Integruotų teritorijų vystymo programų
rengimo ir įgyvendinimo gairių
5 priedas

VILNIAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2017 METUS
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 lapo).

II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ
Pavadinimas

Padidinti užimtųjų skaičių Vilniaus
regione, skatinant naujų vietinių
darbo vietų kūrimą tikslinėse ir
susietose teritorijose
1.2 Uždavinys Pagerinti sąlygas smulkiajam verslui
Ukmergės, Šalčininkų, Švenčionių,
Širvintų, Lentvario ir Elektrėnų
miestuose bei susietose teritorijose
1 Tikslas

Įvykdymo
terminas
(pradžia ir
pabaiga) (metai)

Faktinio įvykdymo
data (metai)

-

-

Planuotas
Panaudotas
finansavimas ir
finansavimas ir
finansavimo
finansavimo šaltinis
šaltinis (-iai)
(-iai)

X

X

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

Rodiklis, 2017 metai

Siektina
reikšmė

Pasiekta
reikšmė

1- E Užimtųjų ir darbingo
amžiaus gyventojų santykis
savivaldybėse, kuriose yra
tikslinių teritorijų, proc.
1-R-2 Veikiančių MVĮ
skaičius savivaldybėse,
kuriose yra tikslinių teritorijų,
vnt./1000 gyv.

66,9

0

13,3

0

1.2-P-1 Pastatyti arba
atnaujinti viešieji arba
komerciniai pastatai miestų
vietovėse, m2

2 255

0

Reikšmę planuojama pasiekti
įgyvendinus veiksmus1.2.14;
1.2.18

1.2-P-2 Sukurtos arba
atnaujintos atviros erdvės
miestų vietovėse, m2

33 000

0

Reikšmę planuojama pasiekti
įgyvendinus veiksmus 1.2.14;
1.2.15

1.2-P-3 Sutvarkyti, įrengti ir
pritaikyti lankymui gamtos ir
kultūros paveldo objektai ir
teritorijos.

1

0

Reikšmę planuojama pasiekti
įgyvendinus veiksmą 1.2.18

1.2.14 Veiksmas

1.2.15 Veiksmas

Poilsio ir rekreacijos zonos prie
Lentvario (Graužio) ežero
sukūrimas

Daugiafunkcės laisvalaikio zonos
Lentvario mieste prie Bevardžio
ežero įrengimas, kartu
rekonstruojant į teritoriją vedančius
privažiavimus (Klevų alėjos
skersgatvį ir Dzūkų gatvę)

2017 - 2019

Pabaigos požymis
(faktas, liudijantis
kad veiksmas
įgyvendintas)

X

X

X

X

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas
pagal šaltinius

Savivaldybės
biudžeto lėšos
Valstybės biudžeto
lėšos
Kitos viešosios lėšos

132.669,00

3.382,15

X

X

132.668,00

3.382,15

1.503.570,00
X

38.331,02
X

X

X

X

X

X

X

X

X

2018 - 2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas
pagal šaltinius

1.2.18 Veiksmas Trakų rajono viešosios bibliotekos
Lentvario filialo ir Lentvario
kultūros rūmų įrengimas
rekonstruotame pastate

2017 - 2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas
pagal šaltinius

Privačios lėšos
ES lėšos
Pabaigos požymis
(faktas, liudijantis
kad veiksmas
įgyvendintas)

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

58.855,00

Su VšĮ CPVA 201-05-08
pasirašyta finansavimo
sutartis. Atlikti viešieji
pirkimai rangos darbams
atlikti, pasirašyta statybos
rangos sutartis, vykdomi
rangos darbai.

Projektas 2018-01-18
įtrauktas į regiono projektų
sąrašą, 2018-09-15
planuojamas projekto
paraiškos pateikimas
įgyvendinančiajai institucijai.

58.855,00

667.020,00
X

159.636,00

635.451,00

X

Su VšĮ CPVA 2017-10-17
pasirašyta finansavimo
sutartis. Rengiama viešųjų
pirkimų dokumentacija
rangos darbams atlikti.

1.4 Uždavinys

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

-

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

35

0

1.4-P-1 Sukurtos arba
atnaujintos atviros erdvės
miestų vietovėse, m2

0

0

Reikšmę planuojama pasiekti
įgyvendinus veiksmus 1.4.13;
1.4.14; 1.4.16.

1.4-P-2 Pastatyti arba
atnaujinti viešieji arba
komerciniai pastatai miestų
vietovėse, m2

0

0

Reikšmę planuojama pasiekti
įgyvendinus veiksmą 1.4.18.

1.4-P-4 Bendras rekonstruotų
apšvietimo tinklų ilgis, km

0

0

Priemonė, kurios
įgyvendinimui numatoma
naudoti finansinės priemonės:
1.4.2.1. Lentvario miesto
apšvietimo tinklų
modernizavimas

1.4-P-5 Įdiegtos saugų eismą
gerinančios ir aplinkosaugos
priemonės, iš kurių:
geležinkelių pervažose, vnt.

0

0

Reikšmę planuojama pasiekti
įgyvendinus veiksmą 1.4.15.

1.4-P-6 Naujos atviros erdvės
vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst.
gyv. (išskyrus savivaldybių
centrus), m2
1.4-P-9 Metinis pirminės
energijos suvartojimo
viešuosiuose pastatuose
sumažėjimas, kWh/ per metus

0

0

Reikšmę planuojama pasiekti
įgyvendinus veiksmą 1.4.26.

