
Integruotų teritorijų vystymo programų 
rengimo ir įgyvendinimo gairių 4 priedas

1 lentelė. Programos SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas

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

Programoje 

suplanuota 

veiksmo 

pradžia

Programoje 

suplanuota 

veiksmo 

pabaiga

Veiksmo 

įgyvendinimo 

būklė*****

Veiksmą 

atitinkančio 

projekto 

Nr.******

Iš viso Iš viso: 

1.

Tikslas: Padidinti užimtųjų skaičių Vilniaus 

regione, skatinant naujų vietinių darbo vietų 

kūrimą tikslinėse ir susietose teritorijose

1-E

Efekto vertinimo kriterijus: Užimtųjų ir darbingo amžiaus 
gyventojų santykis savivaldybėje, kuriose yra tikslinių 

teritorijų (proc.)
70.9 67.9 x

1-R-1

Rezultato vertinimo kriterijus: Materialinės investicijos 
Ukmergės, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų savivaldybėse 

(tūkst. Eur) 78883 77750 x

1.1-P-5 
Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba 

atnaujintų kelių ilgis, km. 
0.528 0.528 0.528

1.1.1.

Priemonė: Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių 
investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir 
kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti 
priemonės (kurios programos veiksmų plane bus 

detalizuotos iki veiksmų) (toliau  - viešųjų investicijų 
priemonės)

Teritorijos paruošimas plyno lauko investicijoms 
Švenčionėlių mieste (transporto infrastruktūros 

sutvarkymas )

1.1.1.2

Priemonė: Teritorijos paruošimas plyno lauko 
investicijoms Švenčionėlių mieste (transporto 

infrastruktūros sutvarkymas)
1.1-P-5 

Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba 
atnaujintų kelių ilgis, km. 

0.528 0.528 0.528
Rodiklis pasiektas įgyvendinus 1.1.3 veiksmą ,,Teritorijos paruošimas ir transporto infrastruktūros 
sutvarkymas plyno lauko investicijoms Švenčionėlių mieste".

Planuojamos skirti veiksmo vykdytojo  ir 

partnerio (-ių) lėšos

0

Stiprybės
Veiksniai* Veiksnių pokyčių vertinimas**

Galimybės
1. TEN-T koridorių ir europinių magistralių jungčių plėtra šalyje

3. Žemas darbo jėgos aktyvumo lygis x

1. Daugeliui Vilniaus regione esančių savivaldybių (išskyrus Ukmergės rajono savivaldybę) būdingas 
santykinai žemas registruoto nedarbo lygis ir (ar) spartus registruoto nedarbo lygio mažėjimas

Planuojamas skirti finansavimas (iš 

valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos 

tarptautinės finansinės paramos lėšų)

Veiksmas: Teritorijos paruošimas ir transporto 

SB
ES 0

VILNIAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS

** 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;

 ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Švenčionėlių miesto pramonės rajono (plyno lauko) teritorijoje nutiesta nauja Pašaminės gatvė (įrengta 

ES 0
SB 0

                                    2015 m. rugsėjo 3 d. Nr. 1V-685

4. Gyventojų skaičiaus mažėjimas miestuose (išskyrus Vilniaus miestą)
Gyventojų skaičius rajone mažėjantis. Nuo 2016 m. iki 2022 m. jis sumažėjo 10,94 proc. (nuo 25 180 iki 22 425, t. y. sumažėjo  2 755 gyventojais). Tačiau stebint gyventojų mažėjimo tendenciją rajone, pastebima, kad nuo 2018 metų ji linkusi mažėti, t.y. 2018 m. - 2,78 proc., 2019 m. - 2,04 proc., 2020 m. - 1,97 proc., 
2021 m. -  1,90 proc., 2022 m. - 0,30 proc. (išankstiniai duomenys).

