
PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS DUOMENŲ SUVESTINĖ

Regionų plėtros planų rengimo metodikos
6 priedas  

1 lentelė.   Efekto ir rezultato vertinimo kriterijų pasiekimas.

Paskutinio duomenų atnaujinimo data: 2016-07-04

2016 m.  II ketvirtis

Kodas Vertinimo kriterijaus pavadinimas

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Metai

2021 2022 2023

1.01-ef-1 Vartotojų, kurie gauna naudą iš švietimo ir kultūros projektų, skaičius

- a=1 b=0 
c=0

a=2 b=1 
c=0

( -∞ ; a]  arba [a;  +∞) – labai gerai
(a ; b)  –  gerai
[b ; c)  –  patenkinamai  
( -∞ ; c]  arba [c;  +∞) – blogai

Nuokrypio 
intervalai

Faktinė reikšmė:

Įvertinimas: (labai gerai, gerai, patenkinamai, blogai)

-

-

1.01.01-rez-1 Modernizuotų švietimo ir kultūros objektų skaičius

- a=1 b=0 
c=0

a=2 b=1 
c=0

( -∞ ; a]  arba [a;  +∞) – labai gerai
(a ; b)  –  gerai
[b ; c)  –  patenkinamai  
( -∞ ; c]  arba [c;  +∞) – blogai

Nuokrypio 
intervalai

Faktinė reikšmė:

Įvertinimas: (labai gerai, gerai, patenkinamai, blogai)

-

-

1.01.01-rez-2 Finansuotų švietimo ir kultūros paslaugas/veiklas gerinančių projektų skaičius

- a=1 b=0 
c=0

a=1 b=0 
c=0

a=1 b=0 
c=0

a=2 b=1 
c=0

a=5 b=2 
c=0

( -∞ ; a]  arba [a;  +∞) – labai gerai
(a ; b)  –  gerai
[b ; c)  –  patenkinamai  
( -∞ ; c]  arba [c;  +∞) – blogai

Nuokrypio 
intervalai

Faktinė reikšmė:

Įvertinimas: (labai gerai, gerai, patenkinamai, blogai)

-

-

Ataskaitinio laikotarpio pabaigos data: 2016-06-30 6 priedas  1 lentelė.     Puslapis 1 iš 8
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Marijampolės regiono plėtros plano 2014 - 2020 metams įgyvendinimo stebėsenos duomenų suvestinė. 2016 m. II ketvirtis



Kodas Vertinimo kriterijaus pavadinimas

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Metai

2021 2022 2023

1.02-ef-1 Vartotojų, kurie gauna naudą iš kultūros srities ir pilietiškumo skatinimo projektų, skaičius

- a=50 
b=25 
c=0

a=57 
b=28 
c=0

a=66 
b=33 
c=0

a=80 
b=40 
c=0

a=100 
b=50 
c=0

a=133 
b=66 
c=0

a=200 
b=100 
c=0

a=400 
b=200 
c=0

( -∞ ; a]  arba [a;  +∞) – labai gerai
(a ; b)  –  gerai
[b ; c)  –  patenkinamai  
( -∞ ; c]  arba [c;  +∞) – blogai

Nuokrypio 
intervalai

Faktinė reikšmė:

Įvertinimas: (labai gerai, gerai, patenkinamai, blogai)

-

-

1.02.01-rez-1 Modernizuotų kultūros paveldo objektų skaičius

- a=1 b=0 
c=0

a=1 b=0 
c=0

a=2 b=1 
c=0

a=4 b=2 
c=0

( -∞ ; a]  arba [a;  +∞) – labai gerai
(a ; b)  –  gerai
[b ; c)  –  patenkinamai  
( -∞ ; c]  arba [c;  +∞) – blogai

Nuokrypio 
intervalai

Faktinė reikšmė:

Įvertinimas: (labai gerai, gerai, patenkinamai, blogai)

-

-

1.02.01-rez-2 Finansuotų vaikų ir jaunimo bei bendruomeninių iniciatyvų skaičius

- a=1 b=0 
c=0

a=1 b=0 
c=0

a=2 b=1 
c=0

a=4 b=2 
c=0

( -∞ ; a]  arba [a;  +∞) – labai gerai
(a ; b)  –  gerai
[b ; c)  –  patenkinamai  
( -∞ ; c]  arba [c;  +∞) – blogai

Nuokrypio 
intervalai

Faktinė reikšmė:

Įvertinimas: (labai gerai, gerai, patenkinamai, blogai)

-

-

1.03-ef-1 Asmenų, kurie naudojasi ikimokyklinio ugdymo ir neformalaus švietimo bei kompleksinių paslaugų vaikui ir šeimai projektų rezultatais, skaičius

- a=62 
b=31 
c=0

a=71 
b=35 
c=0

a=83 
b=41 
c=0

a=100 
b=50 
c=0

a=125 
b=62 
c=0

a=166 
b=83 
c=0

a=250 
b=125 
c=0

a=500 
b=250 
c=0

( -∞ ; a]  arba [a;  +∞) – labai gerai
(a ; b)  –  gerai
[b ; c)  –  patenkinamai  
( -∞ ; c]  arba [c;  +∞) – blogai

Nuokrypio 
intervalai

Faktinė reikšmė:

Įvertinimas: (labai gerai, gerai, patenkinamai, blogai)

-

-

Ataskaitinio laikotarpio pabaigos data: 2016-06-30 6 priedas  1 lentelė.     Puslapis 2 iš 8
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Marijampolės regiono plėtros plano 2014 - 2020 metams įgyvendinimo stebėsenos duomenų suvestinė. 2016 m. II ketvirtis



Kodas Vertinimo kriterijaus pavadinimas

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Metai

2021 2022 2023

1.03.01-rez-1 Finansuotų ikimokyklinio ugdymo ir neformalaus švietimo projektų skaičius

- a=1 b=0 
c=0

a=1 b=0 
c=0

a=1 b=0 
c=0

a=2 b=1 
c=0

a=5 b=2 
c=0

( -∞ ; a]  arba [a;  +∞) – labai gerai
(a ; b)  –  gerai
[b ; c)  –  patenkinamai  
( -∞ ; c]  arba [c;  +∞) – blogai

Nuokrypio 
intervalai

Faktinė reikšmė:

Įvertinimas: (labai gerai, gerai, patenkinamai, blogai)

-

-

1.03.01-rez-2 Finansuotų kompleksinių paslaugų vaikui ir šeimai  projektų skaičius

- a=1 b=0 
c=0

a=1 b=0 
c=0

a=1 b=0 
c=0

a=2 b=1 
c=0

a=5 b=2 
c=0

( -∞ ; a]  arba [a;  +∞) – labai gerai
(a ; b)  –  gerai
[b ; c)  –  patenkinamai  
( -∞ ; c]  arba [c;  +∞) – blogai

