemonei / veiksmui įgyvendinti panaudotos lėšos   

(Eur)

Papildoma informacija, paaiškinimaiProgramos įgyvendinimo veiksmai

** Įvertinami veiksnių pokyčiai per ataskaitinius metus ir per laikotarpį nuo programos įgyvendinimo pradžios (nurodoma, ar pasikeitė programoje identifikuotos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, ar atsirado naujų, programoje nevertintų,tikslinės teritorijos vystymui svarbių veiksnių).

* Nurodomos programos  SSGG lentelėje nustatytos ir programos įgyvendinimo metu naujai paaiškėjusios stiprybės, silpnybės (problemos), galimybės ir grėsmės;



1.1-P-3 Produkto 

vertinimo 

kriterijus: 

Sutvarkyti, 

įrengti ir 

pritaikyti 

lankymui 

gamtos ir 

kultūros 

paveldo 

objektai ir 

teritorijos    

(P.S.335)

2 2 1 Produkto vertinimo kriterijus dar nepasiektas.

Duomenų šaltinis ES struktūrinės paramos kompiuterinė 

informacinė valdymo ir priežiūros sistema (SFMIS), 

Lazdijų rajono savivaldybės informacija.

1.1-P-4 Produkto 

vertinimo 

kriterijus: 

Rekonstruotų 

vandens tiekimo 

ir nuotekų 

surinkimo 

tinklų ilgis, km     

(P.S.333)

1,5 1,5 1,341 Produkto vertinimo kriterijus dar nepasiektas.

Duomenų šaltinis: ES struktūrinės paramos 

kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema 

(SFMIS).

1.1-P-5 Produkto 

vertinimo 

kriterijus: 

Metinės 

pirminės 

energijos 

suvartojimo 

viešuosiuose 

pastatuose 

sumažėjimas, 

kWh/ per metus   

(P.B.232)

71 050 71 050 48 829 Produkto vertinimo kriterijus dar nepasiektas.

Duomenų šaltinis:Druskininkų ir Lazdijų r. savivaldybių 

informacija.

1.1-P-6 Produkto 

vertinimo 

kriterijus: 

Rekonstruotų 

šilumos tinklų 

ilgis, m

467 467 467 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

Duomenų šaltinis: ES struktūrinės paramos 

kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema 

(SFMIS).

1.1-P-7 Produkto 

vertinimo 

kriterijus: 

Subsidijas 

gavusių įmonių 

skaičius, vnt.  

(P.B.202)

8 8 18 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

Duomenų šaltinis: Alytaus miesto, Druskininkų, Lazdijų 

ir Varėnos rajonų savivaldybių informacija.

1.1-P-8 Produkto 

vertinimo 

kriterijus: 

Pastatų, kurių 

energinis 

efektyvumas 

buvo 

padidintas, 

skaičius, vnt.

2 2 2 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

Duomenų šaltinis: ES struktūrinės paramos 

kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema 

(SFMIS). 



1.1-P-9 vertinimo 

kriterijus: 

Modernizuoti 

kultūros 

infrastruktūros 

objektai, vnt.

5 5 5 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

1.1.1.1. Priemonė:

Vandentiekio magistralės DN 

500 Putinų g., Alytuje, 

rekonstravimas (siekiama 

pagerinti sąlygas verslo 

plėtrai, modernizuojant 

pramonės veiklai reikalingą 

inžinerinę infrastruktūrą)

1.1-P-4 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Rekonstruotų 

vandens tiekimo 

ir nuotekų 

tinklų ilgis, km

1,5 1,341 340 000 170 000 170 000 153 293 72 454 80 839 Produkto vertinimo kriterijus nepasiektas. Baigtu 

projektu Nr.05.3.2-APVA-R-014-11-0002 pasiekti 

mažesni rezultatai, nei buvo numaryta.

Duomenų šaltinis: ES struktūrinės paramos 

kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema 

(SFMIS).

1.1.1v. Veiksmas:

Vandentiekio magistralės DN 

500 Putinų g. Alytuje, 

rekonstravimas 

1.1-P-4 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Rekonstruotų 

vandens tiekimo 

ir nuotekų 

tinklų ilgis, km

1,5 1,341 2016 2021 Baigtas 

įgyvendinti

Nr.05.3.2-

APVA-R-

014-11-

0002

340 000 170 000 170 000 153 293 72 454 80 839 Veiksmas yra dalis projekto Nr.05.3.2-APVA-R-014-11-

0002.

1.1.1.2. Priemonė:

Buvusios sinagogos pastato 

Kauno g. 9A, Alytuje, 

rekonstravimas ir aplinkinės 

teritorijos sutvarkymas

1.1-P-3 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Sutvarkyti, 

įrengti ir 

pritaikyti 

lankymui 

gamtos ir 

kultūros 

paveldo 

objektai ir 

teritorijos, vnt.

1 1 444 560,00 206 056,00 238 504,00 403 211,10 186 890,50 216 320,60 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

Duomenų šaltinis: ES struktūrinės paramos 

kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema 

(SFMIS).

1.1.2v. Veiksmas:

Buvusios sinagogos pastato 

Kauno g. 9A, Alytuje, 

rekonstravimas ir aplinkinės 

teritorijos sutvarkymas

1.1-P-3 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Sutvarkyti, 

įrengti ir 

pritaikyti 

lankymui 

gamtos ir 

kultūros 

paveldo 

objektai ir 

teritorijos, vnt.

1 1 2018 2021 Baigtas 

įgyvendinti

05.4.1-

CPVA-R-

302-11-

003

444 560,00 206 056,00 238 504,00 403 211,10 186 890,50 216 320,60 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

Duomenų šaltinis: ES struktūrinės paramos 

kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema 

(SFMIS).



1.1.1.3 Priemonė:

VšĮ Alytaus kultūros ir 

komunikacijos centro pastato 

Alytuje, Pramonės g.1B, 

rekonstravimas

1.1-P-9 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Modernizuoti 

kultūros 

infrastruktūros 

objektai, vnt.

1 1 783 264,00 651 942,00 131 322,00 783 264,16 641 941,83 131 322,83 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

Duomenų šaltinis: ES struktūrinės paramos 

kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema 

(SFMIS).

1.1.3v. Veiksmas:

VšĮ Alytaus kultūros ir 

komunikacijos centro pastato 

Alytuje, Pramonės g.1B, 

rekonstravimas

1.1-P-9 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Modernizuoti 

kultūros 

infrastruktūros 

objektai, vnt.

1 1 2017 2019 Baigtas 

įgyvendinti

Nr. 07.1.1-

CPVA-R-

305-11-

0002

783 264,00 651 942,00 131 322,00 783 264,16 641 941,83 131 322,33 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

Duomenų šaltinis: ES struktūrinės paramos 

kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema 

(SFMIS).