3. Mažesnės nekilnojamojo turto kainos skatins rinktis gyvenamąją vietą ne regiono centre (Vilniaus mieste), 
o aplinkinėse teritorijose esančiose urbanistiniuose centruose

x

Priemonei / veiksmui įgyvendinti programoje numatytas lėšų poreikis (Eur)Programos įgyvendinimo veiksmai

Grėsmės
1. Vilniaus regiono ekonominį augimą sustabdys darbo jėgos trūkumas

2. Aktyvus aukštas pajamas gaunančių Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų persikėlimas į gretimas 
savivaldybes lems gentrifikacijos procesus ir pažeis ekologine prasme svarbias teritorijas

x

x

5. Aktyvi švytuoklinė migracija (lemia didelius CO2 išmetimus)

Per 2020 ir 2021 metus dėl COVID - 19 pandemijos įtakos nedarbas išaugo visoje šalyje. Švenčionių rajone bedarbių proc. nuo darbingo amžiaus gyventojų  2019 m. sudarė 8,7 proc., 2020 m. - 10,8 proc., 2021 m. - 11,1 proc. Registruotas nedarbas Švenčionių rajone nuo 2021 m. sausio mėnesio iki 2021 m. gruodžio 
mėnesio palaipsniui mažėjo (nuo 13 proc. iki 9,8 proc.), tačiau vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus asmenų sudarė 11,1 proc. (daugiau nei praeitais metais (2020 m. - 10,8 proc.)). Tokia pat situacija yra su registruotu nedarbu šalyje (nuo 2021 m. sausio mėnesio iki 2021 m. gruodžio mėnesio 
registruotas nedarbas mažėjo (nuo 16,4 proc. iki 10,2 proc.)), tačiau vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus asmenų sudarė 13,0 proc. (daugiau nei praeitais metais (2020 m. - 12,6 proc.)). Tokia situacija susidarė tik dėl to, kad šalyje įsivyravus pandemijai, metų pradžioje nedarbo lygis buvo ganėtinai 
aukštas, palyginus su metų vidurio bei pabaigos duomenimis. Išvedus vidurkius, daroma išvada, kad vidutinis nedarbo lygis tiek šalyje, tiek Švenčionių rajone augo. Tačiau lyginant 2021 metų pradžios ir metų pabaigos duomenis (pagal mėnesius), nedarbo lygis tiek šalyje, tiek Švenčionių rajone buvo linkęs mažėti.

Gyventojų skaičius rajone mažėjantis. Nuo 2016 m. iki 2022 m. jis sumažėjo 10,94 proc. (nuo 25 180 iki 22 425, t. y. sumažėjo  2 755 gyventojais). Tačiau stebint gyventojų mažėjimo tendenciją rajone, pastebima, kad nuo 2018 metų ji linkusi mažėti, t.y. 2018 m. - 2,78 proc., 2019 m. - 2,04 proc., 2020 m. - 1,97 proc., 
2021 m. -  1,90 proc., 2022 m. - 0,30 proc. (išankstiniai duomenys).

1. Maža materialinių investicijų apimtis ir nediversifikuota šių investicijų struktūra
2. Dideli ekonominio aktyvumo netolygumai

2. Gyventojų skaičius (vertinant viso regiono mastu) santykinai stabilus 

3. Aukštas artimiausiose Vilniaus miesto prieigose esančių Vilniaus regiono dalių investicinis potencialas 

Išmokėtas finansavimas (iš 

valstybės biudžeto, ES fondų ir 

kitos tarptautinės finansinės 

paramos lėšų)

Nr.
Tikslo / uždavinio / priemonės / veiksmo 

pavadinimai*

6. Intensyvi ir dispersiška urbanizacija su Vilniaus miesto savivaldybe besiribojančiose teritorijose

x

Švenčionių rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, turistų skaičius labai mažėja. Tą įtakojo visoje šalyje prasidėjusi pandemija. Remiantis Statistikos departamento duomenimis turistų skaičius Švenčionių rajone 2017 m. siekė 1716, 2018 m. - 2635, 2019 m. - 3733. Padidėjimas sudarė net 54,03 proc. Šis rodiklis kiekvienais 
metais stabiliai augo iki 2019 metų. Nuo 2020 metų rodiklis sparčiai ėmė kristi dėl šalį užklupusios pandemijos (2020 m. pabaigos duomenimis, apgyvendintų turistų skaičius Švenčionių rajone sudarė 2 398  turistus). Tuo pat metu yra didinama minimali mėnesinė alga bei auga vidutinis bruto darbo užmokestis. 
Švenčionių rajone bruto darbo užmokestis nuo 2015 m. išaugo net 50,21 proc. (nuo 605,60 Eur (2015 m. IV ketvirtis) iki 1216,50 Eur (2021 m. III ketvirtis).

