Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir
įgyvendinimo gairių
5 priedas
ALYTAUS REGIONO
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2016 METAI
I SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI
Alytaus regiono integruota teritorijų vystymo programa (toliau – Programa), kurioje nustatyti ir Varėnos mieste 2014–2020 metais planuojami įgyvendinti veiksmai, buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 1V-720
„Dėl Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“. Rengiant Programą atliktoje situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės nuo Programos įgyvendinimo pradžios iki 2016 m. pabaigos
nepasikeitė ir neatsirado naujų, Programoje neįvertintų, teritorijos vystymui svarbių veiksnių.
II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

Pavadinimas

1. Tikslas Padidinti užimtumą Alytaus regione, gerinant
tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos
patrauklumą darbui, poilsiui ir investicijoms
1.1. Uždavinys Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui,
atnaujinant tikslinių teritorijų ir susietos
teritorijos viešąją infrastruktūrą, gamtos,
kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

2014-2023

X

X

2014-2023

X

X

Įvykdymo terminas
(pradžia ir pabaiga)
(metai)

Faktinio įvykdymo data
(metai)

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

Siektina reikšmė

Pasiekta reikšmė

Efekto rodiklis: 1-E Užimtumo lygis Alytaus
regione (proc.), 2016 m.

59,4

61,8

Pateikiama 2015 m. rodiklio reikšmė, nes
2016 m. reikšmė dar nepaskelbta.

Rezultato rodiklis: 1-R-1 Veikiančių įmonių
skaičius Alytaus regione (vnt.), 2016 m.

1 897

2 179

Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba
atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2),
2016 m.

0

0

Rodiklio reikšmė skaičiuojama Alytaus
regione, išskyrus Alytaus rajono savivaldybę.
Varėnos rajono savivaldybėje 2016 m.
pradžioje veikė 288 įmonės, t. y. 13 įmonių
daugiau negu 2015 m. pradžioje.
Siekiama rodiklio reikšmė suplanuota
2017–2023 m.

Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Pastatyti arba
atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai
miestų vietovėse (m2), 2016 m.
Produkto rodiklis: 1.1-P-3 Sutvarkyti, įrengti ir
pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo
objektai ir teritorijos (vnt.), 2016 m.
Produkto rodiklis: 1.1-P-4 Rekonstruotų
vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis
(km), 2016 m.

0

0

Siekiama rodiklio reikšmė suplanuota
2017–2023 m.

0

0

Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie
šio rodiklio reikšmės pasiekimo.

0

0

Siekiama rodiklio reikšmė suplanuota
2017–2023 m.

Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Metinės pirminės
energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose
sumažėjimas (kWh/ per metus), 2016 m.

0

0

Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie
šio rodiklio reikšmės pasiekimo.

Produkto rodiklis: 1.1-P-6 Rekonstruotų
šilumos tinklų ilgis (m), 2016 m.

0

0

Siekiama rodiklio reikšmė suplanuota
2017–2023 m.

Produkto rodiklis: 1.1-P-7 Subsidijas gavusių
įmonių skaičius (vnt.), 2016 m.

0

0

Siekiama rodiklio reikšmė suplanuota
2017–2023 m.

Produkto rodiklis: 1.1-P-8 Pastatų, kurių
energinis efektyvumas buvo padidintas skaičius
(vnt.), 2016 m.
Produkto rodiklis: 1.1-P-9 Nutiesta inžinerinės
infrastruktūros tinklų (km), 2016 m.

0

0

Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie
šio rodiklio reikšmės pasiekimo.

0

0

Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie
šio rodiklio reikšmės pasiekimo.

Rodiklis, metai

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

Produkto rodiklis: 1.1-P-10 Modernizuoti
kultūros infrastruktūros objektai (vnt.), 2016 m.
1.1.9v Veiksmas Varėnos miesto Dainų slėnio infrastruktūros
atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės
poreikiams

2014-2017
Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

X
47.250

3.476

Valstybės biudžeto lėšos

47.250

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

ES lėšos
1.1.10v Veiksmas Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas
2014-2018
ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I etapas) Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

535.500
X
125.062

197.849

Valstybės biudžeto lėšos

125.062

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

1.417.367
X
0

0

Valstybės biudžeto lėšos

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

18.199

6.533

ES lėšos
1.1.12v Veiksmas Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas
2016-2018
Varėnos mieste
Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

8.676
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

1.1.13v Veiksmas Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir
pritaikymas aktyviam poilsiui

10.306

Valstybės biudžeto lėšos

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

2016-2018
Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

299.541
X

1.1.15v Veiksmas Pramonės zonos įrengimas Varėnos mieste

45.313

0

Valstybės biudžeto lėšos

45.313

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

2016-2018
Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

513.544
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Siekiama rodiklio reikšmė suplanuota
2019–2023 m.
2016 m. baigtas rengti investicijų projektas.
Veiksmą planuojama baigti įgyvendinti 2020
m.