1.1.1.4 Priemonė:

Amatų centro „Menų kalvė“ 

Druskininkuose įkūrimas

1.1-P-1 Produkto 

vertinimo 

kriterijus: 

Sukurtos arba 

atnaujintos 

atviros erdvės 

miestų 

vietovėse, m
2

2113 2113 474784,00 415535,00 59249,00 474784,00 415 535,00 59 249,00 Produkto vertinimo kriterijus nepasiektas. Baigtu 

projektu  Nr.07.1.1-CPVA-R-903-11-0001 pasiekti  

mažesni rezultatai, nei buvo numaryta.

Duomenų šaltinis: ES struktūrinės paramos 

kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema 

(SFMIS).

1.1-P-2 Produkto 

vertinimo 

kriterijus: 

Pastatyti arba 

atnaujinti 

viešieji arba 

komerciniai 

pastatai miestų 

vietovėse, m
2

728,97 728,97 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

Duomenų šaltinis: ES struktūrinės paramos 

kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema 

(SFMIS).

1.1.4v. Veiksmas:

Amatų centro „Menų kalvė“ 

Druskininkuose įkūrimas 

1.1-P-1 Produkto 

vertinimo 

kriterijus: 

Sukurtos arba 

atnaujintos 

atviros erdvės 

miestų 

vietovėse, m
2

2113 2113 2016 2020 Baigtas 

įgyvendinti

Nr. 07.1.1-

CPVA-R-

903-11-

0001

474 784,00 415 535,00 59 249,00 474 784 415 535,00 59 249,00 veiksmas įgyvendintas. Rodiklio reikšmė pasiekta.



1.1-P-2 Produkto 

vertinimo 

kriterijus: 

Pastatyti arba 

atnaujinti 

viešieji arba 

komerciniai 

pastatai miestų 

vietovėse, m
2

728,97 728,97 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

Duomenų šaltinis: ES struktūrinės paramos 

kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema 

(SFMIS).

1.1.1.5 Priemonė:

Druskininkų kultūros centro 

lauko scenos, Vilniaus al. 24, 

Druskininkuose, 

modernizavimas ir 

pritaikymas kultūros 

poreikiams

1.1-P-9 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Modernizuoti 

kultūros 

infrastruktūros 

objektai, vnt.

1 1 303 048,28 257 591,05 45 457,23 303 048,28 257 591,05 45 457,23 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

Duomenų šaltinis: ES struktūrinės paramos 

kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema 

(SFMIS).

1.1.5.v Veiksmas:

Druskininkų kultūros centro 

lauko scenos, Vilniaus al. 24, 

Druskininkai, modernizavimas 

ir pritaikymas kultūros 

poreikiams 

1.1-P-9 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Modernizuoti 

kultūros 

infrastruktūros 

objektai, vnt.

1 1 2017 2020 Baigtas 

įgyvendinti

Nr. 07.1.1-

CPVA-R-

305-11-

0003

303 048,28 257 591,05 45 457,23 303 048,28 257 591,05 45 457,23 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

Duomenų šaltinis: ES struktūrinės paramos 

kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema 

(SFMIS).

1.1.1.6 Priemonė:

Lazdijų miesto kompleksinė 

infrastruktūros plėtra, III 

etapas (viešųjų erdvių 

infrastruktūros sutvarkymas)

1.1-P-1 Produkto 

vertinimo 

kriterijus: 

Sukurtos arba 

atnaujintos 

atviros erdvės 

miestų 

vietovėse,m
2

6 432 6 432 227 812,96 210 727 17 085,97 227 812,96 210726,99 17085,97 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

Duomenų šaltinis: ES struktūrinės paramos 

kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema 

(SFMIS).

1.1.6v Veiksmas:

Lazdijų miesto kompleksinė 

infrastruktūros plėtra, III 

etapas 

1.1-P-1 Produkto 

vertinimo 

kriterijus: 

Sukurtos arba 

atnaujintos 

atviros erdvės 

miestų 

vietovėse,m
2

6 432 6432 2016 2019 Baigtas 

įgyvendinti

Nr. 07.1.1-

CPVA-R-

903-11-

0002

227 812,96 210 726,99 17 085,97 227 812,96 210 726,99 17 085,97 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

Duomenų šaltinis: ES struktūrinės paramos 

kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema 

(SFMIS).



1.1.1.7 Priemonė:

Motiejaus Gustaičio 

memorialinio namo 

kompleksinis sutvarkymas 

(prisidedant prie 

kompleksiško Lazdijų miesto 

infrastruktūros sutvarkymo)

1.1-P-3 Produkto 

vertinimo 

kriterijus: 

Sutvarkyti, 

įrengti ir 

pritaikyti 

lankymui 

gamtos ir 

kultūros 

paveldo 

objektai ir 

teritorijos, vnt

1 0 242 419,00 206 056,00 36 363,00 217 245,85 187 931,37 29 314,48 Produkto vertinimo kriterijus dar nepasiektas.

Duomenų šaltinis:  ES struktūrinės paramos 

kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema 

(SFMIS).

1.1.7v Veiksmas:

Motiejaus Gustaičio 

memorialinio namo 

kompleksinis sutvarkymas 

1.1-P-3 Produkto 

vertinimo 

kriterijus: 

Sutvarkyti, 

įrengti ir 

pritaikyti 

lankymui 

gamtos ir 

kultūros 

paveldo 

objektai ir 

teritorijos, vnt.

1 0 2018 2021 Įgyvendinama

s projektas

Nr. 05.4.1-

CPVA-R-

302-11-

0001

242 419,00 206 056,00 36 363,00 217 245,85 187 931,37 29 314,48 Veiksmas įgyvendinamas. Projekto finansavimo sutartis 

pasirašyta 2018-08-23. Veiksmo įgyvendinimą pabaigti 

ir rodiklio 1.1-P-3 reikšmę (1 vnt.)  pasiekti planuojama 

2022 m. Projekto veiklos pabaigtos, kaip ir numatyta – 

2021 m. Galutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2021-

09-10, vyksta jo vertinimas.

Nurodyto panaudoto finansavimo duomenų šaltinis – ES 

struktūrinės paramos kompiuterinė informacinė valdymo 

ir priežiūros sistema (SFMIS).

Programoje nurodytą veiksmo pabaigos datą tikslinga 

patikslinti į 2022 m.

1.1.1.8 Priemonė:

Pastato rekonstrukcija ir 

pritaikymas kultūrinėms, 

muziejinėms ir edukacinėms 

reikmėms (pastato Vytauto g. 

18, Lazdijuose, 

rekonstrukcija, aktualizacija, 

kompleksiškas sutvarkymas ir 

pritaikymas kultūrinėms ir su 

jomis susijusioms 

edukacinėms reikmėms, 

aplinkos sutvarkymas,

susijęs su atnaujinto pastato 

tinkamu panaudojimu, 

prisidedant prie kompleksiško 

Lazdijų miesto 

infrastruktūros sutvarkymo

1.1-P-9 Produkto 

vertinimo 

kriterijus: 

Modernizuoti 

kultūros 

infrastruktūros 

objektai, vnt.

1 1 484 769,00 299 541,00 185 228,35 446 318,05 275 781,78 170 536,27 Produkto vertinimo kriterijus nepasiektas. Projekto Nr. 