x

x

x

Silpnybės
x

x

2. Paslaugų vartotojų suminės perkamosios galios augimas (dėl gyventojų pajamų augimo ir į Lietuvą 
atvykstančių turistų srauto augimo)

Uždavinys: Pritraukti investicijas į Ukmergės, 
Švenčionių ir Šalčininkų rajonų savivaldybėse 

esančias tikslines ir susietas teritorijas
1.1.

Programos įgyvendinimo rodikliai** Priemonei / veiksmui įgyvendinti panaudotos lėšos   (Eur)

Papildoma informacija, paaiškinimai
Išmokėtos veiksmo vykdytojo  ir 

partnerio (-ių) lėšos



VB 0 VB 238975

Kitos viešosios 
lėšos

724000 Privačios lėšos 0
Kitos viešosios 

išlaidos 
275647.17 Privačios lėšos 0

1-R-4
Rezultato vertinimo kriterijus: Vilniaus regiono 

urbanizacijos lygis (be Vilniaus miesto savivaldybės), proc.
36 36 x

1.4-P-1
Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos 

atviros erdvės miestų vietovėse, m2
137,215.19 137,215.19 x

1.4-P-10
Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba 

atnaujintų kelių ilgis, km
11.72 10.76 x

1.4-P-11
Produkto vertinimo kriterijus: Įdiegtos saugų eismą 

gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt. 
20 13 x

1.4-P-14

Produkto vertinimo kriterijus: Gyventojai, kuriems 

teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais 

geriamojo vandens tiekimo tinklais 

100 100 x

1.4-P-15

Produkto vertinimo kriterijus: Gyventojai, kuriems 

teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir 
(arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių  

3000 3000 x

1.4-P-16

Produkto vertinimo kriterijus: Gyventojai, kuriems 

teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo 
tinklais 

287 287 x

1.4.1 Priemonė:  Viešųjų investicijų priemonės

Švenčionių miesto (tikslinės teritorijos), Švenčionėlių ir 
Pabradės miestų (susietų teritorijų) daugiabučių 

gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis sutvarkymas 
(kvartalinės renovacijos principais): sutvarkant viešąsias 
erdves ir inžinerinę infrastruktūrą (transporto, vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą), gamtinio 
karkaso teritorijas; gatvių rekonstravimas Švenčionių 
rajone (Saulėtekio gatvės ruožo, Švenčionėlių gatvės 
ruožo, Ryto gatvės), Ateities gatvės, Turgaus gatvės.

1.4-P-1
Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos 

atviros erdvės miestų vietovėse, m2
22,080.52 22,080.52

Rodiklis pasiektas įgyvendinus 1.4.9 veiksmą ,,Kompleksinis Švenčionių miesto daugiabučių 
gyvenamųjų namų kvartalo, esančio tarp Taikos ir Švenčionėlių gatvių, sutvarkymas".

1.4-P-10
Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba 

atnaujintų kelių ilgis, km
3.21 x

Rodiklis bus pasiektas įgyvendinant 1.4.30 (,,Saulėtekio gatvės dalies rekonstravimas Švenčionių m. 
Švenčionių raj. sav."), 1.4.31 (,,Švenčionėlių gatvės dalies rekonstravimas Švenčionių mieste"), 1.4.32 
(,,Ryto gatvės rekonstravimas Švenčionėlių mieste") ir 1.4.46  (,,Gatvių rekonstravimas Švenčionėlių 
mieste") veiksmus. Veiksmai 1.4.30, 1.4.31, 1.4.32 jau yra įgyvendinti. 