Nuokrypio 
intervalai

Faktinė reikšmė:

Įvertinimas: (labai gerai, gerai, patenkinamai, blogai)

-

-

1.03-ef-2 Asmenų, gaunančių naudą iš socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos, transporto, kultūros projektų, skaičius

- a=125 
b=62 
c=0

a=142 
b=71 
c=0

a=166 
b=83 
c=0

a=200 
b=100 
c=0

a=250 
b=125 
c=0

a=333 
b=166 
c=0

a=500 
b=250 
c=0

a=1000 
b=500 
c=0

( -∞ ; a]  arba [a;  +∞) – labai gerai
(a ; b)  –  gerai
[b ; c)  –  patenkinamai  
( -∞ ; c]  arba [c;  +∞) – blogai

Nuokrypio 
intervalai

Faktinė reikšmė:

Įvertinimas: (labai gerai, gerai, patenkinamai, blogai)

-

-

1.03.02-rez-1 Finansuotų socialinių paslaugų projektų skaičius

- a=1 b=0 
c=0

a=1 b=0 
c=0

a=1 b=0 
c=0

a=2 b=1 
c=0

a=5 b=2 
c=0

( -∞ ; a]  arba [a;  +∞) – labai gerai
(a ; b)  –  gerai
[b ; c)  –  patenkinamai  
( -∞ ; c]  arba [c;  +∞) – blogai

Nuokrypio 
intervalai

Faktinė reikšmė:

Įvertinimas: (labai gerai, gerai, patenkinamai, blogai)

-

-

Ataskaitinio laikotarpio pabaigos data: 2016-06-30 6 priedas  1 lentelė.     Puslapis 3 iš 8
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Marijampolės regiono plėtros plano 2014 - 2020 metams įgyvendinimo stebėsenos duomenų suvestinė. 2016 m. II ketvirtis



Kodas Vertinimo kriterijaus pavadinimas

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Metai

2021 2022 2023

1.03.02-rez-2 Finansuotų švietimo projektų skaičius

- a=1 b=0 
c=0

a=1 b=0 
c=0

a=1 b=0 
c=0

a=2 b=1 
c=0

a=5 b=2 
c=0

( -∞ ; a]  arba [a;  +∞) – labai gerai
(a ; b)  –  gerai
[b ; c)  –  patenkinamai  
( -∞ ; c]  arba [c;  +∞) – blogai

Nuokrypio 
intervalai

Faktinė reikšmė:

Įvertinimas: (labai gerai, gerai, patenkinamai, blogai)

-

-

1.03.02-rez-3 Finansuotų sveikatos projektų skaičius

- a=1 b=0 
c=0

a=1 b=0 
c=0

a=1 b=0 
c=0

a=2 b=1 
c=0

a=5 b=2 
c=0

( -∞ ; a]  arba [a;  +∞) – labai gerai
(a ; b)  –  gerai
[b ; c)  –  patenkinamai  
( -∞ ; c]  arba [c;  +∞) – blogai

Nuokrypio 
intervalai

Faktinė reikšmė:

Įvertinimas: (labai gerai, gerai, patenkinamai, blogai)

-

-

1.03.02-rez-4 Finansuotų transporto projektų skaičius

- a=1 b=0 
c=0

a=1 b=0 
c=0

a=1 b=0 
c=0

a=2 b=1 
c=0

a=5 b=2 
c=0

( -∞ ; a]  arba [a;  +∞) – labai gerai
(a ; b)  –  gerai
[b ; c)  –  patenkinamai  
( -∞ ; c]  arba [c;  +∞) – blogai

Nuokrypio 
intervalai

Faktinė reikšmė:

Įvertinimas: (labai gerai, gerai, patenkinamai, blogai)

-

-

1.03.02-rez-5 Finansuotų kultūros projektų skaičius

- a=1 b=0 
c=0

a=1 b=0 
c=0

a=1 b=0 
c=0

a=2 b=1 
c=0

a=5 b=2 
c=0

( -∞ ; a]  arba [a;  +∞) – labai gerai
(a ; b)  –  gerai
[b ; c)  –  patenkinamai  
( -∞ ; c]  arba [c;  +∞) – blogai

Nuokrypio 
intervalai

Faktinė reikšmė:

Įvertinimas: (labai gerai, gerai, patenkinamai, blogai)

-

-

Ataskaitinio laikotarpio pabaigos data: 2016-06-30 6 priedas  1 lentelė.     Puslapis 4 iš 8
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Marijampolės regiono plėtros plano 2014 - 2020 metams įgyvendinimo stebėsenos duomenų suvestinė. 2016 m. II ketvirtis



Kodas Vertinimo kriterijaus pavadinimas

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Metai

2021 2022 2023

1.03.02-rez-6 Finansuotų sveikos gyvensenos projektų skaičius

- a=1 b=0 
c=0

a=2 b=1 
c=0

( -∞ ; a]  arba [a;  +∞) – labai gerai
(a ; b)  –  gerai
[b ; c)  –  patenkinamai  
( -∞ ; c]  arba [c;  +∞) – blogai

Nuokrypio 
intervalai

Faktinė reikšmė:

Įvertinimas: (labai gerai, gerai, patenkinamai, blogai)

-

-

2.01-ef-1 Apgyvendintų turistų ir suteiktų nakvynių skaičius

- a=2500
0 
b=2385
0 

a=2500
0 
b=2385
0 

a=2500
0 
b=2385
0 

a=2500
0 
b=2385
0 

a=2500
0 
b=2385
0 

a=2500
0 
b=2385
0 

a=2500
0 
b=2385
0 

a=2500
0 
b=2385
0 

( -∞ ; a]  arba [a;  +∞) – labai gerai
(a ; b)  –  gerai
[b ; c)  –  patenkinamai  
( -∞ ; c]  arba [c;  +∞) – blogai

Nuokrypio 
intervalai

Faktinė reikšmė:

Įvertinimas: (labai gerai, gerai, patenkinamai, blogai)

-

-

2.01.01-rez-1 Sutvarkytų gatvių ruožų ilgis (km)

- a=1 b=0 
c=0

a=2 b=1 
c=0

a=2 b=1 
c=0

a=3 b=1 
c=0

a=3 b=1 
c=0

a=5 b=2 
c=0

a=7 b=3 
c=0

a=15 
b=7 c=0

( -∞ ; a]  arba [a;  +∞) – labai gerai
(a ; b)  –  gerai
[b ; c)  –  patenkinamai  
( -∞ ; c]  arba [c;  +∞) – blogai

Nuokrypio 
intervalai

Faktinė reikšmė:

Įvertinimas: (labai gerai, gerai, patenkinamai, blogai)

-

-

2.01.01-rez-2 Rekonstruotų / nutiestų naujų kelių ilgis (km)

