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Ataskaita parengta vadovaujantis Integruotų teritorijų vystymo programų 
rengimo ir įgyvendinimo gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-480 „Dėl 

Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių 
patvirtinimo“ 



Vilniaus regiono ITVP stiprybėms, silpnybėms (problemoms), galimybėms ir grėsmėms 2021 metais 
didelį poveikį darė COVID19 pandemija.

SITUACIJOS ANALIZĖS POKYČIAI

SILPNYBĖS

Ø Maža materialinių investicijų 
apimtis ir nediversifikuota šių 

investicijų struktūra

Ø Dideli ekonominio aktyvumo 

netolygumai

Ø Žemas darbo jėgos aktyvumo lygis

Ø Gyventojų skaičiaus mažėjimas 
miestuose (išskyrus Vilniaus 

miestą)

Ø Aktyvi švytuoklinė migracija 
(lemia didelius CO2 išmetimus)

Ø Intensyvi ir dispersiška 
urbanizacija su Vilniaus miesto 

savivaldybe besiribojančiose 
teritorijose

GALIMYBĖS

Ø TEN-T koridorių ir europinių 
magistralių jungčių plėtra šalyje

Ø Paslaugų vartotojų suminės 
perkamosios galios augimas (dėl 

gyventojų pajamų augimo ir į 
Lietuvą atvykstančių turistų 

srauto augimo)

Ø Mažesnės nekilnojamojo turto 
kainos skatins rinktis 

gyvenamąją vietą ne regiono 
centre (Vilniaus mieste), o 

aplinkinėse teritorijose esančiose 
urbanistiniuose centruose

GRĖSMĖS

Ø Vilniaus regiono ekonominį 
augimą sustabdys darbo 

jėgos trūkumas

Ø Aktyvus aukštas pajamas 
gaunančių Vilniaus miesto 

savivaldybės gyventojų 
persikėlimas į gretimas 

savivaldybes lems 

gentrifikacijos procesus ir 

pažeis ekologine prasme 
svarbias teritorijas

STIPRYBĖS

Ø Daugeliui Vilniaus regione 

esančių savivaldybių 
(išskyrus Ukmergės rajono 

savivaldybę) būdingas 
santykinai žemas 

registruoto nedarbo lygis 

ir (ar) spartus registruoto 

nedarbo lygio mažėjimas

Ø Gyventojų skaičius 
(vertinant viso regiono 

mastu) santykinai stabilus 

Ø Aukštas artimiausiose 
Vilniaus miesto prieigose 

esančių Vilniaus regiono 
dalių investicinis 

potencialas 



VILNIAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO AUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYS
PROGRAMOS VEIKSMŲ PLANO STRUKTŪRA

4 Veiksmai

27 Veiksmai 50 Veiksmų

0 Veiksmų

TIKSLAS

PADIDINTI UŽIMTŲJŲ SKAIČIŲ VILNIAUS REGIONE, SKATINANT NAUJŲ 
VIETINIŲ DARBO VIETŲ KŪRIMĄ TIKSLINĖSE IR SUSIETOSE TERITORIJOSE

4 Veiksmai

1.1 UŽDAVINYS

Pritraukti investicijas į Ukmergės, 
Švenčionių ir Šalčininkų rajonų 

savivaldybėse esančias tikslines ir 
susietas teritorijas 

22227777 VVVVeeeiiiikkkksssmmmaaaiiii

1.2 UŽDAVINYS

Pagerinti sąlygas smulkiajam verslui 
Ukmergės, Šalčininkų, Švenčionių, 

Širvintų, Lentvario ir Elektrėnų miestuose 
bei susietose teritorijose

0 Veiksmų

1.3 UŽDAVINYS

Sumažinti neaktyvių gyventojų dalį 
savivaldybėse, kuriose yra tikslinės ir 

susietos teritorijos

50 Veiksmų

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) 