05.4.1-CPVA-R-305-11-0004 įgyvendinimas nukeltas į 

2021 m.

Duomenų šaltinis:  ES struktūrinės paramos 

kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema 

(SFMIS).

1.1.8v Veiksmas:

Pastato rekonstrukcija ir 

pritaikymas kultūrinėms, 

muziejinėms ir edukacinėms 

reikmėms

1.1-P-9 Produkto 

vertinimo 

kriterijus: 

Modernizuoti 

kultūros 

infrastruktūros 

objektai, vnt.

1 1 2018 2021 Įgyvendinama

s projektas

Nr. 07.1.1-

CPVA-R-

305-11-

0004

484 769,00 299 541,00 185 228,35 446 318,05 275 781,78 170 536,27 Veiksmas baigiamas įgyvendinti. Projekto finansavimo 

sutartis pasirašyta 2018-04-13. Projekto veiklos 

pabaigtos, kaip ir numatyta 2021-11-30. Galutinis 

mokėjimo prašymas pateiktas 2021-12-30, vyksta jo 

vertinimas. Rodiklio 1.1-P-10 reikšmė (1 vnt.) pasiekta 

2021 m. 

Nurodyto panaudoto finansavimo duomenų šaltinis – 

.ES struktūrinės paramos kompiuterinė informacinė 

valdymo ir priežiūros sistema (SFMIS).

Programoje nurodytą veiksmo pabaigos datą tikslinga 

patikslinti į 2022 m.



1.1.1.9 Priemonė:

Varėnos miesto Dainų slėnio 

infrastruktūros atnaujinimas 

ir pritaikymas visuomenės 

poreikiams 

1.1-P-1 Produkto 

vertinimo 

kriterijus: 

Sukurtos arba 

atnaujintos 

atviros erdvės 

miestų 

vietovėse, 7684 

m
2

 7 684 0 418 332,84 386 957,87 31 374,97 405 139,39 383 794,59 21 344,80 Produkto vertinimo kriterijus  dar nepasiektas.

Duomenų šaltinis:  ES struktūrinės paramos 

kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema 

(SFMIS).

1.1.9v Veiksmas:

Varėnos miesto Dainų slėnio 

infrastruktūros atnaujinimas 

ir pritaikymas visuomenės 

poreikiams 

1.1-P-1 Produkto 

vertinimo 

kriterijus: 

Sukurtos arba 

atnaujintos 

atviros erdvės 

miestų 

vietovėse, 7684 

m
2

 7 684 0 2018 2021 Įgyvendinama

s projektas

07.1.1-

CPVA-R-

905-11-

0004

418 332,84 386 957,87 31 374,97 405 139,39 383 794,59 21 344,80 Projekto veiklos baigtos įgyvendinti 2021 m. gruodžio 

mėn. Galutinio mokėjimo prašymo pateikimo terminas - 

2022-03-31.

1.1.1.10 Priemonė:

Varėnos miesto centrinės 

dalies modernizavimas ir 

pritaikymas visuomenės 

poreikiams (viešųjų erdvių 

infrastruktūros sutvarkymas, 

I ir II etapai)

1.1-P-1 Produkto 

vertinimo 

kriterijus: 

Sukurtos arba 

atnaujintos 

atviros erdvės 

miestų 

vietovėse, 

81 855 m
2

81 855 88 383,71 2 323 000,00 2 323 000,00 1 974 000,00 2 322 968,14 2 168 899,07 154 069,07 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

Duomenų šaltinis: ES struktūrinės paramos 

kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema 

(SFMIS).

1.1-P-2 Produkto 

vertinimo 

kriterijus: 

Sukurtos arba 

atnaujintos 

atviros erdvės 

miestų 

vietovėse, 

34 m
2

34 34,05 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

Duomenų šaltinis: ES struktūrinės paramos 

kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema 

(SFMIS).

1.1.10v Veiksmas:

Varėnos miesto centrinės 

dalies modernizavimas ir 

pritaikymas visuomenės 

poreikiams (I etapas)

1.1-P-1 Produkto 

vertinimo 

kriterijus: 

Sukurtos arba 

atnaujintos 

atviros erdvės 

miestų 

vietovėse, m
2

19 605 26 133,71 2016 2018 Baigtas 

įgyvendinti

07.1.1-

CPVA-R-

905-11-

0001

1 516 825,67 1 403 063,73 113 761,94 1 516 825,67 1 403 063,73 113 761,94 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

Duomenų šaltinis: ES struktūrinės paramos 

kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema 

(SFMIS).



1.1.16v Veiksmas:

Varėnos miesto centrinės 

dalies modernizavimas ir 

pritaikymas visuomenės 

poreikiams (II etapas) 

1.1-P-1 Produkto 

vertinimo 

kriterijus: 

Sukurtos arba 

atnaujintos 

atviros erdvės 

miestų 

vietovėse, m
2

62 250 62 614 2017 2019 Baigtas 

įgyvendinti

07.1.1-

CPVA-R-

905-11-

0002

806 142,47 765 835,34 40 307,13 806 142,47 765 835,34 40 307,13 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

Duomenų šaltinis: ES struktūrinės paramos 

kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema 

(SFMIS).

1.1-P-2 Produkto 

vertinimo 

kriterijus: 

Pastatyti arba 

atnaujinti 

viešieji arba 

komerciniai 

pastatai miestų 

vietovėse, m
2

34 34,05 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

Duomenų šaltinis: ES struktūrinės paramos 

kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema 

(SFMIS).

1.1.1.11 Priemonė:

Kultūros įstaigų 

infrastruktūros 

modernizavimas Varėnos 

mieste

1.1-P-9 Produkto 

vertinimo 

kriterijus: 

Modernizuoti 

kultūros 

infrastruktūros 

objektai, vnt.

2 2 338 807,88 287 986,69 50 821,19 338 807,88 287 986,69 50 821,19 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

Duomenų šaltinis: ES struktūrinės paramos 

kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema 

(SFMIS).

1.1.11v Veiksmas:

Kultūros įstaigų 

infrastruktūros 

modernizavimas Varėnos 

mieste

1.1-P-9 Produkto 

vertinimo 

kriterijus: 

Modernizuoti 

kultūros 

infrastruktūros 

objektai, vnt.

2 2 2017 2019 Baigtas 

įgyvendinti

07.1.1-

CPVA-R-

305-11-

0001

338 807,88 287 986,69 50 821,19 338 807,88 287 986,69 50 821,19 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

Duomenų šaltinis: ES struktūrinės paramos 

kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema 

(SFMIS).

1.1.1.12 Priemonė:

Varėnos mieste esančio 

Karloniškės ežero ir jo prieigų 

sutvarkymas ir pritaikymas 

aktyviam poilsiui

1.1-P-1 Produkto 

vertinimo 

kriterijus: 

Sukurtos arba 

atnaujintos 

atviros erdvės 

miestų 

vietovėse, m
2

94 207 94207,41 877 396,83 811592,06 65804,77 877 396,83 811 592,06 65 804,77 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

Duomenų šaltinis: ES struktūrinės paramos 

kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema 

(SFMIS).

