ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO 2014–2020 M. VILNIAUS REGIONO INTEGRUOTOS
TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS PROJEKTO ELEKTRĖNŲ
SAVIVALDYBĖS DALIAI
2015 m. vasario 11 d. Nr. TS–34
Elektrėnai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos partnerystės sutartimi, apibrėžiančia Europos
struktūrinių ir investavimo fondų naudojimą 2014–2020 m., ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2014 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1V-429, Elektrėnų savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:
1. Pritarti 2014–2020 m. Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos
projekto (toliau ITVP) Elektrėnų savivaldybės daliai (pridedama, 13 l.).
2. Pavesti Elektrėnų savivaldybės administracijai:
2.1. derinti 2014–2020 m. ITVP projektą su Lietuvos Respublikos ministerijomis ir
tikslinti jį pagal pateiktas pastabas ir patvirtintas Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir
įgyvendinimo gaires, 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų
programą, kitus Lietuvos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų panaudojimą reglamentuojančius
teisės aktus;
2.2. pateikti ITVP projektą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Meras

Virgaudas Šimkūnas, 58 023

Kęstutis Vaitukaitis

PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės tarybos
2015 m. vasario 11 d.
sprendimu Nr. TS – 34

VILNIAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ
VYSTYMO PROGRAMOS PROJEKTAS
PROGRAMOS VEIKSMŲ PLANO ELEKTRĖNŲ DALIS
1.1.1v Veiksmas: Žaliosios infrastruktūros įrengimas šalia Atgimimo aikštės
Pradžia (metai),
Pabaiga (metai),
Vykdytojas
Ministerija
pradžios požymis
pabaigos požymis
(ministerijos)
2016, projekto
2018, galutinės
Elektrėnų
AM
finansavimo
ataskaitos
savivaldybės
sutarties
patvirtinimas
administracija
pasirašymas
1.1.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos Savivaldybės biudžeto
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų
bendrasis
bendrasis
finansavifinansavimas
mas
202 734
15 205
15 205
15 205
15 205

Veiksmų programos konkretaus uždavinio
(uždavinių) numeris (numeriai) ir
pavadinimas (pavadinimai)
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir
pagerinti investicijų pritraukimo sąlygas,
siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse
teritorijose (miestuose)

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

Iš viso

Iš viso

-

iš jų
bendrasis
finansavimas
-

-

iš jų
bendrasis
finansavimas
-

Veiksmo atrankos
būdas (R,V, –)

R/1.1.3

ES lėšos

172 324

1.1.2v Aktyvaus poilsio prie vandens ir daugiabučių namų kiemuose skatinimas, sutvarkant Elektrėnų marių pakrantes, paplūdimį ir
kompleksinio miesto fizinio aktyvumo infrastruktūrą prie daugiabučių namų
Pradžia (metai),
Pabaiga (metai),
Vykdytojas
Ministerija
Veiksmų programos konkretaus uždavinio
Veiksmo atrankos
pradžios požymis
pabaigos požymis
(ministerijos)
(uždavinių) numeris (numeriai) ir
būdas (R,V, –)
pavadinimas (pavadinimai)

2016, projekto
2018, galutinės
Elektrėnų
VRM
finansavimo
ataskaitos
savivaldybės
sutarties
patvirtinimas
administracija
pasirašymas
1.1.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (litais)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos Savivaldybės biudžeto
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų
bendrasis
bendrasis
finansavifinansavimas
mas
1 158 480
86 886
86 886
86 886
86 886

7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir
pagerinti investicijų pritraukimo sąlygas,
siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse
teritorijose (miestuose)
Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