1.1. Uždavinys: 1.1. Uždav
Pritraukti investicijas į Pritraukti invesPritraukti inves
Ukmergės, Švenčionių Ukmergės, Šven
ir Šalčininkų rajonų ir Šalčininkų ra

savivaldybėse esančias 
tikslines ir susietas 

teritorijas
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Uždavinio įgyvendinimui 

numatyti 4 veiksmai, iš 

kurių 1 yra įgyvendinamas 
Švenčionių rajono 

savivaldybėje

1.1.3 Veiksmas  - Teritorijos paruošimas plyno lauko investicijoms 
Švenčionėlių mieste (transporto infrastruktūros sutvarkymas)
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1.4. Uždavinys: 1.4. Uždavi
Pagerinti funkcinį Pagerinti funkPagerinti funk
Vilniaus regiono Vilniaus regio

balansą, skatinant balansą, skati
rinktis gyvenamąją rinktis gyvena
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Uždavinio įgyvendinimui 

numatyta 50 veiksmų, iš 

kurių 8 yra įgyvendinami 
Švenčionių rajono 

savivaldybėje

1.4.9 Veiksmas - Kompleksinis Švenčionių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų 
kvartalo, esančio tarp Taikos ir Švenčionėlių gatvių, sutvarkymas

1.4.10 Veiksmas - Kompleksiškas Švenčionių rajono Pabradės miesto viešųjų erdvių 
sutvarkymas

1.4.11 Veiksmas - Kompleksinis Švenčionėlių miesto viešųjų erdvių sutvarkymas

1.4.12 Veiksmas - Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos 
renovavimas ir plėtra Švenčionių rajone

1.4.30 Veiksmas - Saulėtekio gatvės dalies rekonstravimas Švenčionių m. 
Švenčionių raj. sav.

1.4.31 Veiksmas - Švenčionėlių gatvės dalies rekonstravimas Švenčionių 
mieste 

1.4.32 Veiksmas - Ryto gatvės rekonstravimas Švenčionėlių mieste

1.4.46 Veiksmas - Gatvių rekonstravimas Švenčionėlių mieste

ŠVENČIONIŲ RAJONE, ĮGYVENDINANT INTEGRUOTOS TERITORIJOS ONIŲ RAJONE, ĮGYVENDINANT INTEGRUOTOS TERITO
VYSTYMO PROGRAMĄ, YRA VYKDOMI 9 VEIKSMAI  

TIKSLAS

Padidinti 
užimtųjų skaičių 
Vilniaus regione, 
skatinant naujų 
vietinių darbo 
vietų kūrimą 
tikslinėse ir 

susietose 
teritorijose



1.1.3 VEIKSMAS  1.1.3 VEIKSMAS  

TERITORIJOS PARUOŠIMAS PLYNO LAUKO INVESTICIJOMS ŠVENČIONĖLIŲ MIESTE PLYNO LAUKO INVESTICIJOMS ŠVENČION
(TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMAS)

1.1-P-5

Produkto vertinimo kriterijus: 

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų 

kelių ilgis, km 

Pradžia
2016

Pabaiga

2018

514 622,17

VB 238 975

Kitos viešosios 
išlaidos 

275 647,17

TERITORIJOS PARUOŠIMAS PŠIMAS P
NSPORTNSPORT

TERITORIJOS PARUOŠPARUOŠ
((TRAN(TRAN

Rodiklio pavadinimasRodiklio pavadinimas

1.1.11--P-PP--PP 55

PrPrProdododukukuktototo v v vererertititinininimomomo k k kriririteteririjujus:s: 

BeBendras rekonstruotų arba atnaujintų BeBendndras rekokonstrtruotųtų arbrba atatnaujujintų

kekelilių ų ililgigis,s, k km m 

 p

Veiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaigaVeiksmo įgyvendinimo pradžia pabaiga

514 4 62622,2,1717

VBVB 23238888 9759797

KiKitos viviešešosioios Kitos viešosio
išlaidos išlaidos

27275 5 64647,7,1717

PrPrPradadadžižižiaPrPradžižia
201620201616

PaPaPabababaigigigaPabaigiga

20181820201818

Veiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaiga

Veiksmo įgyvendinimui panaudotos lėšos
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VEIKSMAS ĮGYVENDINTASVEIKSMAS ĮGYVENDINTAS
Rodiklis, numatytas ITVP pasiektas numa