- a=1 b=0 
c=0

a=1 b=0 
c=0

a=1 b=0 
c=0

a=2 b=1 
c=0

a=2 b=1 
c=0

a=3 b=1 
c=0

a=5 b=2 
c=0

a=10 
b=5 c=0

( -∞ ; a]  arba [a;  +∞) – labai gerai
(a ; b)  –  gerai
[b ; c)  –  patenkinamai  
( -∞ ; c]  arba [c;  +∞) – blogai

Nuokrypio 
intervalai

Faktinė reikšmė:

Įvertinimas: (labai gerai, gerai, patenkinamai, blogai)

-

-

Ataskaitinio laikotarpio pabaigos data: 2016-06-30 6 priedas  1 lentelė.     Puslapis 5 iš 8
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Marijampolės regiono plėtros plano 2014 - 2020 metams įgyvendinimo stebėsenos duomenų suvestinė. 2016 m. II ketvirtis



Kodas Vertinimo kriterijaus pavadinimas

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Metai

2021 2022 2023

2.01.01-rez-3 Nutiestų dviračių / pėsčiųjų takų ilgis (km)

- a=1 b=0 
c=0

a=1 b=0 
c=0

a=1 b=0 
c=0

a=2 b=1 
c=0

a=5 b=2 
c=0

( -∞ ; a]  arba [a;  +∞) – labai gerai
(a ; b)  –  gerai
[b ; c)  –  patenkinamai  
( -∞ ; c]  arba [c;  +∞) – blogai

Nuokrypio 
intervalai

Faktinė reikšmė:

Įvertinimas: (labai gerai, gerai, patenkinamai, blogai)

-

-

2.01.01-rez-4 Įdiegtų ir rekonstruotų aplinką tausojančių ir saugų eismą didinančių priemonių skaičius

- a=1 b=0 
c=0

a=1 b=0 
c=0

a=1 b=0 
c=0

a=2 b=1 
c=0

a=5 b=2 
c=0

( -∞ ; a]  arba [a;  +∞) – labai gerai
(a ; b)  –  gerai
[b ; c)  –  patenkinamai  
( -∞ ; c]  arba [c;  +∞) – blogai

Nuokrypio 
intervalai

Faktinė reikšmė:

Įvertinimas: (labai gerai, gerai, patenkinamai, blogai)

-

-

2.01-ef-2 Subjektų, gavusių naudą iš vykdytų darnų išteklių naudojimą skatinančių projektų, skaičius

- a=62 
b=31 
c=0

a=71 
b=35 
c=0

a=83 
b=41 
c=0

a=100 
b=50 
c=0

a=125 
b=62 
c=0

a=166 
b=83 
c=0

a=250 
b=125 
c=0

a=500 
b=250 
c=0

( -∞ ; a]  arba [a;  +∞) – labai gerai
(a ; b)  –  gerai
[b ; c)  –  patenkinamai  
( -∞ ; c]  arba [c;  +∞) – blogai

Nuokrypio 
intervalai

Faktinė reikšmė:

Įvertinimas: (labai gerai, gerai, patenkinamai, blogai)

-

-

2.01.02-rez-1 Finansuotų turizmo projektų skaičius

- a=1 b=0 
c=0

a=1 b=0 
c=0

a=1 b=0 
c=0

a=2 b=1 
c=0

a=5 b=2 
c=0

( -∞ ; a]  arba [a;  +∞) – labai gerai
(a ; b)  –  gerai
[b ; c)  –  patenkinamai  
( -∞ ; c]  arba [c;  +∞) – blogai

Nuokrypio 
intervalai

Faktinė reikšmė:

Įvertinimas: (labai gerai, gerai, patenkinamai, blogai)

-

-

Ataskaitinio laikotarpio pabaigos data: 2016-06-30 6 priedas  1 lentelė.     Puslapis 6 iš 8
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Marijampolės regiono plėtros plano 2014 - 2020 metams įgyvendinimo stebėsenos duomenų suvestinė. 2016 m. II ketvirtis



Kodas Vertinimo kriterijaus pavadinimas

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Metai

2021 2022 2023

2.02-ef-1 Gyventojų, kurie gyvena sutvarkytose tikslinėse teritorijose, skaičius

- a=625 
b=312 
c=0

a=714 
b=357 
c=0

a=833 
b=416 
c=0

a=1000 
b=500 
c=0

a=1250 
b=625 
c=0

a=1666 
b=833 
c=0

a=2500 
b=1250 
c=0

a=5000 
b=2500 
c=0

( -∞ ; a]  arba [a;  +∞) – labai gerai
(a ; b)  –  gerai
[b ; c)  –  patenkinamai  
( -∞ ; c]  arba [c;  +∞) – blogai

Nuokrypio 
intervalai

Faktinė reikšmė:

Įvertinimas: (labai gerai, gerai, patenkinamai, blogai)

-

-

2.02.01-rez-1 Kompleksiškai sutvarkytų gyvenamųjų vietovių skaičius

- a=1 b=0 
c=0

a=2 b=1 
c=0

( -∞ ; a]  arba [a;  +∞) – labai gerai
(a ; b)  –  gerai
[b ; c)  –  patenkinamai  
( -∞ ; c]  arba [c;  +∞) – blogai

Nuokrypio 
intervalai

Faktinė reikšmė:

Įvertinimas: (labai gerai, gerai, patenkinamai, blogai)

-

-

2.02-ef-2 Gyventojų, kurie gyvena sutvarkytose kaimo teritorijose, skaičius

- a=125 
b=62 
c=0

a=142 
b=71 
c=0

a=166 
b=83 
c=0

a=200 
b=100 
c=0

a=250 
b=125 
c=0

a=333 
b=166 
c=0

a=500 
b=250 
c=0

a=1000 
b=500 
c=0

( -∞ ; a]  arba [a;  +∞) – labai gerai
(a ; b)  –  gerai
[b ; c)  –  patenkinamai  
( -∞ ; c]  arba [c;  +∞) – blogai

Nuokrypio 
intervalai

Faktinė reikšmė:

Įvertinimas: (labai gerai, gerai, patenkinamai, blogai)

-

-

2.02.02-rez-1 Kompleksiškai sutvarkytų kaimo gyvenamųjų vietovių skaičius

- a=1 b=0 
c=0

a=2 b=1 
c=0

( -∞ ; a]  arba [a;  +∞) – labai gerai
(a ; b)  –  gerai
[b ; c)  –  patenkinamai  
( -∞ ; c]  arba [c;  +∞) – blogai

Nuokrypio 
intervalai

Faktinė reikšmė:

Įvertinimas: (labai gerai, gerai, patenkinamai, blogai)

-

-

Ataskaitinio laikotarpio pabaigos data: 2016-06-30 6 priedas  1 lentelė.     Puslapis 7 iš 8
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Marijampolės regiono plėtros plano 2014 - 2020 metams įgyvendinimo stebėsenos duomenų suvestinė. 2016 m. II ketvirtis



