Integruotų teritorijų vystymo
programų rengimo ir
įgyvendinimo gairių 5 priedas
ŠIAULIŲ REGIONO ITV PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
I SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI
1. Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės 2017 metais nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje
neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksnių.
2. 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.
II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ 2017 M.
Pavadinimas

Įvykdymo
terminas
(pradžia ir
pabaiga)
(metai)

1. Padidinti
2014-2023
Šiaulių regiono
metai
tikslinių teritorijų
gyventojų
užimtumą,
gerinant
patrauklumą
Uždavinys 1.1. Pritaikyti 2014-2023
viešąsias erdves
metai
verslo poreikiams
ir investicijų
pritraukimui
Tikslas

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

X

X

X

X

X

Rodiklis, metai

Efekto rodiklis Užimtųjų ir darbingo
amžiaus gyventojų
santykis Šiaulių
regiono
savivaldybėse,
kuriose yra tikslinių
Rezultato rodiklis Materialinės
investicijos 1
gyventojui Akmenės
r., Kelmės r.,
Pakruojo r. ir Šiaulių
r. savivaldybėse,
tūkst. Eur.

Siektina Pasiekta
reikšmė reikšmė

70,5

0

1,25

0

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

0

0

Produkto rodiklis sukurtos arba
atnaujintos atviros
erdvės miestų
vietovėse (kv. m)

Veiksmas 1.1.1v
2016-2018
Naujosios
Akmenės
Kultūros rūmų
aplinkos
(viešosios erdvės)
sutvarkymas ir
pritaikymas
bendruomeninia
ms ir verslo
poreikiams

X

Savivaldybės
biudžeto
lėšos
Valstybės
Planuotas ir
biudžeto
panaudotas
lėšos
finansavima
Kitos
s pagal
viešosios
šaltinius
lėšos
Privačios
lėšos
ES lėšos

X

X

614.883

3.170

26.740

448

-

-

-

-

303.060

5.080

X

Veiksmo neįvykdymą įtakojusios
aplinkybės:
1. Šiaulių regiono integruotos
teritorijos vystymo programos
pakeitimas patvirtintas Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministro 2017 m. rugpjūčio 8 d.
įsakymu Nr. 1V-564.
2. Projekto Naujosios Akmenės
kultūros rūmų aplinkos ir
Žalgirio g. atkarpos kompleksinio
sutvarkymo techninio projekto
korekcija pateikta 2017-08-07.

X

X

Veiksmas 1.1.1v (Naujosios
Akmenės Kultūros rūmų aplinkos
(viešosios erdvės) sutvarkymas ir
pritaikymas bendromeniniams ir
verslo poreikiams) dar
neįgyvendintas. Galutinė
planuojama pasiekti produkto
rodiklio reikšmė - 17 400 kv. m.

X

Uždavinys 1.2. Padidinti
2014-2023
ūkinės veiklos
metai
įvairovę, gerinant
gyvenamąją
aplinką, skatinant
naujų įmonių
steigimą ir darbo
vietų kūrimą

Veiksmas 1.2.8v Pastato
Naujoje
Akmenėje, V.
Kudirkos g. 9,
rekonstravimas –
pritaikymas
Akmenės rajono
savivaldybės
viešosios
bibliotekos
reikmėms

2016-2018

X

X

Savivaldybės
biudžeto
lėšos
Valstybės
Planuotas ir
biudžeto
panaudotas
lėšos
finansavima

X

X

X

X

509.000

312.941

380.000

380.000

Rezultato rodiklis Verslumo lygis
Šiaulių regiono
savivaldybėse,
kuriose yra tikslinių
teritorijų (veikiančių
įmonių skaičius,
tenkantis 1 000
gyventojų), vnt.

14

0

Produkto rodiklis modernizuoti
kultūros
infrastruktūros
objektai (skaičius)

0

0

X

Veiksmo neįvykdymą įtakojusios
aplinkybės:
1. Šiaulių regiono integruotos
teritorijų vystymo programos
pakeitimas patvirtintas Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministro 2017 m. rugpjūčio 8 d.
įsakymu Nr. 1V-564.

X

X

Veiksmas 1.2.8v (Pastato
Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos
g. 9, rekonstravimas - pritaikymas
Akmenės rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos reikmėms)
dar neįgyvendintas. Galutinė
planuojama pasiekti produkto
rodiklio reikšmė - 1 objektas.

X

panaudotas
finansavima
s pagal
šaltinius

Uždavinys 1.3. Pagerinti
darbo vietų
pasiekiamumą ir
kompleksiškai
spręsti eismo
saugumo
problemas

2014-2023
metai

Kitos
viešosios
lėšos
Privačios
lėšos
ES lėšos
X

-

-

-

-

455.640
X

249.221
X

Rezultato rodiklis -0,01571
Sutrumpėjęs
sugaištas kelionių
Šiaulių regiono
tikslinių teritorijų
automobilių keliais
(išskyrus TEN-T
kelius) laikas, mln.
val.
Produkto rodiklis 0
bendras rekonstruotų
arba atnaujintų kelių
ilgis, (km)

0

0

Veiksmas 1.3.1v (Naujosios
Akmenės Žalgirio g. ir Lazdynų
Pelėdos g. atkarpų kompleksinis
sutvarkymas, įrengiant eismo
saugumo priemones) ir veiksmas
1.3.2v (Respublikos g. atkarpos
Naujojoje Akmenėje
kompleksinis sutvarkymas,
įrengiant eismo saugumo
priemones) dar neįgyvendintas.
Galutinė planuojama pasiekti
produkto rodiklio reikšmė - 1,447
km.