–
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–– 0,528 km



1.4.9 VEIKSMAS  1.4.9 VEIKSMAS  

KOMPLEKSINIS ŠVENČIONIŲ MIESTO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO, MIESTO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVA
ESANČIO TARP TAIKOS IR ŠVENČIONĖLIŲ GATVIŲ, SUTVARKYMAS

VEIKSMAS ĮGYVENDINTASVEIKSMAS ĮGYVENDINTAS
Rodiklis, numatytas ITVP pasiektas as as –numatytas ITVP p

22 080,52 m2

KOMPLEKSINIS ŠVENČIONIŲ MKSINIS ŠVENČIONIŲ M
RP TAIKRP TAIKESANČIO TARESANČIO TAR

Rodiklio pavadinimasRodiklio pavadinimas

Veiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaigaVeiksmo įgyvendinimo pradžia pabaigaVeiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaiga

Veiksmo įgyvendinimui panaudotos lėšos

1.41.4-4-44-PP- -PP--PP 1

Produkto vertinimo kriterijus: 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės 

miestų vietovėse, m2

PradžiaPradžia
2017

PabaigaPabaiga

2019

666 177,91

ES 566 251,21ES

VB

566 251,21

49 963,34

SB 49 963,36
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1.4.10 VEIKSMAS1.4.10 VEIKSMAS

KOMPLEKSIŠKAS ŠVENČIONIŲ RAJONO PABRADĖS MIESTO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ Ų RAJONO PABRAD
SUTVARKYMAS

KOMPLEKSIŠKAS ŠVENČIO

Rodiklio pavadinimasRodiklio pavadinimas

Veiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaigaVeiksmo įgyvendinimo pradžia pabaigaVeiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaiga

Veiksmo įgyvendinimui panaudotos lėšos

1.41.4-4-44-PP- -PP--PP 5

Produkto vertinimo kriterijus: Produkto vertinimo kriterijus: 

Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 

iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių  gyv. (išskyrus sa

centrus), m2

PradžiaPradžia
2018

PabaigaPabaiga

2020

1 426 416,79
ES 1 210 202,49

VB

2,

106 782,57

SB 109 431,73

VEIKSMAS ĮGYVENDINTASVEIKSMAS ĮGYVENDINTAS
Rodiklis, numatytas ITVP pasiektas s s –numatytas ITVP p

70 845,70 m2
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 stalo teniso stalas, įrengtos lietaus nuotekos, aptvertos visos aikštelės.



1.4.11 VEIKSMAS  1.4.11 VEIKSMAS  

KOMPLEKSINIS ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS ŠVENČIOKOMPLEKSINIS Š

Rodiklio pavadinimas

Veiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaigaVeiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaigaVeiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaiga

Veiksmo įgyvendinimui panaudotos lėšos

1.41.4-4-44 P-P- -PP--PP 5

Produkto vertinimo kriterijus:Produkto vertinimo kriterijus:

Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 

iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių  gyv. (išskyrus sa

centrus), m2

PradžiaPradžia
2018

PabaigaPabaiga

2022

1 402 199,06

ES 1 193 530,90ES

VB

1 193 530,90

105 310,07

SB 103 358,09

VEIKSMAS ĮGYVENDINAMASVEIKSMAS ĮGYVE
Pasiektas rodiklis 

YVE
is is –

NDINAMAENVE
–– 49 581,88

ASMA
88 m2

Projekto įgyvendinimo metu buvo numatyta sukurti patrauklią gyvenamąją aplinką Švenčionėlių miesto gyventojams. Projekto metu atnaujinta Švenčionėlių miesto kvartalo,

esančio tarp Žemutinės ir Žilvičių g., viešoji erdvė bei sporto aikštynas prie Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos. Kompleksiškai 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.