Iš viso

Iš viso

-

iš jų
bendrasis
finansavimas
-

-

iš jų
bendrasis
finansavimas
-

R/ITI

ES lėšos

984 708

1.1.3v Veiksmas: Buvusio ,,Vaikų pasaulio“ (atrakcionų ir pramogų parko) konversija į viešąją erdvę laisvalaikiui leisti, didinant
patrauklumą investicijoms ir verslo plėtrai
Pradžia (metai),
Pabaiga (metai),
Vykdytojas
Ministerija
Veiksmų programos konkretaus uždavinio
Veiksmo atrankos
pradžios požymis
pabaigos požymis
(ministerijos)
(uždavinių) numeris (numeriai) ir
būdas (R,V, –)
pavadinimas (pavadinimai)
2015, projekto
2017, galutinės
Elektrėnų
VRM
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir
finansavimo
ataskaitos
savivaldybės
pagerinti investicijų pritraukimo sąlygas,
R/ITI
sutarties
patvirtinimas
administracija
siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse
pasirašymas
teritorijose (miestuose)
1.1.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos Savivaldybės biudžeto
Kitos viešosios lėšos
Privačios lėšos
ES lėšos
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų
bendrasis
bendrasis
bendrasis
bendrasis
finansavifinansavifinansavifinansavimas
mas
mas
mas
1 448 100
108607
108607
108608
108608
1 230 885
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1.1.5v Vievio ežero pakrantės sutvarkymas
Pradžia (metai),
Pabaiga (metai),
Vykdytojas
pradžios požymis
pabaigos požymis
2015, projekto
finansavimo
sutarties
pasirašymas

2020, galutinės
ataskaitos
patvirtinimas

Elektrėnų
savivaldybės
administracija

Ministerija
(ministerijos)

Veiksmų programos konkretaus uždavinio
(uždavinių) numeris (numeriai) ir
pavadinimas (pavadinimai)
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir
pagerinti investicijų pritraukimo sąlygas,
siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse
teritorijose (teritorijoje nuo 1 iki 6 tūkst.
gyvent.)

VRM

1.1.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos Savivaldybės biudžeto
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų
bendrasis
bendrasis
finansavifinansavimas
mas
200 000
15 000
15 000
15 000
15 000

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

Iš viso:

Iš viso

-

iš jų
bendrasis
finansavimas
-

-

iš jų
bendrasis
finansavimas
-

Veiksmo atrankos
būdas (R,V, –)

R/ITI

ES lėšos

170 000

1.2.1v Veiksmas: Centrinės Elektrėnų miesto dalies ir jos prieigų (įvažiavimo į miestą žiedinė sankryža, apleistos teritorijos šalia Rungos
18 A) sutvarkymas, pritaikant infrastruktūrą aktyvaus poilsio, fizinio tobulėjimo ir pramogų veiklai, didinant lankytojų srautus
Pradžia (metai),
Pabaiga (metai),
Vykdytojas
Ministerija
Veiksmų programos konkretaus uždavinio
Veiksmo atrankos
pradžios požymis
pabaigos požymis
(ministerijos)
(uždavinių) numeris (numeriai) ir
būdas (R,V, –)
pavadinimas (pavadinimai)
2015, projekto
2018, galutinės
Elektrėnų
VRM
6.2.1. Padidinti regionų judumą plėtojant
finansavimo
ataskaitos
savivaldybės
regionų jungtis su pagrindiniu šalies
sutarties
patvirtinimas
administracija
transporto tinklu ir diegiant eismo saugos
pasirašymas
priemones;
R/ITI
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir
pagerinti investicijų pritraukimo sąlygas,
siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse
teritorijose (miestuose)
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1.2.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos Savivaldybės biudžeto
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų
bendrasis
bendrasis
finansavifinansavimas
mas
3 185 820
238 936
238 936
238937
238937

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

Iš viso

Iš viso

-

iš jų
bendrasis
finansavimas
-

-

iš jų
bendrasis
finansavimas
-

1.2.2v Nenaudojamų patalpų (Semeliškių g. Vievyje) ir aplink esančios viešosios erdvės pritaikymas bendruomenės reikmėms
Pradžia (metai),
Pabaiga (metai),
Vykdytojas
Ministerija
Veiksmų programos konkretaus uždavinio
pradžios požymis
pabaigos požymis
(ministerijos)
(uždavinių) numeris (numeriai) ir
pavadinimas (pavadinimai)
2015, projekto
2020, galutinės
Elektrėnų
VRM
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir
finansavimo
ataskaitos
savivaldybės
pagerinti investicijų pritraukimo sąlygas,
sutarties
patvirtinimas
administracija
siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse
pasirašymas
teritorijose (teritorijoje nuo 1 iki 6 tūkst.
gyvent.)
1.2.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos Savivaldybės biudžeto
Kitos viešosios lėšos
Privačios lėšos
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų
bendrasis
bendrasis
bendrasis
bendrasis
finansavifinansavifinansavifinansavimas
mas
mas
mas
490 000
36 750
36 750
36 750
36 750
1.3.1v Veiksmas: Saulės g. Elektrėnuose rekonstrukcija
Pradžia (metai),
Pabaiga (metai),
Vykdytojas
pradžios požymis
pabaigos požymis
2015, projekto