Produkto rodiklis įdiegtos saugų eismą
gerinančios ir
aplinkosaugos
priemonės (skaičius)

0

0

Veiksmas 1.3.1v (Naujosios
Akmenės Žalgirio g. ir Lazdynų
Pelėdos g. atkarpų kompleksinis
sutvarkymas, įrengiant eismo
saugumo priemones) ir veiksmas
1.3.2v (Respublikos g. atkarpos
Naujojoje Akmenėje
kompleksinis sutvarkymas,
įrengiant eismo saugumo
priemones) dar neįgyvendintas.
Galutinė planuojama pasiekti
produkto rodiklio reikšmė - 2 vnt.

Produkto rodiklis įrengtų naujų
dviračių ir / ar
pėsčiųjų takų ir / ar
trasų ilgis (km)

0

0

Veiksmas 1.3.3v (Dviračių ir
pėsčiųjų tako P. Jodelės g.,
Statybininkų g. ir Eibučių g.
Naujojoje Akmenėje įrengimas)
dar neįgyvendintas. Galutinė
planuojama pasiekti produkto
rodiklio reikšmė - 1,195 km.

Veiksmas 1.3.1v Naujosios 2016-2019
Akmenės Žalgirio
g. ir Lazdynų
Pelėdos g.
atkarpų
kompleksinis
sutvarkymas,
įrengiant eismo
saugumo
priemones

Planuotas ir
panaudotas
finansavima
s pagal
šaltinius

X

X

X

X

X

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

23.895

1.028

X

X

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

-

-

23.893

0

X

X

-

-

X

X

270.794

0

X

X

Veiksmo neįvykdymą įtakojusios
aplinkybės:
1. Šiaulių regiono integruotos
teritorijų vystymo programos
pakeitimas patvirtintas Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministro 2017 m. rugpjūčio 8 d.
įsakymu Nr. 1V-564.
2.Priemonės ,,Vietinių kelių
vystymas“, Nr. 06.2.1-TID-R-511,
projektų finansavimo sąlygų
aprašo pakeitimas patvirtintas
2017 m. lapkričio 14
d.susisiekimo ministro įsakymu
Nr. 3-524.
3.Paraiška numatoma teikti 2018
m. gegužės 25 d.

Veiksmas 1.3.2v
Respublikos g.
atkarpos Naujoje
Akmenėje
kompleksinis
sutvarkymas,
įrengiant eismo
saugumo
priemones

2016-2019

X

Savivaldybės
biudžeto
lėšos
Valstybės
Planuotas ir
biudžeto
panaudotas
lėšos
finansavima
Kitos
s pagal
viešosios
šaltinius lėšos (KPPP)
Privačios
lėšos
ES lėšos

X

X

X

X

533.593

11.844

X

X

-

-

19.917

0

-

-

225.730

0

Veiksmo neįvykdymą įtakojusios
aplinkybės:
1. Šiaulių regiono integruotos
teritorijų vystymo programos
pakeitimas patvirtintas Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministro 2017 m. rugpjūčio 8 d.
įsakymu Nr. 1V-564.
2.Projektas dėl numatomo
nepasiekti rodiklio buvo
išbrauktas iš regiono projektų
sąrašo.
3. Naujai projektinis pasiūlymas
pateiktas 2017 m. lapkričio 3 d.
4. Paraiška numatoma teikti 2018
m. liepos 19 d.

Veiksmas 1.3.3v Dviračių ir 2016-2020
pėsčiųjų tako P.
Jodelės g.,
Statybininkų g. ir
Eibučių g.
Naujoje
Akmenėje
įrengimas

X

Savivaldybės
biudžeto
lėšos
Valstybės
Planuotas ir
biudžeto
panaudotas
lėšos
finansavima
Kitos
s pagal
viešosios
šaltinius
lėšos
Privačios
lėšos
ES lėšos

X

X

X

X

228.145

7.941

X

X

-

-

X

X

-

X

X

-

-

X

X

61.475

0

X

X

Veiksmo neįvykdymą įtakojusios
aplinkybės:
1. Šiaulių regiono integruotos
teritorijų vystymo programos
pakeitimas patvirtintas Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministro 2017 m. rugpjūčio 8 d.
įsakymu Nr. 1V-564.
2.Paraiška numatoma teikti 2018
m. balandžio 4 d.

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 įvertnimas, 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 atsiradusias 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 keitimo
Akmenės rajono savivaldybės administracija prašo atlikti pakeitimus šiems veiksmams:
1.3.2v veiksmui "Respublikos g. atkarpos Naujojoje Akmenėje kompleksinis sutvarkymas, įrengiant eismo saugumo priemones" keičiasi aprašomoji dalis. Taip pat,
gavus ekspertuotą techninį projektą, sumažėjo rodiklio P.B.214 "Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis" reikšmė nuo 1,180 km iki 1,007 km. Atitinkamai
sumažėjo rodiklio R.S.342 "Sugaištas kelionės automobilių keliais (išskyrus TEN-T kelius) laikas" reikšmė nuo 0,054134 mln. val. iki 0,04619758 mln. val.
1.2.8v veiksmui "Pastato Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g. 9, rekonstravimas - pritaikymas Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos reikmėms" keičiasi
projekto vertė. 2017 metų rugpjūčio 23 d. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendari finansuojamo projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-61-0003 pasirašytoje
jinanasavimo sutartyje numatyta, kad bendra projekto vertė - 1.334.602,17 Eur, iš jų: ES fondų lėšos - 452.238,62 Eur, valstybės biudžeto lėšos - 380.000 Eur,
savivaldybės biudžeto - 502.363,55 Eur.