Kodas Vertinimo kriterijaus pavadinimas

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Metai

2021 2022 2023

3.01-ef-1 Gyventojų, gaunančių naudą iš įgyvendintų viešojo valdymo tobulinimo projektų, skaičius

- a=125 
b=62 
c=0

a=142 
b=71 
c=0

a=166 
b=83 
c=0

a=200 
b=100 
c=0

a=250 
b=125 
c=0

a=333 
b=166 
c=0

a=500 
b=250 
c=0

a=1000 
b=500 
c=0

( -∞ ; a]  arba [a;  +∞) – labai gerai
(a ; b)  –  gerai
[b ; c)  –  patenkinamai  
( -∞ ; c]  arba [c;  +∞) – blogai

Nuokrypio 
intervalai

Faktinė reikšmė:

Įvertinimas: (labai gerai, gerai, patenkinamai, blogai)

-

-

3.01.01-rez-1 Finansuotų asmenų aptarnavimo kokybės didinimo projektų skaičius

- a=1 b=0 
c=0

a=1 b=0 
c=0

a=1 b=0 
c=0

a=2 b=1 
c=0

a=5 b=2 
c=0

( -∞ ; a]  arba [a;  +∞) – labai gerai
(a ; b)  –  gerai
[b ; c)  –  patenkinamai  
( -∞ ; c]  arba [c;  +∞) – blogai

Nuokrypio 
intervalai

Faktinė reikšmė:

Įvertinimas: (labai gerai, gerai, patenkinamai, blogai)

-

-

Ataskaitinio laikotarpio pabaigos data: 2016-06-30 6 priedas  1 lentelė.     Puslapis 8 iš 8
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Regionų plėtros planų rengimo metodikos
6 priedas 

2 lentelė.   Pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai - projektų įtraukimas į regiono arba valstybės projektų sąrašus*.

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V
**

ITI 
***

Iš viso: Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Planuota 
(metai, 
mėnuo)

Faktiškai 
įvykdyta  

(metai, 
mėnuo)

Vėlavimas 
(mėnesiai)

Požymiai Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur) Projektų įtraukimas į regiono 
arba valstybės projektų 

sąrašus

1.03. Didinti gyventojų gerovę ir socialinę aprėptį bei ugdyti sveiką gyvensenąTikslas:

Uždavinys:1.03.02. Didinti viešųjų paslaugų prieinamumą, ugdyti sveikos gyvensenos savimonę

Priemonė:1.03.02.01. Socialinio būsto fondo plėtra

1.03.02.01.01. Šakių rajono 
savivaldybės 
socialinio būsto 
fondo plėtra

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

08.1.2-
CPVA-R-
408

R - 416.988,00 62.548,00 0,00 0,00 0,00 354.440,00 2016/3 02016/3

1.03.02.01.02. Socialinio būsto 
fondo plėtra 
Marijampolės 
savivaldybėje 

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

08.1.2-
CPVA-R-
408

R - 1.815.974,13 272.396,13 0,00 0,00 0,00 1.543.578,00 2016/3 02016/3

1.03.02.01.03. Socialinio būsto 
fondo plėtra 
Kalvarijos 
savivaldybėje

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

08.1.2-
CPVA-R-
408

R - 310.484,70 46.572,70 0,00 0,00 0,00 263.912,00 2016/3 02016/3

1.03.02.01.04. Socialinio būsto 
fondo plėtra 
Kazlų Rūdos 
savivaldybėje

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

08.1.2-
CPVA-R-
408

R - 151.632,00 22.745,00 0,00 0,00 0,00 128.887,00 2016/3 02016/3

1.03.02.01.05. Vilkaviškio 
rajono 
savivaldybės 
socialinio būsto 
fondo plėtra

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

08.1.2-
CPVA-R-
408

R - 766.202,28 195.416,28 0,00 0,00 0,00 570.786,00 2016/3 02016/3

2.01. Sukurti tvarią, tolygią ir efektyvią ekonominę infrastruktūrąTikslas:

Uždavinys:2.01.02. Plėtoti turizmo infrastruktūrą, įskaitant kultūros ir gamtos paveldą

Priemonė:2.01.02.01. Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra

2.01.02.01.01. Turizmo trasų ir 
maršrutų 
(Šešupės 
vandens trasos ir 
kt.) informacinės 
infrastruktūros 
plėtra

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Ūkio 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

05.4.1-
LVPA-R-
821

R ITI 57.925,00 8.690,00 0,00 0,00 0,00 49.235,00 / 62015/12

Ataskaitinio laikotarpio pabaigos data: 2016-06-30 6 priedas  2 lentelė.     Puslapis 1 iš 4
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Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V
**

ITI 
***

Iš viso: Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Planuota 
(metai, 
mėnuo)

Faktiškai 
įvykdyta  

(metai, 
mėnuo)

Vėlavimas 
(mėnesiai)

Požymiai Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur) Projektų įtraukimas į regiono 
arba valstybės projektų 

sąrašus

2.01.02.01.02. Marijampolės 
apskrities 
savivaldybes 
jungiančių 
turizmo trasų ir 
turizmo 
maršrutų 
informacinės 
infrastruktūros 
plėtra

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Ūkio 
ministerija

Marijampolės 
apskritis

05.4.1-
LVPA-R-
821

R - 322.178,82 48.326,82 0,00 0,00 0,00 273.852,00 / 02016/6

Uždavinys:2.01.03. Skatinti darnų išteklių naudojimą

Priemonė:2.01.03.01. Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas

2.01.03.01.01. Marijampolės 
miesto 
paviršinių 
nuotekų sistemų 
inventorizacija, 
rekonstrukcija ir 
plėtra

UAB "Sūduvos 
vandenys"

Aplinkos 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

05.1.1-
APVA-R-
007

R - 1.819.135,14 272.870,27 0,00 0,00 0,00 1.546.264,87 2016/6 02016/6

Priemonė:2.01.03.03. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas

2.01.03.03.01. Vandentiekio ir 
nuotekų 
infrastruktūros 
renovavimas ir 
plėtra Kazlų 
Rūdos 
savivaldybėje

UAB „Kazlų Rūdos 
komunalininkas“

Aplinkos 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

05.3.2-
APVA-R-
014

R - 807.232,88 211.846,00 0,00 0,00 0,00 595.386,88 2016/6 32016/3

2.01.03.03.02. Vandens tiekimo 
ir nuotekų 
tvarkymo 
sistemų 
renovavimas ir 
plėtra Šakių 
rajone

UAB "Šakių 
vandenys"