1.4-P-11
Produkto vertinimo kriterijus: Įdiegtos saugų eismą 

gerinančios ir aplinkosaugos priemonės,vnt. 
2 x

Rodiklis bus pasiektas įgyvendinus 1.4.46  veiksmą ,,Gatvių rekonstravimas Švenčionėlių mieste".

1.4-P-14

Produkto vertinimo kriterijus: Gyventojai, kuriems 

teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais 

geriamojo vandens tiekimo tinklais 

100 x

Rodiklis bus pasiektas įgyvendinus 1.4.12 veiksmą ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
sistemos renovavimas ir plėtra Švenčionių rajone".

1.4-P-15

Produkto vertinimo kriterijus: Gyventojai, kuriems 

teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir 
(arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių  

3000 x

Rodiklis bus pasiektas įgyvendinus 1.4.12 veiksmą ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
sistemos renovavimas ir plėtra Švenčionių rajone".

1.4-P-16

Produkto vertinimo kriterijus: Gyventojai, kuriems 

teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo 
tinklais 

287 x

Rodiklis bus pasiektas įgyvendinus 1.4.12 veiksmą ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
sistemos renovavimas ir plėtra Švenčionių rajone". Iki 2022 m. gyventojų, kuriems teikiamos 
paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais, skaičius sudaro - 214.

ES 566251.21 ES 566251.21

Kitos viešosios 
lėšos

0.00 Privačios lėšos 0
Kitos viešosios 

lėšos
0 Privačios lėšos 0

ES 1210202.49 ES 1210202.49

VB 106782.57 VB 106782.57

Kitos viešosios 
lėšos

0 Privačios lėšos 0
Kitos viešosios 

lėšos
0 Privačios lėšos 0

ES 1193626.53 ES 1193530.90

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).

114,671.58 x

 1.4-P-5

Produkto vertinimo kriterijus: Naujos atviros erdvės 
vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių 

centrus), m2

381,342.65 381,342.65 x

Priemonė: Švenčionių miesto (tikslinės teritorijos), 
Švenčionėlių ir Pabradės miestų (susietų teritorijų) 

daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis 
sutvarkymas (kvartalinės renovacijos principais): 

sutvarkant viešąsias erdves ir inžinerinę infrastruktūrą 
(transporto, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūrą), gamtinio karkaso teritorijas; gatvių 

rekonstravimas Švenčionių rajone (Saulėtekio gatvės 
ruožo, Švenčionėlių gatvės ruožo, Ryto gatvės), 

Ateities gatvės, Turgaus gatvės.

SB

49963.36

109431.73

Veiksmas: Kompleksinis Švenčionių miesto 
daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio tarp 

Taikos ir Švenčionėlių gatvių, sutvarkymas
1.4-P-1

Nr. 07.1.1-

CPVA-R-903-

01-0002

SB 103358.09

SB 109431.73

SB

VB 49963.34 VB 49963.34

49963.36

105319.99

SB

SB

1426416.79 1426416.79

2016

1.4.1.4.

1.4.

 1.4-P-5

Produkto vertinimo kriterijus: Naujos atviros erdvės 
vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių 

centrus), m2

1.1.3v

Veiksmas: Teritorijos paruošimas ir transporto 
infrastruktūros sutvarkymas plyno lauko investicijoms 

Švenčionėlių mieste
1.1-P-5 

Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba 
atnaujintų kelių ilgis, km 

0.528 0.528 2018 Baigtas nd 724000

Švenčionėlių miesto pramonės rajono (plyno lauko) teritorijoje nutiesta nauja Pašaminės gatvė (įrengta 
važiuojamoji dalis, šaligatvis, apšvietimas). Taip pat, siekiant sudaryti sąlygas saugiai pasiekti plyno 
lauko teritoriją, Žemutinės gatvėje nutiestas šaligatvis su apšvietimu pėsčiųjų eismui organizuoti. 
Teritorijoje įrengti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai.