1.1.12v. Veiksmas:

Karloniškės ežero ir jo prieigų 

sutvarkymas ir pritaikymas 

aktyviam poilsiui 

1.1-P-1 Produkto 

vertinimo 

kriterijus: 

Sukurtos arba 

atnaujintos 

atviros erdvės 

miestų 

vietovėse, m
2

94 207 94207,41 2018 2020 Baigtas 

įgyvendinti

07.1.1-

CPVA-R-

905-11-

0003

877 396,83 811 592,06 65 804,77 877 396,83 811 592,06 65 804,77 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

Duomenų šaltinis: ES struktūrinės paramos 

kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema 

(SFMIS).



1.1.1.13 Priemonė:

Buvusios pramoninės 

teritorijos Pramonės g. 1, 

Alytuje, pritaikymas verslo 

vystymui ir plėtrai

1.1-P-1 Produkto 

vertinimo 

kriterijus: 

Sukurtos arba 

atnaujintos 

atviros erdvės 

miestų 

vietovėse, m
2

16 459,50 16 459,50 1 286 060,18 1 189 606,18 96 454,00 1 286 060,75 1 189 606,18 96 454,57 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

Duomenų šaltinis: ES struktūrinės paramos 

kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema 

(SFMIS).

1.1.13v Veiksmas:

Buvusios pramoninės 

teritorijos Pramonės g. 1, 

Alytuje, pritaikymas verslo 

vystymui ir plėtrai 

1.1-P-1 Produkto 

vertinimo 

kriterijus: 

Sukurtos arba 

atnaujintos 

atviros erdvės 

miestų 

vietovėse, m
2

16 459,50 16 459,50 2017 2018 Baigtas 

įgyvendinti

Nr. 07.1.1-

CPVA-V-

902-01-

0008

1 286 060,18 1 189 606,18 96 454,00 1 286 060,75 1 189 606,18 96 454,57 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

Duomenų šaltinis: ES struktūrinės paramos 

kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema 

(SFMIS).

1.1.1.14 Priemonė:

Nenaudojamų teritorijų 

Varėnos mieste sutvarkymas 

ir pritaikymas verslui

1.1-P-1 Produkto 

vertinimo 

kriterijus: 

Sukurtos arba 

atnaujintos 

atviros erdvės 

miestų 

vietovėse, m
2

26 298 0 173 305,67 160 585,24 13 020,43 103 586,10 92 742 10 843,83 Produkto vertinimo kriterijus nepasiektas. Projekto Nr. 

07.1.1-CPVA-R-905-11-0005 įgyvendinimas nukeltas į 

2022 m.

Duomenų šaltinis:  ES struktūrinės paramos 

kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema 

(SFMIS).

1.1.14v Veiksmas:

Nenaudojamų teritorijų 

Varėnos mieste sutvarkymas 

ir pritaikymas verslui

1.1-P-1 Produkto 

vertinimo 

kriterijus: 

Sukurtos arba 

atnaujintos 

atviros erdvės 

miestų 

vietovėse, m
2

26 298 0 2018 2022 Įgyvendinama

s projektas

07.1.1-

CPVA-R-

905-11-

0005

173 305,67 160 585,24 13 020,43 103 586,10 92 742,27 10 843,83 Produkto vertinimo kriterijus nepasiektas. Projekto Nr. 

07.1.1-CPVA-R-905-11-0005 įgyvendinimas nukeltas į 

2022 m.

Duomenų šaltinis:  ES struktūrinės paramos 

kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema 

(SFMIS).

1.1.1.15 Priemonė:

Teritorijų prie daugiabučių 

gyvenamųjų pastatų Varėnos 

mieste sutvarkymas ir 

pritaikymas visuomenės 

poreikiams

1.1-P-1 Produkto 

vertinimo 

kriterijus: 

Sukurtos arba 

atnaujintos 

atviros erdvės 

miestų 

vietovėse, m
2

28 798 28 844,95 806 142,47 765 835,34 40 307,13 836 631,91 522 564,38 314 067,53

Duomenų šaltinis:  ES struktūrinės paramos 

kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema 

(SFMIS).

1.1.15v Veiksmas:

Varėnos miesto centrinės 

dalies modernizavimas ir 

pritaikymas visuomenėms 

poreikiams (II etapas)

1.1-P-1 Produkto 

vertinimo 

kriterijus: 

Sukurtos arba 

atnaujintos 

atviros erdvės 

miestų 

vietovėse, m
2

28 798 28 844,95 2017 2019 Baigtas 

įgyvendinti

07.1.1-

CPVA-R-

905-11-

0006

806 142,47 765 835,34 40 307,13 836 631,91 522 564,38 314 067,53 Projektas baigtas. Duomenys iš SFMIS2014.



1.1.1.17 Priemonė:

Pramonės zonos, esančios 

Varėnos miesto rytinėje 

dalyje, sutvarkymas ir 

pritaikymas verslui

1.1-P-1 Produkto 

vertinimo 

kriterijus: 

Sukurtos arba 

atnaujintos 

atviros erdvės 

miestų 

vietovėse, m
2

41 476,00 0 1 499 000,00 1 499 000,00 1 274 000,00 317 446,99 315 833,35 1 613,64 Produkto vertinimo kriterijus nepasiektas. Projekto 

Nr.07.1.1-CPVA-V-906-01-0012 įgyvendinimas 

nukeltas į 2021 m.

Duomenų šaltinis:  Varėnos r. savivaldybės informacija.

1.1.17v Veiksmas:

Pramonės zonos, esančios 

Varėnos miesto rytinėje 

dalyje, sutvarkymas ir 

pritaikymas verslui

1.1-P-1 Produkto 

vertinimo 

kriterijus: 

Sukurtos arba 

atnaujintos 

atviros erdvės 

miestų 

vietovėse, m
2

41 476  m² 0 2021 2021 Įgyvendinama

s projektas

07.1.1-

CPVA-V-

906-01-

0012

1 499 423,51 1 386 945,00 112 478,51 317 446,99 315 833,35 1 613,64 2020-12-28 pateikta projekto paraiška. 2020 m. 

Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis parengtas 

investicijų projektas ir atlikti kertamų / planuojamų 

šalinti želdinių dendrologiniai vertinimai.

1.1.2.1. Priemonė: Pastato M. K. 

Čiurlionio g. 27, 

Druskininkuose, 

modernizavimas

1.1-P-5 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Metinės 

pirminės 

energijos 

suvartojimo 

viešuosiuose 

pastatuose 

sumažėjimas 

kWh/per metus

32 350 32 350 474 784,00 415535,00 59249,00 474 784 415 535,00 59 249,00 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

Duomenų šaltinis :Druskininkų savivaldybės 

informacija.

1.1.4v. Veiksmas: 

Amatų centro „Menų kalvė“ 

Druskininkuose įkūrimas 

1.1-P-5 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Metinės 

pirminės 

energijos 

suvartojimo 

viešuosiuose 

pastatuose 

sumažėjimas 

kWh/per metus

32 350 32 350 2016 2019 Baigtas 

įgyvendinti

Nr. 07.1.1-

CPVA-R-

903-11-

0001

474 784,00 415 535,00 59 249,00 474 784 415 535,00 59 249,00 Iki veiksmo įgyvendinimo pradžios patatas, esantis M.K. 