Aplinkos 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

05.3.2-
APVA-R-
014

R - 1.743.658,98 0,00 0,00 482.272,00 0,00 1.261.386,98 2016/6 32016/3

2.01.03.03.03. Geriamojo 
vandens tiekimo 
ir nuotekų 
tvarkymo 
sistemų 
renovavimas ir 
plėtra Kalvarijos 
savivaldybėje

UAB "Kalvarijos 
komunalininkas"

Aplinkos 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

05.3.2-
APVA-R-
014

R - 898.305,67 449.153,00 0,00 0,00 0,00 449.152,67 2016/6 32016/3

Ataskaitinio laikotarpio pabaigos data: 2016-06-30 6 priedas  2 lentelė.     Puslapis 2 iš 4
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Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V
**

ITI 
***

Iš viso: Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Planuota 
(metai, 
mėnuo)

Faktiškai 
įvykdyta  

(metai, 
mėnuo)

Vėlavimas 
(mėnesiai)

Požymiai Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur) Projektų įtraukimas į regiono 
arba valstybės projektų 

sąrašus

2.01.03.03.04. Vandentiekio ir 
nuotekų tinklų 
rekonstrukcija ir 
plėtra 
Marijampolės 
savivaldybėje

UAB "Sūduvos 
vandenys"

Aplinkos 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

05.3.2-
APVA-R-
014

R - 3.936.324,74 1.327.716,00 0,00 0,00 0,00 2.608.608,74 2016/6 32016/3

2.01.03.03.05. Geriamojo 
vandens tiekimo 
ir nuotekų 
tvarkymo 
sistemų 
renovavimas ir 
plėtra 
Vilkaviškio 
rajono 
savivaldybėje

UAB "Vilkaviškio 
vandenys"

Aplinkos 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

05.3.2-
APVA-R-
014

R - 1.912.304,21 506.307,00 0,00 0,00 0,00 1.405.997,21 2016/6 32016/3

2.02. Didinti teritorinę sanglaudą regionuoseTikslas:

Uždavinys:2.02.01. Gyvenamosioms vietovėms (tikslinėms teritorijoms) būdingų problemų sprendimas, didinant konkurencingumą, ekonomikos augimą ir gyvenamosios vietos patrauklumą

Priemonė:2.02.01.01. Miestų kompleksinė plėtra

2.02.01.01.01. Vilkaviškio 
miesto 
rekreacinės 
teritorijos prie 
Šeimenos upės 
sukūrimas ir 
kompleksiškas 
prieigų 
sutvarkymas 

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

07.1.1-
CPVA-R-
905

R ITI 1.879.950,00 141.000,00 141.000,00 0,00 0,00 1.597.950,00 / 62015/12

2.02.01.01.02. Vilkaviškio 
miesto centrinės 
Basanavičiaus 
aikštės ir jos 
prieigų 
sutvarkymas

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

07.1.1-
CPVA-R-
905

R ITI 2.027.440,00 152.100,00 152.100,00 0,00 0,00 1.723.240,00 2016/1 22015/11

2.02.01.01.03. Teritorijos tarp 
Vilkaviškio 
kultūros centro, 
Vilkaviškio 
autobusų stoties, 
Vaikų ir jaunimo 
centro 
sutvarkymas

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

07.1.1-
CPVA-R-
905

R ITI 721.481,00 54.120,00 54.120,00 0,00 0,00 613.241,00 / 62015/12

Ataskaitinio laikotarpio pabaigos data: 2016-06-30 6 priedas  2 lentelė.     Puslapis 3 iš 4
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Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V
**

ITI 
***

Iš viso: Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Planuota 
(metai, 
mėnuo)

Faktiškai 
įvykdyta  

(metai, 
mėnuo)

Vėlavimas 
(mėnesiai)

Požymiai Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur) Projektų įtraukimas į regiono 
arba valstybės projektų 

sąrašus

2.02.01.01.05. Kompleksinis 
Kalvarijos 
miesto centrinės 
dalies 
sutvarkymas 
(atnaujinant 
parką, autobusų 
stoties teritoriją, 
aikštę, turgelį)

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

07.1.1-
CPVA-R-
905

R ITI 2.107.993,00 158.100,00 158.099,00 0,00 0,00 1.791.794,00 / 62015/12

Priemonė:2.02.01.02. Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I

2.02.01.02.01. Kompleksinis 
Marijampolės 
miesto 
teritorijos prie 
Vytauto, 
P.Armino, 
Aušros, 
V.Kudirkos ir 
Mindaugo gatvių  
viešųjų erdvių 
sutvarkymas

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

07.1.1-
CPVA-V-
902

V ITI 1.022.900,00 77.000,00 77.000,00 0,00 0,00 868.900,00 2016/4 42015/12

*       Pildoma projektams, kuriuos buvo numatyta įtraukti į regiono arba valstybės projektų sąrašus iki einamojo ketvirčio pabaigos.
**     R -regiono projektas, V - valstybės projektas.
***  ITI - projektas, įgyvendinamas pagal integruotą teritorijos(-ų) vystymo programą.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigos data: 2016-06-30 6 priedas  2 lentelė.     Puslapis 4 iš 4
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Regionų plėtros planų rengimo metodikos
6 priedas 

3 lentelė.   Pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai - projektų paraiškų pateikimas įgyvendinančiai institucijai*.

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V
**

ITI 
***

Iš viso: Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Planuota 
(metai, 
mėnuo)

Faktiškai 
įvykdyta  

(metai, 
mėnuo)

Vėlavimas 
(mėnesiai)

Požymiai Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur) Projektų paraiškų pateikimas 
įgyvendinančiajai institucijai

1.03. Didinti gyventojų gerovę ir socialinę aprėptį bei ugdyti sveiką gyvensenąTikslas:

Uždavinys:1.03.02. Didinti viešųjų paslaugų prieinamumą, ugdyti sveikos gyvensenos savimonę

Priemonė:1.03.02.01. Socialinio būsto fondo plėtra

1.03.02.01.03. Socialinio būsto 
fondo plėtra 
Kalvarijos 
savivaldybėje

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

08.1.2-
CPVA-R-
408

R - 310.484,70 46.572,70 0,00 0,00 0,00 263.912,00 2016/6 02016/6

1.03.02.01.02. Socialinio būsto 
fondo plėtra 
Marijampolės 
savivaldybėje 

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

08.1.2-
CPVA-R-
408

R - 1.815.974,13 272.396,13 0,00 0,00 0,00 1.543.578,00 2016/6 02016/6

1.03.02.01.05. Vilkaviškio 
rajono 
savivaldybės 
socialinio būsto 
fondo plėtra

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

08.1.2-
CPVA-R-
408

R - 766.202,28 195.416,28 0,00 0,00 0,00 570.786,00 2016/5 -12016/6

1.03.02.01.04. Socialinio būsto 
fondo plėtra 
Kazlų Rūdos 
savivaldybėje

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

08.1.2-
CPVA-R-
408

R - 151.632,00 22.745,00 0,00 0,00 0,00 128.887,00 2016/6 02016/6

1.03.02.01.01. Šakių rajono 
savivaldybės 
socialinio būsto 
fondo plėtra

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

08.1.2-
CPVA-R-
408

R - 416.988,00 62.548,00 0,00 0,00 0,00 354.440,00 2016/5 -12016/6

2.01. Sukurti tvarią, tolygią ir efektyvią ekonominę infrastruktūrąTikslas:

Uždavinys:2.01.02. Plėtoti turizmo infrastruktūrą, įskaitant kultūros ir gamtos paveldą