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.

Veiksmą planuojama pradėti įgyvendinti 2017
m., baigti – 2020 m.

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

22.500

0

Valstybės biudžeto lėšos

22.500

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

255.000

0

ES lėšos

X

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

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

ES lėšos

0

0
X

52.860

ES lėšos

0

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

Privačios lėšos

Pasiekta reikšmė

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.1.11v Veiksmas Geriamojo vandens tiekimo tinklų
2014-2017
rekonstrukcija Varėnos miesto centrinėje dalyje Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

X

Savivaldybės biudžeto lėšos

Siektina reikšmė

Vykdomos žemės paskirties keitimo
procedūros. Veiksmą planuojama pradėti
įgyvendinti 2018 m., baigti – 2021 m.

Pavadinimas

Įvykdymo terminas
(pradžia ir pabaiga)
(metai)

1.1.16v Veiksmas Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas
2014-2018
ir pritaikymas visuomenės poreikiams (II etapas) Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Faktinio įvykdymo data
(metai)

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Rodiklis, metai

X

X

X

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
1.2. Uždavinys Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes
tikslinėse teritorijose ir susietoje teritorijoje,
gerinant susisiekimo sistemas

1.2.8v Veiksmas Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių ir
M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija

975.891
X

2014-2018
Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Valstybės biudžeto lėšos
Kitos viešosios lėšos
Privačios lėšos
ES lėšos

1.2.9v Veiksmas Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos
miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse

2014-2018
Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

4.000

0

0

62.660

0

0

0

710.144

Savivaldybės biudžeto lėšos

0

Valstybės biudžeto lėšos

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

82.036
X

Savivaldybės biudžeto lėšos
Valstybės biudžeto lėšos

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

Rezultato rodiklis: 1-R-2 Gyventojų, kuriems
pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo bendro
gyventojų skaičiaus (proc.), 2016 m.
Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Įrengtų naujų
pėsčiųjų/dviračių takų ir/ar trasų ilgis (km), 2016
m.
Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Bendras
rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km),
2016 m.
Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Rekonstruotų
šilumos tinklų ilgis (m), 2016 m.
Produkto rodiklis: 1.2-P-4 Rekonstruotų
vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis
(km), 2016 m.
Produkto rodiklis: 1.2-P-5 Įsigytos
nekenksmingos aplinkai viešojo transporto
priemonės (vnt.), 2016 m.
Produkto rodiklis: 1.2-P-6 Įgyvendintos
darnaus judumo priemonės (skaičius), 2016 m.

0

0

Siekiama rodiklio reikšmė suplanuota
2018–2023 m.

0

0

Siekiama rodiklio reikšmė suplanuota
2018–2023 m.

0

0

Siekiama rodiklio reikšmė suplanuota
2018–2023 m.

0

0

Siekiama rodiklio reikšmė suplanuota
2017–2023 m.

0

0

Siekiama rodiklio reikšmė suplanuota
2017–2023 m.

0

0

Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie
šio rodiklio reikšmės pasiekimo.

0

0

Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie
šio rodiklio reikšmės pasiekimo.

Produkto rodiklis: 1.2-P-7 Naujai nutiestų kelių
ilgis (km), 2016 m.
X

0

0

Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie
šio rodiklio reikšmės pasiekimo.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0
X

14.477

ES lėšos
1.2.10v Veiksmas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
2014-2017
surinkimo tinklų rekonstrukcija Varėnos miesto Planuotas ir
J. Basanavičiaus gatvėje
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

X
62.660

X

Pasiekta reikšmė

0
X

X
Savivaldybės biudžeto lėšos

Siektina reikšmė

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.

0
X

0
0

0
0

Kitos viešosios lėšos
Privačios lėšos

0
70.563

0
0

ES lėšos

70.563

0

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)

Iš viso programos veiksmų planui: Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Rodiklis, metai

Savivaldybės biudžeto lėšos

456.230

251.988

X

Valstybės biudžeto lėšos

326.233

0

Kitos viešosios lėšos

62.660

0

Privačios lėšos

88.762

6.533

4.868.262

0

Faktinio įvykdymo data
(metai)

ES lėšos

Siektina reikšmė

Pasiekta reikšmė

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

X

III SKYRIUS
PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKEITIMO
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.

_______________________________