Čiurlionio g. 27, Druskininkuose, buvo avarinės būklės 

ir nebuvo eksploatuojamas. Atlikus pastato 

rekonstrukciją 2020 m. ir pradėjus jį naudoti,  pastato 

metinis energijos suvartojimas buvo 61508 kWh, todėl 

sumažėjimas nėra fiksuojamas.

Duomenų šaltinis :Druskininkų savivaldybės 

informacija.

1.1.2.2. Priemonė: Pastato esančio 

Vilniaus al. 24, 

Druskininkuose, energetinių 

charakteristikų gerinimas

1.1-P-5 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Metinės 

pirminės 

energijos 

suvartojimo 

viešuosiuose 

pastatuose 

sumažėjimas,k

Wh/per metus 

38 700 16 479 308 745,98 262 434,10 46 311,88 303 048,28 257 591,05 45 457,23 Produkto vertinimo kriterijus nepasiektas. Nuo veiksmo 

įgyvendinimo pradžios  fiksuojamas 16479 kWh/per 

metus  pirminės energijos suvartojimo sumažėjimas 

pastate, esančiame Vilniaus al. 24, Druskininkuose  

Veiksmo įgyvendinimo pradžioje 2016 m. vidutinis 

pastato  metinis energijos suvartojimas buvo 64412 

kWh; 2020 m. metinis energijos suvartojimas buvo 

47933.

Duomenų šaltinis:  Druskininkų savivaldybės 

informacija.



1.1.5v. Veiksmas: Druskininkų 

kultūros centro lauko scenos, 

Vilniaus al. 24, Druskininkai, 

modernizavimas ir 

pritaikymas kultūros 

poreikiams 

1.1-P-5 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Metinės 

pirminės 

energijos 

suvartojimo 

viešuosiuose 

pastatuose 

sumažėjimas,k

Wh/per metus 

38 700 16 479 2017 2018 Baigtas 

įgyvendinti

Nr. 07.1.1-

CPVA-R-

305-11-

0003

308 745,98 262 434,10 46 311,88 303 048,28 257 591,05 45 457,23 Nuo veiksmo įgyvendinimo pradžios  fiksuojamas 16479 

kWh/per metus  pirminės energijos suvartojimo 

sumažėjimas pastate, esančiame Vilniaus al. 24, 

Druskininkuose. Veiksmo įgyvendinimo pradžioje 2016 

m. vidutinis pastato  metinis energijos suvartojimas buvo 

64412 kWh; 2020 m. metinis energijos uvartojimas 

buvo 47933.

Duomenų šaltinis:  Druskininkų savivaldybės 

informacija.

1.1.2.3. Priemonė:

Motiejaus Gustaičio 

memorialinio namo (Seinų g. 

31, Lazdijai) pastato energinio 

efektyvumo didinimas

1.1-P-8 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Pastatų, kurių 

energinis 

efektyvumas 

buvo 

padidintas, 

skaičius, vnt.

1 1 242 419,00 206 056,00 36 363,00 217 245,85 187 931,37 29 314,48 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas.Duomenų 

šaltinis: ES struktūrinės paramos kompiuterinė 

informacinė valdymo ir priežiūros sistema (SFMIS). 

1.1.7v Veiksmas:

Motiejaus Gustaičio 

memorialinio namo 

kompleksinis sutvarkymas 

1.1-P-8 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Pastatų, kurių 

energinis 

efektyvumas 

buvo 

padidintas, 

skaičius, vnt.

1 1 2018 2021 Įgyvendinama

s projektas

Nr. 05.4.1-

CPVA-R-

302-11-

0001

242 419,00 206 056,00 36 363,00 217 245,85 187 931,37 29 314,48 Produkto vertinimo kriterijus pasiektasDuomenų šaltinis: 

ES struktūrinės paramos kompiuterinė informacinė 

valdymo ir priežiūros sistema (SFMIS). 

1.1.2.4. Priemonė:

Pastato, esančio adresu 

Vytauto g. 18, Lazdijuose, 

energinio efektyvumo 

didinimas

1.1-P-8 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Pastatų, kurių 

energinis 

efektyvumas 

buvo 

padidintas, 

skaičius, vnt.

1 1 484 769,00 299 541,00 185 228,00 446 318,05 275 781,78 170 536,27 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas.

Duomenų šaltinis: ES struktūrinės paramos 

kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema 

(SFMIS). 

1.1.8v Veiksmas:

Pastato rekonstrukcija ir 

pritaikymas kultūrinėms, 

muziejinėms ir edukacinėms 

reikmėms 

1.1-P-8 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Pastatų, kurių 

energinis 

efektyvumas 

buvo 

padidintas, 

skaičius, vnt.

1 1 2018 2021 Įgyvendinama

s projektas

Nr. 07.1.1-

CPVA-R-

305-11-

0004

484 769,00 299 541,00 185 228,00 446 318,05 275 781,78 170 536,27 Veiksmas baigiamas įgyvendinti. Projekto finansavimo 

sutartis pasirašyta 2018-04-13. Projekto veiklos 

pabaigtos, kaip ir numatyta 2021-11-30. Galutinis 

mokėjimo prašymas pateiktas 2021-12-30, vyksta jo 

vertinimas. Rodiklio 1.1-P-10 reikšmė (1 vnt.) pasiekta 

2021 m. 

Nurodyto panaudoto finansavimo duomenų šaltinis – 

.ES struktūrinės paramos kompiuterinė informacinė 

valdymo ir priežiūros sistema (SFMIS).

Programoje nurodytą veiksmo pabaigos datą tikslinga 

patikslinti į 2022 m.



1.1.3.1. Priemonė: 

Pagal Alytaus regiono 

tikslinėse teritorijose 

veikiančių vietos veiklos 

grupių parengtas vietos 

plėtros strategijas 

(bendradarbiaujant 

savivaldybėms, įmonėms, 

bendruomenėms ir kitoms 

nevyriausybinėms 

organizacijoms) 

įgyvendinamos vietos 

bendruomenių socialinės ir 

kultūrinės iniciatyvos, 

jaunimo verslumo iniciatyvos

1.1-P-12 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Bendruomenės 

inicijuotos 

vietos plėtros 

projektų veiklų 

dalyviai

400 785 X X X X X X Produkto vertinimo kriterijus pasiektas.

Pagal Alytaus regiono tikslinėse teritorijose veikiančių 

vietos veiklos grupių parengtas vietos plėtros strategijas 

bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų veiklų 

dalyvių skaičius:

- Alytaus miesto savivaldybė nenurodė;

- Druskininkų miesto savivaldybės vietos veiklos grupės 

parengta vietos plėtros strategija nebuvo patvirtinta, 

todėl ir atitinkamos projektų veiklos tikslinėje teritorijoje 

nebuvo įgyvendinamos;

- Lazdijų rajono savivaldybės tikslinėje teritorijoje 

veikiančios vietos veiklos grupių parengtą vietos plėtros 

strategiją bendruomenės inicijuotos vietos plėtros 

projektų veiklų dalyvių skaičius 403 asm.;

- Varėnos miesto savivaldybėje 745.