Priemonė:2.01.02.01. Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra

2.01.02.01.01. Turizmo trasų ir 
maršrutų 
(Šešupės 
vandens trasos ir 
kt.) informacinės 
infrastruktūros 
plėtra

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Ūkio 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

05.4.1-
LVPA-R-
821

R ITI 57.925,00 8.690,00 0,00 0,00 0,00 49.235,00 / 52016/1

Ataskaitinio laikotarpio pabaigos data: 2016-06-30 6 priedas  3 lentelė.     Puslapis 1 iš 3
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Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V
**

ITI 
***

Iš viso: Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Planuota 
(metai, 
mėnuo)

Faktiškai 
įvykdyta  

(metai, 
mėnuo)

Vėlavimas 
(mėnesiai)

Požymiai Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur) Projektų paraiškų pateikimas 
įgyvendinančiajai institucijai

2.02. Didinti teritorinę sanglaudą regionuoseTikslas:

Uždavinys:2.02.01. Gyvenamosioms vietovėms (tikslinėms teritorijoms) būdingų problemų sprendimas, didinant konkurencingumą, ekonomikos augimą ir gyvenamosios vietos patrauklumą

Priemonė:2.02.01.01. Miestų kompleksinė plėtra

2.02.01.01.05. Kompleksinis 
Kalvarijos 
miesto centrinės 
dalies 
sutvarkymas 
(atnaujinant 
parką, autobusų 
stoties teritoriją, 
aikštę, turgelį)

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

07.1.1-
CPVA-R-
905

R ITI 2.107.993,00 158.100,00 158.099,00 0,00 0,00 1.791.794,00 / 22016/4

2.02.01.01.03. Teritorijos tarp 
Vilkaviškio 
kultūros centro, 
Vilkaviškio 
autobusų stoties, 
Vaikų ir jaunimo 
centro 
sutvarkymas

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

07.1.1-
CPVA-R-
905

R ITI 721.481,00 54.120,00 54.120,00 0,00 0,00 613.241,00 / 02016/6

2.02.01.01.02. Vilkaviškio 
miesto centrinės 
Basanavičiaus 
aikštės ir jos 
prieigų 
sutvarkymas

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

07.1.1-
CPVA-R-
905

R ITI 2.027.440,00 152.100,00 152.100,00 0,00 0,00 1.723.240,00 2016/1 12015/12

2.02.01.01.01. Vilkaviškio 
miesto 
rekreacinės 
teritorijos prie 
Šeimenos upės 
sukūrimas ir 
kompleksiškas 
prieigų 
sutvarkymas 

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

07.1.1-
CPVA-R-
905

R ITI 1.879.950,00 141.000,00 141.000,00 0,00 0,00 1.597.950,00 / 52016/1

Ataskaitinio laikotarpio pabaigos data: 2016-06-30 6 priedas  3 lentelė.     Puslapis 2 iš 3
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Marijampolės regiono plėtros plano 2014 - 2020 metams įgyvendinimo stebėsenos duomenų suvestinė. 2016 m. II ketvirtis



Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V
**

ITI 
***

Iš viso: Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Planuota 
(metai, 
mėnuo)

Faktiškai 
įvykdyta  

(metai, 
mėnuo)

Vėlavimas 
(mėnesiai)

Požymiai Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur) Projektų paraiškų pateikimas 
įgyvendinančiajai institucijai

Priemonė:2.02.01.02. Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I

2.02.01.02.01. Kompleksinis 
Marijampolės 
miesto 
teritorijos prie 
Vytauto, 
P.Armino, 
Aušros, 
V.Kudirkos ir 
Mindaugo gatvių  
viešųjų erdvių 
sutvarkymas

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

07.1.1-
CPVA-V-
902

V ITI 1.022.900,00 77.000,00 77.000,00 0,00 0,00 868.900,00 / 52016/1

*       Pildoma projektams, kurių paraiškas buvo numatyta pateikti įgyvendinančiai institucijai iki einamojo ketvirčio pabaigos.
**     R -regiono projektas, V - valstybės projektas.
***  ITI - projektas, įgyvendinamas pagal integruotą teritorijos(-ų) vystymo programą.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigos data: 2016-06-30 6 priedas  3 lentelė.     Puslapis 3 iš 3

15/24

Marijampolės regiono plėtros plano 2014 - 2020 metams įgyvendinimo stebėsenos duomenų suvestinė. 2016 m. II ketvirtis



Regionų plėtros planų rengimo metodikos
6 priedas 

4 lentelė.   Pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai - projektų finansavimo sutarčių sudarymas*.

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V
**

ITI 
***

Iš viso: Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Planuota 
(metai, 
mėnuo)

Faktiškai 
įvykdyta  

(metai, 
mėnuo)

Vėlavimas 
(mėnesiai)

Požymiai Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur) Projektų finansavimo sutarčių 
sudarymas

2.01. Sukurti tvarią, tolygią ir efektyvią ekonominę infrastruktūrąTikslas:

Uždavinys:2.01.02. Plėtoti turizmo infrastruktūrą, įskaitant kultūros ir gamtos paveldą

Priemonė:2.01.02.01. Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra

2.01.02.01.01. Turizmo trasų ir 
maršrutų 
(Šešupės 
vandens trasos ir 
kt.) informacinės 
infrastruktūros 
plėtra

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Ūkio 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

05.4.1-
LVPA-R-
821

R ITI 57.925,00 8.690,00 0,00 0,00 0,00 49.235,00 / 22016/4

2.02. Didinti teritorinę sanglaudą regionuoseTikslas:

Uždavinys:2.02.01. Gyvenamosioms vietovėms (tikslinėms teritorijoms) būdingų problemų sprendimas, didinant konkurencingumą, ekonomikos augimą ir gyvenamosios vietos patrauklumą

Priemonė:2.02.01.01. Miestų kompleksinė plėtra

2.02.01.01.01. Vilkaviškio 
miesto 
rekreacinės 
teritorijos prie 
Šeimenos upės 
sukūrimas ir 
kompleksiškas 
prieigų 
sutvarkymas 