514622.17

Nr. 08.1.2-CPVA-

R-908-01-0006

1.4.9 v

2020

2017 2019 Baigtas 

Baigtas 

Rodiklis bus pasiektas įgyvendinant 1.4.10 (,,Kompleksiškas Švenčionių rajono Pabradės miesto 
viešųjų erdvių sutvarkymas") ir 1.4.11 (,,Kompleksinis Švenčionėlių miesto viešųjų erdvių 
sutvarkymas") veiksmus. Veiksmas 1.4.10 (,,Kompleksiškas Švenčionių rajono Pabradės miesto 
viešųjų erdvių sutvarkymas") yra įgyvendintas.

666177.91 666177.91

Projekto įgyvendinimo metu buvo numatyta sukurti patrauklią gyvenamąją aplinką Švenčionėlių 
miesto gyventojams - atnaujinta Švenčionėlių miesto kvartalo, esančio tarp Žemutinės ir Žilvičių g., 
viešoji erdvė bei sporto aikštynas prie Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija. Kompleksiškai 
tvarkant gyvenamąją aplinką daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo tarp Žemutinės ir Žilvičių gatvių 

Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos 

atviros erdvės miestų vietovėse, m2
22,080.52 22,080.52

Projekto įgyvendinimo metu kompleksiškai sutvarkyta daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, 
esančio tarp Taikos ir Švenčionėlių gatvių teritorija. Sutvarkyti privažiavimo keliai, automobilių 
stovėjimo aikštelės daugiabučių namų kiemuose, įrengtos penkios vaikų žaidimų ir poilsio aikštelės, 
sporto įrenginiai skirti bendruomenės poreikių tenkinimui, taip pat mažoji architektūra, sutvarkyti 
želdiniai. Atlikti apšvietimo sistemos atnaujinimo darbai, atnaujinti pėsčiųjų takai ir įrengti šaligatviai 
bei atnaujinti lietaus nuotekų šalinimo tinklai.
Sukurta darni aplinka, kurioje daugiabučių namų gyventojams sudarytos patogios gyvenimo sąlygos. 
Rodiklis pasiektas.  

Projekte įgyvendintos dvi veiklos: 1. Kompleksiškai sutvarkyta gyvenamoji aplinka šalia daugiabučių 
gyvenamųjų namų kvartalo Vilniaus g. -  buvo atlikti pravažiavimų, automobilių stovėjimo aikštelių 
dangų rekonstravimo darbai, pėsčiųjų takų, šaligatvių dangų rekonstravimo, lietaus nuotekų, 
daugiafunkcinės sporto aikštelės, vaikų žaidimo aikštelių, pavėsinių, lauko žaidimo šaškių stalo, 
skalbinių džiovinimo aikštelių, apšvietimo, želdynų suformavimo/atnaujinimo, suolų su 
šiukšliadėžėmis įrengimo darbai. 2. Atnaujinta viešoji erdvė prie Žeimenos upės, pritaikant vietos 
bendruomenės poreikiams - buvo pašalinti nevertingi krūmai, medžiai, apželdinta teritorija, įrengtas 
pėsčiųjų takas, apšvietimas, nauji mažosios architektūros elementai (suoliukai su šiukšliadėžėmis, 
pavėsinė), vaikų žaidimo aikštelė, daugiafunkcinė sporto aikštelė su aikštelėms būtina įranga (tinklai, 
krepšinio stovai ir t.t.), lauko teniso stalas, įrengtos lietaus nuotekos, aptvertos visos aikštelės. 
Projektas yra baigtas. Rodiklis pasiektas.

114,671.58

Veiksmas: Kompleksiškas Švenčionių rajono 
Pabradės miesto viešųjų erdvių sutvarkymas

1.4.10 v  1.4-P-5

Produkto vertinimo kriterijus: Naujos atviros erdvės 
vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių 

centrus), m2

70,845.70 2018

Rodikliai bus pasiekti įgyvendinus 1.4.12 veiksmą ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
sistemos renovavimas ir plėtra Švenčionių rajone."