1.4.12 VEIKSMAS1.4.12 VEIKSMAS

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS RENOVAVIMAS IR O IR NUOTEKŲ TVARKYMO SI
PLĖTRA ŠVENČIONIŲ RAJONE

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMOEKIMO
PLĖPLĖ

GERIAMOJO VANDENS T

Rodiklio pavadinimas

Veiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaigaVeik įg dini džia baigVeiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaiga

Veiksmo įgyvendinimui panaudotos lėšos

1.41.4-4-44 P-P- -PP--PP 14

Produkto vertinimo kriterijus:Produkto vertinimo kriterijus:

Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo 

paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens ujai pastatytais geriamo

tiekimo tinklais 

PradžiaPradžia
2018

PabaigaPabaiga

2022

1 061 267,4

ES 530 365,83ES

SB

530 365,83

126 926,7

Privačios lėšos 403 974,87

VEIKSMAS ĮGYVENDINAMASIKSMAS ĮG VENDINAM
Iki 2022 m. sausio pasiekti rodikliai:

Ø

 pIki 2022 m. sausio pasiekti rodikliai:

Ø Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai 

pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklaisisis -

augos nauj

- 125
Ø

pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklaisis 1251
Ø Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų 

surinkimo tinklais  is  is -

gos naujai p

- 214

1.41.4-4-44 P-P- -PP--PP 15

Produkto vertinimo kriterijus:Produkto vertinimo kriterijus:

Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo ventojai, kuriems teikiamos vandens tiekim

paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) 

rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo eriamojo vande

įrenginių 

1.41.4-4-44 P-P- -PP--PP 16

Produkto vertinimo kriterijus:Produkto vertinimo kriterijus:

Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai ventojai, kuriems teikiamos paslaugos nauj

pastatytais nuotekų surinkimo tinklais 

Planuojamas 

pasiekti rodiklis 

ITVP - 100

Planuojamas 

pasiekti rodiklis 

ITVP - 3000

Planuojamas 

pasiekti rodiklis 

ITVP - 287

"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.



1.4.30 VEIKSMAS  1.4.30 VEIKSMAS  

SAULĖTEKIO GATVĖS DALIES REKONSTRAVIMAS ŠVENČIONIŲ M. ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV.

Įgyvendinimo rodiklio pavadinimas

Veiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaigaįgyv  p , pa ig

Veiksmo įgyvendinimui panaudotos lėšos

1.41.4-4-44 P-P- -PP--PP 10

Produkto vertinimo kriterijus:Produkto vertinimo kriterijus:

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų rekonstruotų arba at

kelių ilgis, km

PradžiaPradžia
2017

PabaigaPabaiga

2020

310 464,30
ES 263 894,65

SB 46 121,95

Kitos vievieviešeeššššosios ls llėšėšėšos

,9

447,70

VEIKSMAS ĮGYVENDINTASVEIKSMAS ĮGYVENDINTAS
Rodiklis, numatytas ITVP pasiektas as as –matytas ITVP

0,63 km

Atlikti Saulėtekio gatvės dalies rekonstravimo darbai: įrengta asfalto danga,

pagrindai, šaligatvis, nuovažos, paviršinio vandens nuotekų surinkimo sistema,

pertvarkytas gatvės apšvietimas.



1.4.31 VEIKSMAS1.4.31 VEIKSMAS

ŠVENČIONĖLIŲ GATVĖS DALIES REKONSTRAVIMAS ŠVENČIONIŲ MIESTE   ŠVENČIONĖLIŲ GATVĖS DŠVENČIONĖLIŲ GA

Rodiklio pavadinimas

Veiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaigaVeiksmo įgyvendinimo pradžia pabaigaVeiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaiga

Veiksmo įgyvendinimui panaudotos lėšos

1.41.4-4-44-PP- -PP--PP 10

Produkto vertinimo kriterijus:Produkto vertinimo kriterijus:

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų rekonstruotų arba at

kelių ilgis, km

PradžiaPradžia
2018

PabaigaPabaiga

2019

339 737,97
ES 288 777,27

SB 50 960,70

VEIKSMAS ĮGYVENDINTASVEIKSMAS ĮGYVENDINTAS
Rodiklis, numatytas ITVP pasiektas as as –matytas ITVP

0,45 km

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.