Duomenų šaltinis: Alytaus miesto, Druskininkų, Lazdijų 

ir Varėnos rajonų savivaldybių informacija.

1.1-P-12 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Projektų, 

kuriuos visiškai 

arba iš dalies 

įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar 

NVO, 8 vnt.

8 23 X X X X X X Produkto vertinimo kriterijus pasiektas.

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar NVO, vnt.

-Varėnos mieste – 20; 

-Lazdijų mieste - 3.

Duomenų šaltinis: Alytaus miesto, Druskininkų, Lazdijų 

ir Varėnos rajonų savivaldybių informacija.

1.1.4. 1. Priemonė:

Verslo subjektų inicijuojama 

verslo plėtra tikslinėse ir 

susietoje teritorijoje 

(inovatyvios gamybos plėtros 

skatinimas ir 

konkurencingumo didinimas, 

naujų technologijų, metodų 

diegimas, darbo vietų 

kūrimas)

1.1-P-7 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Subsidijas 

gaunančių 

įmonių 

skaičius, vnt.

6 11 X X X X X X Produkto vertinimo kriterijus pasiektas.

Subsidijas gaunančių įmonių skaičius 2020 m. vnt.:

Alytaus m. sav. - 8;

Varėnos r. sav. - 3.

Duomenų šaltinis: Alytaus miesto, Druskininkų, Lazdijų 

ir Varėnos rajonų savivaldybių informacija.



1.1.4. 2. Priemonė:

Alytaus miesto verslo, mokslo 

ir savivaldybės partnerystės 

kooperacijos ir klasterizacijos 

projektų vykdymas

1.1-P-7 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Subsidijas 

gaunančių 

įmonių 

skaičius,  vnt.

2 8 X X X X X X

Duomenų šaltinis: Alytaus miesto savivaldybės 

informacija.

1.1.4. 3. Priemonė:

Šilumos tinklų rekonstrukcija 

Varėnos miesto centrinėje 

dalyje

1.1-P-6 Produkto 

vertinimo 

kriterijus: 

Rekonstruotų 

šilumos tinklų 

ilgis, km

0,467 0,467 X X X X X X Produkto vertinimo kriterijus pasiektas.

Duomenų šaltinis: UAB „Varėnos šiluma“.

1.2. Uždavinys: 

Pagerinti darbo jėgos 

judėjimo galimybes tikslinėse 

teritorijose ir susietoje 

teritorijoje, gerinant 

susisiekimo sistemas 

1-R-2 Rezultato 

vertinimo 

kriterijus:

Gyventojų, 

kuriems 

pagerėjo 

susisiekimo 

sąlygos, dalis 

nuo bendro 

gyventojų 

skaičiaus, proc.

25,47 25 25 Rezultato vertinimo kriterijus pasiektas gerinant 

susisiekimo sistemas 

1.2-P-1 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Įrengtų naujų 

pėsčiųjų / 

dviračių takų ir 

/ ar trasų ilgis, 

km  (P.S.321)

3,21 3,21 3,25 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

Duomenų šaltinis ES struktūrinės paramos kompiuterinė 

informacinė valdymo ir priežiūros sistema (SFMIS).

1.2-P-2 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Bendras 

rekonstruotų 

arba atnaujintų 

kelių ilgis, km  

(P.B.214)

3,59 3,59 3,59 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas

Duomenų šaltinis ES struktūrinės paramos kompiuterinė 

informacinė valdymo ir priežiūros sistema (SFMIS).

1.2-P-3 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Rekonstruotų 

šilumos tinklų 

ilgis, m

544 544 544 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas

Duomenų šaltinis: Varėnos rajono savivaldybės 

informacija



1.2-P-4 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Įsigytos 

nekenksmingos 

aplinkai viešojo 

transporto 

priemonės, vnt.  

(P.S.325)

2 2 0 Produkto vertinimo kriterijus dar nepasiektas. 

Duomenų šaltinis ES struktūrinės paramos kompiuterinė 

informacinė valdymo ir priežiūros sistema (SFMIS).

1.2-P-5 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Įgyvendintos 

darnaus judumo 

priemonės, 

skaičius  

(P.S.323)

3 3 1 Produkto vertinimo kriterijus dar nepasiektas. 

Duomenų šaltinis: ES struktūrinės paramos 

kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema 

(SFMIS).

1.2-P-6 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Naujai nutiestų 

kelių ilgis, km  

(P.B.213)

0,72 0,72 0,72 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas.

Duomenų šaltinis ES: struktūrinės paramos 

kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema 

(SFMIS).

1.2.1.1. Priemonė:  Modernizuoti ir 

plėtoti viešąjį transportą, 

didinti jo konkurencingumą ir 

patrauklumą 

1.2-P-4 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Įsigytos 

nekenksmingos 

aplinkai viešojo 

transporto 

priemonės, vnt.

2 0 407 000,00 407 000,00 345 000,00 0,00 0,00 0,00 Produkto vertinimo kriterijus dar nepasiektas.

Duomenų šaltinis: ES struktūrinės paramos 

kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema 

(SFMIS).

1.2.2v Veiksmas:

Nekenksmingų aplinkai 

viešojo transporto priemonių 

įsigijimas 

1.2-P-4 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Įsigytos 

nekenksmingos 

aplinkai viešojo 

transporto 

priemonės, vnt.

2 0 2019 2021 Įgyvendinama

s projektas

Nr. 04.5.1-

TID-R-518-

11-0003

407 300,00 345 177,00 62 123,00 0,00 0,00 0,00 Finansavimo sutartis pasirašyta 2019-09-13. Vykdomos 

transporto priemonių pirkimo procedūros. Numatyta 

veiksmą įvykdyti iki 2023-18-31.

Duomenų šaltinis: Alytaus miesto savivaldybės 

informacija.

1.2.1.2. Priemonė:  Rengti darnaus 

judumo planus, diegti 

modernias judumo valdymo 

priemones 

1.2-P-5 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Įgyvendintos 

darnaus judumo 

priemonės, 

skaičius

3 0 1 141 000,00 1 141 000,00 970 000,00 806666,15 617337,33 189328,82 Produkto vertinimo kriterijus dar nepasiektas.

Duomenų šaltinis ES: struktūrinės paramos 

kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema 

(SFMIS) 



1.2.1v. Veiksmas: Darnaus judumo 

priemonių diegimas Alytaus 

mieste 

1.2-P-5 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Įgyvendintos 

darnaus judumo 

priemonės, 

skaičius

3 0 2020 2021 Įgyvendinama

s projektas

Nr. 04.5.1-

TID-R-514-

11-0003

1 106 748,68 940 736,38 166 012,30 756028,15 574295,03 181733,12 Finansavimo sutartis pasirašyta 2020-04-10.  Atliekami 

rangos darbai: įrengiami viešojo transporto stotelių 

paviljonai, dangos pritaikomos SPTŽ, įrengiamos 

švieslentės. Finansavimo sutartis pratęsta iki 2022-11-

30.