0

0

Priemonė, kurios
įgyvendinimui numatoma
naudoti finansinės priemonės
1.4.2.2. Rūdiškių vaikų
lopšelio-darželio „Pasaka"
rekonstravimas, siekiant
padidinti energetinį
efektyvumą

1.4-P-11 Bendras
rekonstruotų arba atnaujintų
kelių ilgis, km

0

0

Reikšmę planuojama pasiekti
įgyvendinus veiksmą 1.4.38.

1.4.13 Veiksmas

1.4.14 Veiksmas

Šeimos parko ir skverų esančių
Bažnyčios/Sodų ir Mokyklos
gatvėse įkūrimas bei jungties tarp jų
(Klevų alėjos ir dalies Fabriko g.)
infrastruktūros sutvarkymas
Lentvario mieste

Gyvenamųjų namų kiemų
sutvarkymas Lentvario mieste
(atnaujinat automobilių stovėjimo,
vaikų žaidimo aikšteles, želdinius,
mažąją architektūrą)

2018 - 2020

Pabaigos požymis
(faktas, liudijantis
kad veiksmas
įgyvendintas)

X

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas
pagal šaltinius

Savivaldybės
biudžeto lėšos
Valstybės biudžeto
lėšos
Kitos viešosios lėšos

76.903,00

2018 - 2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas
pagal šaltinius

1.4.15 Veiksmas

Automobilių tunelio statyba ir
pėsčiųjų požeminės perėjos
įrengimas, didinant gyventojų
saugumą ir gyvenamosios aplinkos
kokybę Lentvario geležinkelio
pervažos rekonstrukcija

2019 - 2023

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas
pagal šaltinius

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

Savivaldybės
biudžeto lėšos
Valstybės biudžeto
lėšos
Kitos viešosios lėšos
(KPPP)
Privačios lėšos
ES lėšos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Projektas 2018-01-18
įtrauktas į regiono projektų
sąrašą, 2018-09-15
planuojamas projekto
paraiškos pateikimas
įgyvendinančiajai institucijai.

76.903,00

871.570,00
X

X

31.500,00

Planuojamas 2018-06
projekto įtraukimas į regiono
projektų sąrašą.

31.500,00

357.000,00
X

260.658,00

2.664.504,00

9.673.309,00

X

Parengtas Lentvario miesto
dalies susisiekimo
komunikacijų inžinierinės
infrastruktūros vystymo
planas ir žemės paėmimo
visuomenės poreikiams
projektas. Baigiamos projekto
įgyvendinimo procedūros.

1.4.16 Veiksmas

Daugiafunkcių aikštelių prie
Lentvario Motiejaus Šimelionio,
Lentvario m. Versmės ir Henriko
Senkevičiaus gimnazijų įrengimas

1.4.17 Veiksmas Sporto salės statyba prie Lentvario
pradinės mokyklos

2017 - 2018

Pabaigos požymis
(faktas, liudijantis
kad veiksmas
įgyvendintas)

X

X

X

X

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas
pagal šaltinius

Savivaldybės
biudžeto lėšos
Valstybės biudžeto
lėšos
Kitos viešosios lėšos

147.106,00

6.956,55

X

X

66.280,00

3.950,40

751.175,00
X

44.771,15
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2018 - 2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas
pagal šaltinius

1.4.18 Veiksmas

Nenaudojamų rūsio patalpų
Bažnyčios g. 26, Lentvaryje
pritaikymas jaunimo užimtumui
skirtoms erdvėms

2018 - 2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas
pagal šaltinius

1.4.26 Veiksmas

Kompleksiškas Rūdiškių miesto
sutvarkymas

2017 - 2019

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

86.886,00

Su VšĮ CPVA 201-05-11
pasirašyta finansavimo
sutartis. Atlikti viešieji
pirkimai rangos darbams
atlikti, pasirašyta statybos
rangos sutartis, vykdomi
rangos darbai.

Su atsakingomis
institucijomis diskutuojama
apie finansavimo galimybes.
Sprendimas dar nepriimtas.

637.164,00

X

X

19.500,00

Planuojamas 2018-06
projekto įtraukimas į regiono
projektų sąrašą

19.500,00

221.000,00
X

X

Projektas 2016-09-07
įtrauktas į regiono projektų
sąrašą, 2018-03-30
planuojamas projekto
paraiškos pateikimas
įgyvendinančiajai institucijai.

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas
pagal šaltinius

1.4.38 Veiksmas

Eismo saugumo ir aplinkos
apsaugos priemonių diegimas
vystant Lentvario miesto
Trumposios, Pakalnės ir Gėlių
gatvių infrastruktūrą

2018 - 2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas
pagal šaltinius

Iš viso programos veiksmų planui:

2017-2023

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

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

115.042,00

X

X

X

X

X

X

X

X

115.042,00

1.303.809,00
X

X

257.348,00

1.458.308,00
1.346.103,00

10.338,70

1.137.912,00

7.332,55

2.664.504,00

0,00

0,00
17.442.212,00

0,00
83.102,17

Projektas 2016-12-30
įtrauktas į regiono projektų
sąrašą, 2019-02-15
planuojamas projekto
paraiškos pateikimas
įgyvendinančiajai institucijai.