1.4.32 VEIKSMAS1.4.32 VEIKSMAS

RYTO GATVĖS REKONSTRAVIMAS ŠVENČIONĖLIŲ MIESTERYTO GATVĖS REKRYTO GATV

Rodiklio pavadinimasRodiklio pavadinimas

Veiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaigaVeiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaigaįgyv  p , pa ig

Veiksmo įgyvendinimui panaudotos lėšos

1.41.4-4-44 P-P- -PP--PP 10

Produkto vertinimo kriterijus:Produkto vertinimo kriterijus:

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų rekonstruotų arba at

kelių ilgis, km

PradžiaPradžia
2018

PabaigaPabaiga

2020

331 695,61

ES 281 941,26ES

SB

281 941,26

49 270,35

Kitos viešosios lėšos 484,00

VEIKSMAS ĮGYVENDINTASVEIKSMAS ĮGYVENDINTAS
Rodiklis, numatytas ITVP pasiektas as as –matytas ITVP

0,64 km

Atlikti Ryto gatvės rekonstrukcijos darbai: įrengta
asfalto danga, pagrindai, įrengtas vienpusis

pėsčiųjų takas, bordiūrai, atnaujintas gatvės
apšvietimas ir tinklai, paviršinio vandens nuotekų
surinkimo sistema.



1.4.46 VEIKSMAS1.4.46 VEIKSMAS

GATVIŲ REKONSTRAVIMAS ŠVENČIONĖLIŲ MIESTEGATVIŲ REKGATV

Rodiklio pavadinimas

Veiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaigaVeiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaiga

Veiksmo įgyvendinimui panaudotos lėšos

1.41.4-4-44-PP- -PP--PP 10

Produkto vertinimo kriterijus:Produkto vertinimo kriterijus:

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų rekonstruotų arba at

kelių ilgis, km

PradžiaPradžia
2019

PabaigaPabaiga

2022

1 024 788,43

ES 727 092,30ES

SB

727 092,30

154 679,10

Kitos viešosios lėšos 143 017,03

1.41.4-4-44-PP- -PP--PP 11

Produkto vertinimo kriterijus:Produkto vertinimo kriterijus:

Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir 

aplinkosaugos priemonės, vnt. 

VEIKSMAS ĮGYVENDINAMAS

2020 metais projekto įgyvendinimo metu atlikti Ateities ir Turgaus gatvių Švenčionėlių mieste rekonstrukcijos darbai

(apie 1,49 km) ir įdiegtos eismo saugumo priemones - 2 vnt. Įrengta asfalto danga, nuovažos, paviršinio vandens nuotekų
surinkimo sistema, gatvių ir šaligatvių bortai, šaligatviai, kelio ženklai.
Rodikliai 2022 metais bus pasiekti.



1.1.3 Veiksmas  - Teritorijos paruošimas plyno lauko investicijoms 
Švenčionėlių mieste (transporto infrastruktūros sutvarkymas)

1.4.9 Veiksmas - Kompleksinis Švenčionių miesto daugiabučių 
gyvenamųjų namų kvartalo, esančio tarp Taikos ir Švenčionėlių 