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

07.1.1-
CPVA-R-
905

R ITI 1.879.950,00 141.000,00 141.000,00 0,00 0,00 1.597.950,00 / 22016/4

2.02.01.01.02. Vilkaviškio 
miesto centrinės 
Basanavičiaus 
aikštės ir jos 
prieigų 
sutvarkymas

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

07.1.1-
CPVA-R-
905

R ITI 2.027.440,00 152.100,00 152.100,00 0,00 0,00 1.723.240,00 2016/5 42016/1

Ataskaitinio laikotarpio pabaigos data: 2016-06-30 6 priedas  4 lentelė.     Puslapis 1 iš 2
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Marijampolės regiono plėtros plano 2014 - 2020 metams įgyvendinimo stebėsenos duomenų suvestinė. 2016 m. II ketvirtis



Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V
**

ITI 
***

Iš viso: Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Planuota 
(metai, 
mėnuo)

Faktiškai 
įvykdyta  

(metai, 
mėnuo)

Vėlavimas 
(mėnesiai)

Požymiai Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur) Projektų finansavimo sutarčių 
sudarymas

Priemonė:2.02.01.02. Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I

2.02.01.02.01. Kompleksinis 
Marijampolės 
miesto 
teritorijos prie 
Vytauto, 
P.Armino, 
Aušros, 
V.Kudirkos ir 
Mindaugo gatvių  
viešųjų erdvių 
sutvarkymas

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

07.1.1-
CPVA-V-
902

V ITI 1.022.900,00 77.000,00 77.000,00 0,00 0,00 868.900,00 / 22016/4

*       Pildoma projektams, kurių finansavimo sutartis buvo numatyta sudaryti iki einamojo ketvirčio pabaigos.
**     R -regiono projektas, V - valstybės projektas.
***  ITI - projektas, įgyvendinamas pagal integruotą teritorijos(-ų) vystymo programą.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigos data: 2016-06-30 6 priedas  4 lentelė.     Puslapis 2 iš 2
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Regionų plėtros planų rengimo metodikos
6 priedas 

5 lentelė.   Pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai - projektų užbaigimas*.

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V
**

ITI 
***

Iš viso: Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Planuota 
(metai, 
mėnuo)

Faktiškai 
įvykdyta  

(metai, 
mėnuo)

Vėlavimas 
(mėnesiai)

Požymiai Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur) Projektų užbaigimas

2.01. Sukurti tvarią, tolygią ir efektyvią ekonominę infrastruktūrąTikslas:

Uždavinys:2.01.02. Plėtoti turizmo infrastruktūrą, įskaitant kultūros ir gamtos paveldą

Priemonė:2.01.02.01. Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra

2.01.02.01.01. Turizmo trasų ir 
maršrutų 
(Šešupės 
vandens trasos ir 
kt.) informacinės 
infrastruktūros 
plėtra

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Ūkio 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

05.4.1-
LVPA-R-
821

R ITI 57.925,00 8.690,00 0,00 0,00 0,00 49.235,00 / -62016/12

2.02. Didinti teritorinę sanglaudą regionuoseTikslas:

Uždavinys:2.02.01. Gyvenamosioms vietovėms (tikslinėms teritorijoms) būdingų problemų sprendimas, didinant konkurencingumą, ekonomikos augimą ir gyvenamosios vietos patrauklumą

Priemonė:2.02.01.01. Miestų kompleksinė plėtra

2.02.01.01.01. Vilkaviškio 
miesto 
rekreacinės 
teritorijos prie 
Šeimenos upės 
sukūrimas ir 
kompleksiškas 
prieigų 
sutvarkymas 

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

07.1.1-
CPVA-R-
905

R ITI 1.879.950,00 141.000,00 141.000,00 0,00 0,00 1.597.950,00 / -182017/12

2.02.01.01.02. Vilkaviškio 
miesto centrinės 
Basanavičiaus 
aikštės ir jos 
prieigų 
sutvarkymas

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

07.1.1-
CPVA-R-
905

R ITI 2.027.440,00 152.100,00 152.100,00 0,00 0,00 1.723.240,00 / -182017/12

Ataskaitinio laikotarpio pabaigos data: 2016-06-30 6 priedas  5 lentelė.     Puslapis 1 iš 2
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Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V
**

ITI 
***

Iš viso: Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Planuota 
(metai, 
mėnuo)

Faktiškai 
įvykdyta  

(metai, 
mėnuo)

Vėlavimas 
(mėnesiai)

Požymiai Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur) Projektų užbaigimas

Priemonė:2.02.01.02. Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I

2.02.01.02.01. Kompleksinis 
Marijampolės 
miesto 
teritorijos prie 
Vytauto, 
P.Armino, 
Aušros, 
V.Kudirkos ir 
Mindaugo gatvių  
viešųjų erdvių 
sutvarkymas

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

07.1.1-
CPVA-V-
902

V ITI 1.022.900,00 77.000,00 77.000,00 0,00 0,00 868.900,00 / -542020/12

*       Pildoma projektams, kurių finansavimo sutartis buvo numatyta sudaryti iki einamojo ketvirčio pabaigos.
**     R -regiono projektas, V - valstybės projektas.
***  ITI - projektas, įgyvendinamas pagal integruotą teritorijos(-ų) vystymo programą.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigos data: 2016-06-30 6 priedas  5 lentelė.     Puslapis 2 iš 2
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Regionų plėtros planų rengimo metodikos
6 priedas 

6 lentelė.   Planui įgyvendinti skirti asignavimai*.

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V ** ITI 
***

Planuota Planuota Planuota Planuota Planuota Planuota

Požymiai
Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)

Skirta**** Skirta Skirta Skirta Skirta Skirta

Iš viso: Savivaldybės biudžetas Valstybės biudžetas Privačios lėšos Kitos viešosios lėšos ES lėšos

2.01. Sukurti tvarią, tolygią ir efektyvią ekonominę infrastruktūrąTikslas:

Uždavinys:2.01.02. Plėtoti turizmo infrastruktūrą, įskaitant kultūros ir gamtos paveldą

Priemonė:2.01.02.01. Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra

2.01.02.01.01. Turizmo trasų ir 
maršrutų (Šešupės 
vandens trasos ir kt.) 
informacinės 
infrastruktūros plėtra

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Ūkio ministerija Marijampolės  
savivaldybė

05.4.1-LVPA-R-
821

R ITI 57.925,00 8.690,00 0,00 0,00 0,00 49.235,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.02. Didinti teritorinę sanglaudą regionuoseTikslas:

Uždavinys:2.02.01. Gyvenamosioms vietovėms (tikslinėms teritorijoms) būdingų problemų sprendimas, didinant konkurencingumą, ekonomikos augimą ir gyvenamosios vietos patrauklumą

Priemonė:2.02.01.01. Miestų kompleksinė plėtra

2.02.01.01.01. Vilkaviškio miesto 
rekreacinės teritorijos 
prie Šeimenos upės 
sukūrimas ir 
kompleksiškas prieigų 
sutvarkymas 