VB 105319.99 VB 105310.07

Kitos viešosios 
lėšos

0 Privačios lėšos 0
Kitos viešosios 

lėšos
0 Privačios lėšos 0

ES 740084.39 ES 530365.83

VB 0 VB 0

1.4-P-15

Produkto vertinimo kriterijus: Gyventojai, kuriems 

teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir 
(arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių  

3000 0

1.4-P-16

Produkto vertinimo kriterijus: Gyventojai, kuriems 

teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo 
tinklais 

287 214 0

ES 263894.65 ES 263894.65

VB 0.00 VB 0.00

Kitos viešosios 
lėšos

447.70 Privačios lėšos 0
Kitos viešosios 

lėšos
447.70 Privačios lėšos 0

ES 288777.27 ES 288777.27

VB 0 VB 0

Kitos viešosios 
lėšos

0 Privačios lėšos 0
Kitos viešosios 

lėšos
0 Privačios lėšos 0

ES 281941.26 ES 281941.26

VB 0 VB 0.00

Kitos viešosios 
lėšos

484.00 Privačios lėšos 0
Kitos viešosios 

lėšos
484.00 Privačios lėšos 0

1.4-P-10
Produkto vertinimo kriterijus:  Bendras rekonstruotų arba 

atnaujintų kelių ilgis, km
0 ES 737442.52 ES 727092.30

VB 0 VB 0

Įgyvendinamas
Nr. 08.2.1-CPVA-

R-908-01-0007 
1404266.51 1402199.06

Atlikti Saulėtekio gatvės dalies rekonstravimo darbai: įrengta asfalto danga, pagrindai, šaligatvis, 
nuovažos, paviršinio vandens nuotekų surinkimo sistema, pertvarkytas gatvės apšvietimas. Projektas 
baigtas. Rodiklis pasiektas.

310464.30 310464.30

Kitos viešosios 
lėšos

Privačios lėšos

1480916.37

Kitos viešosios 
lėšos

0 Privačios lėšos 321982.88

1061267.4

SB 418849.10 SB

*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 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 grafijas“ ir ,,Produktų sukūrimo grafijas (kaupiamuoju būdu)“ pateikta informacija.

*** 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.

1.4-P-14

Produkto vertinimo kriterijus: Gyventojai, kuriems 

teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais 

geriamojo vandens tiekimo tinklais 

100 125

403974.87

"Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Švenčionėliuose" ir "Vandens ruošimo įrenginių statyba 
Naujųjų Zadvarninkų kaime Švenčionių rajone" veiklos faktiškai yra užbaigtos, bet APVA atsiskaityta 
tik už veiklą "Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Švenčionėliuose". Už veiklą "Vandens ruošimo 
įrenginių statyba Naujųjų Zadvarninkų kaime Švenčionių rajone" bus atsiskaitoma šiais metais, 
remiantis AIVIKS (informacinė sistema "Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė 
sistema") vandens naudojimo apskaitos metinės ataskaitos duomenimis. Veikla "Nuotekų tinklų plėtra 
Adutiškio gatvėje Švenčionių mieste" šiuo metu vykdoma. Planuojama iki 2022 m. rugsėjo mėn. 
užbaigti. Iki 2022 m. gyventojų, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais 
geriamojo vandens tiekimo tinklais, skaičius sudaro - 125. Rodiklis pasiektas. Iki 2022 m. gyventojų, 
kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais, skaičius sudaro - 214. 

126926.7

2018 2021

tvarkant gyvenamąją aplinką daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo tarp Žemutinės ir Žilvičių gatvių 
Švenčionėlių mieste, rekonstruoti pravažiavimo į kiemus keliai, atlikti automobilių stovėjimo aikštelių 
dangų rekonstravimo darbai, įrengti pėsčiųjų takai ir šaligatviai bei lietaus nuotekų tinklai. Teritorijoje 
atnaujintos žaliosios zonos, įrengtos naujos poilsio zonos ir vaikų žaidimų aikštelės. Įrengtas modernus 
LED apšvietimas. Lauko gatvės teritorijoje įrengta rampa riedučiams bei teniso kortų aikštelė. 
Išplėstas aikštynas, įrengti bėgimo takai, šuolio į tolį ir rutulio stūmimo sektorius, bėgimo sektorius, 
futbolo aikštelė, lauko gimnastikos sienelės. Projekto veiklos baigtos.
2020 m. gruodžio 1 d. buvo pateiktas galutinis mokėjimo prašymas. Rodiklis, numatytas paraiškoje ir 
finansavimo sutartyje, yra pasiektas. Jis sudaro - 49581,88 m2.