gatvių, sutvarkymas

1.4.10 Veiksmas - Kompleksiškas Švenčionių rajono Pabradės miesto 
viešųjų erdvių sutvarkymas

1.4.11 Veiksmas - Kompleksinis Švenčionėlių miesto viešųjų erdvių 
sutvarkymas

1.4.12 Veiksmas - Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
sistemos renovavimas ir plėtra Švenčionių rajone

1.4.30 Veiksmas - Saulėtekio gatvės dalies rekonstravimas Švenčionių 
m. Švenčionių raj. sav.

1.4.46 Veiksmas - Gatvių rekonstravimas Švenčionėlių mieste

1.4.32 Veiksmas - Ryto gatvės rekonstravimas Švenčionėlių mieste

1.4.31 Veiksmas - Švenčionėlių gatvės dalies rekonstravimas 
Švenčionių mieste 

ĮGYVENDINTASnvesticijomsms 
arkymas) ĮGYVENDINTAS

ĮGYVENDINTAS
augiabučių 
venčionėlių ĮGYVENDINTAS

ĮGYVENDINTAS

ĮGYVENDINTAS

ra ĮGYVENDINTASravimas ĮĮGGYYVVEENNDDIINNTTAASS

ĮGYVENDINTAS

kų
jo

iešų

bradės mieststo o o 
ĮĮGGYYVVEENNDDIINNTTAASS

ĮGYVENDINAMAS

mas s Švenčioniųių

kų
ne

šųjų erdvių ų 

kų tvarkymo o 
ne

ių ĮĮGGYYVVEENNDDIINNTTAASS

ĮĮGGYYVVEENNDDIINNAAMMAASS

ĮGYVENDINAMAS

ių

nėli

ių mieste

lių mieste

ĮĮ

ĮĮĮGGYYVVEENNDDIINNTTAASS

ĮGYVENDINAMAS

 Vei

 Vei

ei

46

 V

31

1.4.11 V

1.4.12 V

1.1.4.30 Vei

1.4.46

1.4.32 V

1.4.31

Įgyvendinta Įgyvendinta 

66,67 

proc. 
visų ITVP visų ITVP 
veiksmų



IKI 2023 M. PABAIGOS ITVP PLANUOTI IR IKI 2021 M. PABAIGOS 
PASIEKTI PRODUKTO RODIKLIAI

PRODUKTO RODIKLIAI
SIEKTINA 

REIKŠMĖ IKI 

2023 M.

PASIEKTA REIKŠMĖ SIEKTA REIKŠM
IKI 2021 M. IKI 2021 M. 

PABAIGOS

1.2.2-2--PP- -PP--PP 5 Bendros rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km 0,0528 0,528

1.4.4-4--PP- -PP--PP 1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, mm2 22 080,52 22 080,52

1.4.4-4--PP- -PP--PP 5 Naujosos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus 1..44 PPPP Naujos5 N5 os atviros ea
savivaldybių centrus) 

erdros e
s) s) m

de de
mmmm2

114 671,58 70 845,70

1.4.4-4--PP- -PP--PP 10 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km 3,21 1,72

1.4.4-4--PP- -PP--PP 11 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt. 2 0

1.4.4-4--PP- -PP--PP 14 44 Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai 1..44 PPPP 1414 4 Gyventojai, kuriems teikiamos vandens Gy

pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais 

100 125

1.4.4-4--PP- -PP--PP 15 Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai 1..44 PPPP 5 Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš nau151
pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių 

3000 0

1.4.4-4--PP- -PP--PP 16 Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais 1..44 PPPP 6 Gyventojai, kuriems 161

nuotekų surinkimo tinklais 
287 214

Faktiškai pasiekti 
(rengiami statybos 

užbaigimo 
dokumentai)



PANAUDOTAS FINANSAVIMAS PANAUDOTAS FINANSAVVIMAS

IKI 2021 METŲ PABAIGOSIKI 2021 METŲ PABAIGGOSIKI 2021 METŲ PABAIGGOSIKI 2021 METŲ PABAIGGOS

IŠ VISO         7 077 369,64 EURURIŠ VISO         77 007777 336699,,64 EU

Iš jų:

ES 5 062 055,91 EUR

VB 501 1 030,988 EUR

SB 690 711,98 EUR

PRIVAČIOS LĖŠOS 403 974,87 EUR

KITOS VIEŠOSIOS KITOS VI
LĖŠOS

41419 595,900 EUR



AČIŪ UŽ DĖMESĮJ

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys, tel. (8 387) 66 

372,
faks. (8 387) 66 365, el. p. savivaldybe@svencionys.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 
188766722

2022 m.

ISTRACIJA
tel. (8 387) 66 

ionys.lt
gistre, kodas 