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

07.1.1-CPVA-R-
905

R ITI 1.879.950,0
0

141.000,00 141.000,00 0,00 0,00 1.597.950,0
0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.02.01.01.02. Vilkaviškio miesto 
centrinės 
Basanavičiaus aikštės ir 
jos prieigų sutvarkymas

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

07.1.1-CPVA-R-
905

R ITI 2.027.440,0
0

152.100,00 152.100,00 0,00 0,00 1.723.240,0
0

1.108.031,3
4

55.401,57 110.803,14 0,00 0,00 941.826,63

Priemonė:2.02.01.02. Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I

2.02.01.02.01. Kompleksinis 
Marijampolės miesto 
teritorijos prie Vytauto, 
P.Armino, Aušros, 
V.Kudirkos ir 
Mindaugo gatvių  
viešųjų erdvių 
sutvarkymas

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

07.1.1-CPVA-V-
902

V ITI 1.022.900,0
0

77.000,00 77.000,00 0,00 0,00 868.900,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*           Pildoma projektams, kurių finansavimo sutartis buvo numatyta sudaryti iki einamojo ketvirčio pabaigos.
**        R -regiono projektas, V - valstybės projektas.
***     ITI - projektas, įgyvendinamas pagal integruotą teritorijos(-ų) vystymo programą.
****  Pagal sudarytas projektų finansavimo sutartis.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigos data: 2016-06-30 6 priedas  6 lentelė.     Puslapis 1 iš 1
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Marijampolės regiono plėtros plano 2014 - 2020 metams įgyvendinimo stebėsenos duomenų suvestinė. 2016 m. II ketvirtis



Regionų plėtros planų rengimo metodikos
6 priedas 

7 lentelė.   Planui įgyvendinti panaudoti asignavimai*.

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V ** ITI 
***

Planuota Planuota Planuota Planuota Planuota Planuota

Požymiai
Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)

Panaudota**
**

Panaudota Panaudota Panaudota Panaudota Panaudota

Iš viso: Savivaldybės biudžetas Valstybės biudžetas Privačios lėšos Kitos viešosios lėšos ES lėšos

2.01. Sukurti tvarią, tolygią ir efektyvią ekonominę infrastruktūrąTikslas:

Uždavinys:2.01.02. Plėtoti turizmo infrastruktūrą, įskaitant kultūros ir gamtos paveldą

Priemonė:2.01.02.01. Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra

2.01.02.01.01. Turizmo trasų ir 
maršrutų (Šešupės 
vandens trasos ir kt.) 
informacinės 
infrastruktūros plėtra

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Ūkio ministerija Marijampolės  
savivaldybė

05.4.1-LVPA-R-
821

R ITI 57.925,00 8.690,00 0,00 0,00 0,00 49.235,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.02. Didinti teritorinę sanglaudą regionuoseTikslas:

Uždavinys:2.02.01. Gyvenamosioms vietovėms (tikslinėms teritorijoms) būdingų problemų sprendimas, didinant konkurencingumą, ekonomikos augimą ir gyvenamosios vietos patrauklumą

Priemonė:2.02.01.01. Miestų kompleksinė plėtra

2.02.01.01.01. Vilkaviškio miesto 
rekreacinės teritorijos 
prie Šeimenos upės 
sukūrimas ir 
kompleksiškas prieigų 
sutvarkymas 

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

07.1.1-CPVA-R-
905

R ITI 1.879.950,0
0

141.000,00 141.000,00 0,00 0,00 1.597.950,0
0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.02.01.01.02. Vilkaviškio miesto 
centrinės 
Basanavičiaus aikštės ir 
jos prieigų sutvarkymas

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

07.1.1-CPVA-R-
905

R ITI 2.027.440,0
0

152.100,00 152.100,00 0,00 0,00 1.723.240,0
0

315.788,93 0,00 33.240,94 0,00 0,00 282.547,99

Priemonė:2.02.01.02. Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I

2.02.01.02.01. Kompleksinis 
Marijampolės miesto 
teritorijos prie Vytauto, 
P.Armino, Aušros, 
V.Kudirkos ir 
Mindaugo gatvių  
viešųjų erdvių 
sutvarkymas

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

07.1.1-CPVA-V-
902

V ITI 1.022.900,0
0

77.000,00 77.000,00 0,00 0,00 868.900,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*           Pildoma projektams, kurių finansavimo sutartis buvo numatyta sudaryti iki einamojo ketvirčio pabaigos.
**        R -regiono projektas, V - valstybės projektas.
***     ITI - projektas, įgyvendinamas pagal integruotą teritorijos(-ų) vystymo programą.
****  Pagal sudarytas projektų finansavimo sutartis.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigos data: 2016-06-30 6 priedas  7 lentelė.     Puslapis 1 iš 1
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Regionų plėtros planų rengimo metodikos
6 priedas 

8 lentelė. Lėšų paskirstymas pagal Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemones (tūkst. Eur) (sudarytos projektų finansavimo sutartys, kaupiamuoju būdu).

Veiksmų programos įgyvendinimo 
plano priemonė (Nr.)

Veiksmų programos įgyvendinimo 
plano priemonės pavadinimas

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Metai:

Iš viso

07.1.1-CPVA-R-905 0,00 0,00 941.826,63 0,00 0,00 0,00 0,00Miestų kompleksinė plėtra 941.826,63

Ataskaitinio laikotarpio pabaigos data: 2016-06-30 6 priedas  8 lentelė.     Puslapis 1 iš 1
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 9 lentelė.  Baigti projektai pagal pagrindinę veiklų grupę (kaupiamuoju būdu, nuo plano įgyvendinimo pradžios).

Regionų plėtros planų rengimo metodikos
6 priedas 

Kodas Pavadinimas
Projektų, 
kuriems 

priskirta veiklų 
grupė, skaičius

Projektų, 
kuriems veiklų 
grupė priskirta 

kaip pagrindinė, 
skaičius

Projektų, kuriems 
veiklų grupė 

priskirta kaip 
pagrindinė, lėšų 
poreikis (iš viso)

0 0 0,00

Ataskaitinio laikotarpio pabaigos data: 2016-06-30 6 priedas  9 lentelė.     Puslapis 1 iš 1

23/24

Marijampolės regiono plėtros plano 2014 - 2020 metams įgyvendinimo stebėsenos duomenų suvestinė. 2016 m. II ketvirtis



10 lentelė. Pasiektos produkto vertinimo kriterijų reikšmės kaupiamuoju būdu (nuo plano įgyvendinimo pradžios).

Regionų plėtros planų rengimo metodikos
6 priedas 

Kodas Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir matavimo vienetai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00#Tipas!

Ataskaitinio laikotarpio pabaigos data: 2016-06-30 6 priedas  10 lentelė.     Puslapis 1 iš 1
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