Duomenų šaltinis: Alytaus miesto savivaldybės 

informacija.

1.2.3v. Veiksmas:

Alytaus miesto darnaus 

judumo plano parengimas

1.2-P-5 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Įgyvendintos 

darnaus judumo 

priemonės, 

skaičius

1 1 2017 2018 Baigtas 

įgyvendinti

Nr. 04.5.1-

TID-V-513-

01-0015

33 638,00 28 592,30 5 045,70 33 638,00 28 592,30 5 045,70 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

Duomenų šaltinis ES struktūrinės paramos kompiuterinė 

informacinė valdymo ir priežiūros sistema (SFMIS). 

1.2.9v Veiksmas: Darnaus judumo 

plano Druskininkuose 

parengimas 

1-2-P-5 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Įgyvendintos 

darnaus judumo 

priemonės, 

skaičius

1 1 2017 2017 Baigtas 

įgyvendinti

Nr. 04.5.1-

TID-V-513-

01-0006

17 000,00 14 450,00 2 550,00 17 000,00 14 450,00 2 550,00 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

Duomenų šaltinis ES struktūrinės paramos kompiuterinė 

informacinė valdymo ir priežiūros sistema (SFMIS). 

1.2.1.3. Priemonė:  Plėtoti dviračių 

infrastruktūrą, įrengiant 

Pramonės rajone pėsčiųjų ir 

dviračių trasas, integruojant 

jas į bendrą tinklą

1-2-P-1 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Įrengtų naujų 

pėsčiųjų / 

dviračių takų ir 

/ ar trasų ilgis, 

km

0,75 0,75 133 670,07 113 619,56 20 050,51 133 670,07 113 619,56 20 050,51 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

Duomenų šaltinis ES struktūrinės paramos kompiuterinė 

informacinė valdymo ir priežiūros sistema (SFMIS). 

1.2.5v. Veiksmas:

Dviračių trasų, 

infrastruktūros įrengimas nuo 

Putinų g. žiedo Pramonės 

gatvėje, Alytaus mieste 

1-2-P-1 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Įrengtų naujų 

pėsčiųjų / 

dviračių takų ir 

/ ar trasų ilgis, 

0,75 km

0,75 0,75 2017 2018 Baigtas 

įgyvendinti

Nr. 04.5.1-

TID-R-516-

11-0001

133 670,07 113 619,56 20 050,51 133 670,07 113 619,56 20 050,51 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

Duomenų šaltinis ES struktūrinės paramos kompiuterinė 

informacinė valdymo ir priežiūros sistema (SFMIS). 



1.2.1.4. Priemonė:  

Varėnos miesto J. 

Basanavičiaus, Savanorių ir 

M. K. Čiurlionio gatvių 

rekonstrukcija, planuojamoje 

rekonstruoti J. Basanavičiaus 

gatvėje esančių vandens 

tiekimo ir nuotekų surinkimo 

tinklų rekonstrukcija (taip pat 

numatyta modernizuoti šioje 

gatvėje esančius šilumos 

tiekimo tinklus (dalyvaujant 

projektų konkurse)

1-2-P-2 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Bendras 

rekonstruotų 

arba atnaujintų 

kelių ilgis,  km

0,78 0,78 834 849,65 709 621,80 125 227,85 834 849,65 709 621,80 125 227,85 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

Duomenų šaltinis ES struktūrinės paramos kompiuterinė 

informacinė valdymo ir priežiūros sistema (SFMIS). 

1.2-P-4 Produkto 

vertinimo 

kriterijus: 

Rekonstruotų 

vandens tiekimo 

ir nuotekų 

surinkimo 

tinklų ilgis, km

1,307 1,574 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

Duomenų šaltinis ES struktūrinės paramos kompiuterinė 

informacinė valdymo ir priežiūros sistema (SFMIS). 

1.2.7v. Veiksmas:

Varėnos miesto J. 

Basanavičiaus, Savanorių ir 

M. K. Čiurlionio gatvių 

rekonstrukcija 

1-2-P-2 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Bendras 

rekonstruotų 

arba atnaujintų 

kelių ilgis, 0,78 

km

0,78 0,78 2017 2020 Baigtas 

įgyvendinti

06.2.1-TID-

R-511-11-

0002

834 849,65 709 621,80 125 227,85 834 849,65 709 621,80 125 227,85 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

Duomenų šaltinis ES struktūrinės paramos kompiuterinė 

informacinė valdymo ir priežiūros sistema (SFMIS). 

1.2.1.5. Priemonė:  

Dviračių ir pėsčiųjų takų 

įrengimas Varėnos miesto J. 

Basanavičiaus ir Žiedo 

gatvėse

1-2-P-1 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Įrengtų naujų 

pėsčiųjų / 

dviračių takų ir 

/ ar trasų ilgis, 

km

1,3 1,34 196 000,00 196 000,00 167 000,00 196 422,49 166 959,11 29 763,38 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

Duomenų šaltinis ES struktūrinės paramos kompiuterinė 

informacinė valdymo ir priežiūros sistema (SFMIS). 

1.2.8v. Veiksmas:

Dviračių ir pėsčiųjų takų 

įrengimas Varėnos miesto J. 

Basanavičiaus ir Žiedo 

gatvėse 

1-2-P-1 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Įrengtų naujų 

pėsčiųjų / 

dviračių takų ir 

/ ar trasų ilgis, 

km

1,3 1,34 2018 2020 Baigtas 

įgyvendinti

04.5.1-TID-

R-516-11-

0004

196 422,49 166 959,11 29 763,38 196 422,49 166 959,11 29 763,38 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

Duomenų šaltinis ES struktūrinės paramos kompiuterinė 

informacinė valdymo ir priežiūros sistema (SFMIS). 

1.2.1.6. Priemonė:  

Dviračių ir pėsčiųjų takų 

plėtra Lazdijų miesto Turistų 

gatvėje iki sodų bendrijos 

„Baltasis“ Lazdijų seniūnijoje

1-2-P-1 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Įrengtų naujų 

pėsčiųjų / 

dviračių takų ir 

/ ar trasų ilgis, 

km

1,16 1,16 85 000,00 85 000,00 66 000,00 84 948,28 66 466,77 18 481,51 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

Duomenų šaltinis ES struktūrinės paramos kompiuterinė 

informacinė valdymo ir priežiūros sistema (SFMIS). 



1.2.6v. Veiksmas:

Dviračių ir pėsčiųjų takų 

plėtra Lazdijų miesto Turistų 

gatvėje iki sodų bendrijos 

„Baltasis“ Lazdijų seniūnijoje 

1-2-P-1 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Įrengtų naujų 

pėsčiųjų / 

dviračių takų ir 

/ ar trasų ilgis, 

km

1,16 1,16 2018 2019 Baigtas 

įgyvendinti

Nr. 04.5.1-

TID-R-516-

11-0002

84 948,28 66 466,77 18 481,51 84 948,28 66 466,77 18 481,51 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

Duomenų šaltinis ES struktūrinės paramos kompiuterinė 

informacinė valdymo ir priežiūros sistema (SFMIS). 