Įgyvendinamas1.4.12 v

Veiksmas: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Švenčionių 

rajone

SB

1.4.11 v
Veiksmas: Kompleksinis Švenčionėlių miesto viešųjų 

erdvių sutvarkymas
 1.4-P-5

Produkto vertinimo kriterijus: Naujos atviros erdvės 
vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių 

centrus), m2

0.00 2018 2021

SB

SB

1.4-P-11 2
Produkto vertinimo kriterijus: Įdiegtos saugų eismą 

gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt. 

Nr. 05.3.2-APVA-

R-014-01-0009

77000

2021

46121.95

339737.97

Baigtas
Nr. 06.2.1-TID-R-

511-01-0017

SB

50960.70

46121.95

2019 Baigtas
Nr. 06.2.1-TID-R-

511-01-0012
339737.97

SB 50960.70

Baigtas

Įgyvendinamas

1.4.30 v
Veiksmas: Saulėtekio gatvės dalies rekonstravimas 

Švenčionių m. Švenčionių raj. sav.
1.4-P-10

Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba 
atnaujintų kelių ilgis, km

1.4-P-10
Veiksmas: Švenčionėlių gatvės dalies rekonstravimas 

Švenčionių mieste 

3.21

Veiksmas: Gatvių rekonstravimas Švenčionėlių 
mieste

1.4.46 v

1.4.31 v

1.4.32 v
Veiksmas: Ryto gatvės rekonstravimas Švenčionėlių 

mieste
1.4-P-10

2019

0

Produkto vertinimo kriterijus:  Bendras rekonstruotų arba 
atnaujintų kelių ilgis, km

0.45 2018

0.63 2017 2020

Produkto vertinimo kriterijus:  Bendras rekonstruotų arba 
atnaujintų kelių ilgis, km

0.64 2018 2020

Atlikti Ryto gatvės rekonstrukcijos darbai:  įrengta asfalto danga, pagrindai, įrengtas vienpusis 
pėsčiųjų takas, bordiūrai, atnaujintas gatvės apšvietimas ir tinklai, paviršinio vandens surinkimo 
sistema. Projektas baigtas. Rodiklis pasiektas.

1024788.431024788.43
Nr. 06.2.1-TID-R-

511-01-0030 

2020 metais projekto įgyvendinimo metu atlikti Ateities ir Turgaus gatvių Švenčionėlių mieste 
rekonstrukcijos darbai (apie 1,49 km) ir įdiegtos eismo saugumo priemonės - 2 vnt. Įrengta asfalto 
danga, nuovažos, paviršinio vandens nuotekų surinkimo sistema, gatvių ir šaligatvių bortai, šaligatviai, 
kelio ženklai. Rodikliai bus pasiekti 2022 m.

0
Kitos viešosios 

lėšos
143017.03 Privačios lėšos 0

49270.35SB 49270.35

SB 154679.10

SB

Privačios lėšos

Nr. 06.2.1-TID-R-

511-01-0018
331695.61 331695.61

Atlikti Švenčionėlių gatvės dalies rekonstrukcijos darbai: įrengti pagrindai, paklota asfalto danga, 
įrengti gatvės ir šaligatvio bortai, šaligatviai, nuovažos, paviršinio vandens nuotekų surinkimo sistema, 
pertvarkytas gatvės apšvietimas, įrengtos automobilių stovėjimo vietos, eismo organizavimo priemonės. 
Projektas baigtas. Rodiklis pasiektas.

Kitos viešosios 
lėšos

210345.91