1.2.1.7. Priemonė:  

Perspektyvinės gatvės nuo 

Pramonės g. iki Naujosios g. 

Alytuje įrengimas 

1-2-P-7 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Bendras naujai 

nutiestų kelių 

ilgis, km

0,72 0,72 880 000,00 880 000,00 748 000,00 879 927,06 747 938,00 131 989,06 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

Duomenų šaltinis ES struktūrinės paramos kompiuterinė 

informacinė valdymo ir priežiūros sistema (SFMIS). 

1.2.4v. Veiksmas:

Perspektyvinės gatvės nuo 

Pramonės g. iki Naujosios g., 

Alytuje, įrengimas 

1-2-P-7 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Bendras naujai 

nutiestų kelių 

ilgis, km

0,72 0,72 2017 2018 Baigtas 

įgyvendinti

Nr. 06.2.1-

TID-R-511-

11-0001

879 927,00 747 938,00 131 989,00 879 927,06 747 938,00 131 989,06 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

Duomenų šaltinis ES struktūrinės paramos kompiuterinė 

informacinė valdymo ir priežiūros sistema (SFMIS). 

1.2.1.8. Priemonė:  

Lazdijų miesto Seinų ir 

Lazdijos gatvių bei vietinės 

reikšmės kelio nuo Janonio 

gatvės iki Lazdijų hipodromo 

rekonstravimas 

1-2-P-2 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Bendras 

rekonstruotų 

arba atnaujintų 

kelių ilgis, km

2,19 2,19 925 000,00 925 000,00 786 000,00 924 590,81 785 902,18 138 688,63 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

Duomenų šaltinis ES struktūrinės paramos kompiuterinė 

informacinė valdymo ir priežiūros sistema (SFMIS). 

1.2.10v. Veiksmas:

Lazdijų miesto Seinų ir 

Lazdijos gatvių bei vietinės 

reikšmės kelio nuo Janonio 

gatvės iki Lazdijų hipodromo 

rekonstravimas

1-2-P-2 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Bendras 

rekonstruotų 

arba atnaujintų 

kelių ilgis, km

2,19 2,19 2018 2020 Baigtas 

įgyvendinti

Nr. 06.2.1-

TID-R-511-

11-0004

924 590,81 785 902,18 138 688,63 924 590,81 785 902,18 138 688,63 Produkto vertinimo kriterijus pasiektas. 

Duomenų šaltinis ES struktūrinės paramos kompiuterinė 

informacinė valdymo ir priežiūros sistema (SFMIS). 



1.2.1.11. Priemonė:  

M. K. Čiurlionio gatvės 

atkarpos Druskininkų m. 

rekonstrukcija

1-2-P-2 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Bendras 

rekonstruotų 

arba atnaujintų 

kelių ilgis,  km

0,62 0,62 862 617,60 346 184,10 516 433,50 882 993,91 346 184,10 536 809,81 Produkto vertinimo kriterijus nepasiektas. Projekto Nr. 

04.5.1-TID-R-511-11-0007 įgyvendinimas nukeltas į 

2021 m.

Duomenų šaltinis: ES struktūrinės paramos 

kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema 

(SFMIS).

1.2.1.11

v.

Veiksmas:  

M. K. Čiurlionio gatvės 

atkarpos Druskininkų m. 

rekonstrukcija

1-2-P-2 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Bendras 

rekonstruotų 

arba atnaujintų 

kelių ilgis, 

0,620 km

0,62 0,62 2018 2021 Baigtas 

įgyvendinti

Nr. 06.2.1-

TID-R-511-

11-0007

862 617,60 346 184,10 516 433,50 882 993,91 346 184,10 536 809,81 Veiksmas įgyvendintas. Projekto veiklos buvo užbaigtos 

iki 2020-03-02, kai buvo pasirašytas statybos užbaigimo 

aktas.  Rodiklis 1.2-P-2

 (Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, 0,620 

km) pasiektas. 

Projekto administravimo procedūros buvo užbaigtos 

2021-08-02 , kadangi dėl COVID-19 ribojimų CPVA 

negalėjo įvykdyti patikros (buvo atidėtas galutinio 

mokėjimo prašymo pateikimo terminas).

1.2.2.1. Priemonė:  

Šilumos tinklų rekonstrukcija 

Varėnos miesto J. 

Basanavičiaus gatvėje

1-2-P-3 Produkto 

vertinimo 

kriterijus:

Rekonstruotų 

šilumos tinklų 

ilgis, km

0,544 0,544 X X X X X X Rodiklis pasiektas.

16 605 445,51 13 613 156,62 2 992 288,89 14 241 083,81 11 575 909,96 2 665 173,85Iš viso:

**** Lentelėje pateikiama informacija apie iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos siekiamas programos tikslo (-ų) ir uždavinio (-ių) vertinimo kriterijų  reikšmes; ši informacija turi sutapti su programos dalies ,,Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelėse ,,Programos efekto ir rezultatų 

pasiekimo grafikas“ ir ,,Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu)“ pateikta informacija.

*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai  programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) 

veiksmų  arba programoje nėra nustatyta veiksmų, kuriais įgyvendinama programos priemonė), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie programos tikslų, uždavinių, priemonių ir veiksmų numerius, pavadinimus turi sutapti su programoje nurodytu atitinkamo tikslo, uždavinio, priemonės, veiksmo numeriu ir pavadinimu.

***** Jeigu veiksmą atitinkantį projektą numatyta finansuoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonių lėšomis, įrašomas projekto numeris, kuris projektui suteiktas pateikus įgyvendinančiajai institucijai paraišką dėl šio projekto finansavimo; kitu atveju (jeigu nurodyta paraiška 

nėra pateikta ir (ar) projektas nėra finansuojamas) įrašoma ,,nd“.

*** Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamas programos tikslo (-ų), uždavinio (-ių) ar priemonės (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes turi sutapti su programos dalies ,,Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelėse pateikta informacija apie kriterijų siekiamas reikšmes 2023 m. Lentelėje 

pateikiama informacija apie siekiamus veiksmo produkto vertinimo kriterijus  ir reikšmes turi atitikti  veiksmą atitinkančio projekto sutartyje numatytas pasiekti produkto vertinimo kriterijų  (rodiklių) reikšmes. Jeigu veiksmą atitinkančio projekto sutartis nėra sudaryta arba sudarytoje projekto sutartyje nenustatyta siekti produkto 

vertinimo kriterijaus, lentelėje įrašoma ,,nd“.

** Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai  programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) 

produkto vertinimo kriterijų), jas ištrinkite. 

****Pateikiama informacija apie programoje nustatytus veiksmus, nurodant veiksmo įgyvendinimo būklę, pvz.: rengiama paraiška, pateikta paraiška, pasirašyta projekto sutartis, įgyvendinamas projektas, baigtas įgyvendinti, nuspręsta neteikti paraiškos, nuspręsta nefinansuoti projekto, nutraukta projekto sutartis ar kt.