2018, galutinės

Elektrėnų

Ministerija
(ministerijos)
SM

Veiksmų programos konkretaus uždavinio
(uždavinių) numeris (numeriai) ir
pavadinimas (pavadinimai)
6.2.1. Padidinti regionų judumą plėtojant

ES lėšos

2 707 947

Veiksmo atrankos
būdas (R,V, –)

R/ITI

ES lėšos

416 500

Veiksmo atrankos
būdas (R,V, –)
R/1.1.1
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finansavimo
ataskaitos
savivaldybės
sutarties
patvirtinimas
administracija
pasirašymas
1.3.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos Savivaldybės biudžeto
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų
bendrasis
bendrasis
finansavifinansavimas
mas
289 620
21 721
21 721
21 722
21 722

regionų jungtis su pagrindiniu šalies
transporto tinklu ir diegiant eismo saugos
priemones
Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

Iš viso

Iš viso

-

iš jų
bendrasis
finansavimas
-

-

iš jų
bendrasis
finansavimas
-

1.3.2v Veiksmas: Centrinės miesto aikštės, jos prieigų ir pagrindinės Vievio miesto (Vilniaus) gatvės dalies sutvarkymas
Pradžia (metai),
Pabaiga (metai),
Vykdytojas
Ministerija
Veiksmų programos konkretaus uždavinio
pradžios požymis
pabaigos požymis
(ministerijos)
(uždavinių) numeris (numeriai) ir
pavadinimas (pavadinimai)
2015, projekto
2020, galutinės
Elektrėnų
SM
6.2.1. Padidinti regionų judumą plėtojant
finansavimo
ataskaitos
savivaldybės
regionų jungtis su pagrindiniu šalies
sutarties
patvirtinimas
administracija
transporto tinklu ir diegiant eismo saugos
pasirašymas
priemones
1.3.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos Savivaldybės biudžeto
Kitos viešosios lėšos
Privačios lėšos
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų
bendrasis
bendrasis
bendrasis
bendrasis
finansavifinansavifinansavifinansavimas
mas
mas
mas
260 000
19 500
19 500
19 500
19 500
-

ES lėšos

246 177

Veiksmo atrankos
būdas (R,V, –)

R/1.1.1

ES lėšos

221 000
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1.3.5v Veiksmas: Elektrėnų ir Vievio miesto dviračių takų sujungimas
Pradžia (metai),
Pabaiga (metai),
Vykdytojas
Ministerija
pradžios požymis
pabaigos požymis
(ministerijos)
2015, projekto
2020, galutinės
Elektrėnų
SM
finansavimo
ataskaitos
savivaldybės
sutarties
patvirtinimas
administracija
pasirašymas
1.3.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos Savivaldybės biudžeto
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų
bendrasis
bendrasis
finansavifinansavimas
mas
144 810
10 861
10 861
10 860
10 860

Veiksmų programos konkretaus uždavinio
(uždavinių) numeris (numeriai) ir
pavadinimas (pavadinimai)
4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai
draugišką transportą siekiant sumažinti
anglies dioksido išmetimą

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

Iš viso

Iš viso

-

2.1.1v Veiksmas: Elektrėnų miesto lietaus nuotekų sistemos rekonstrukcija
Pradžia (metai),
Pabaiga (metai),
Vykdytojas
Ministerija
pradžios požymis
pabaigos požymis
(ministerijos)
2016, projekto
2018, galutinės
Elektrėnų
AM
finansavimo
ataskaitos
savivaldybės
sutarties
patvirtinimas
administracija
pasirašymas
2.1.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos Savivaldybės biudžeto
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų
bendrasis
bendrasis
finansavifinansavimas
mas

iš jų
bendrasis
finansavimas
-

-

iš jų
bendrasis
finansavimas
-

Veiksmų programos konkretaus uždavinio
(uždavinių) numeris (numeriai) ir
pavadinimas (pavadinimai)
5.3.2. Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos
efektyvumą

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

Iš viso

Iš viso

iš jų
bendrasis
finansavimas

Veiksmo atrankos
būdas (R,V, –)

R/1.1.1

ES lėšos

123 089

Veiksmo atrankos
būdas (R,V, –)

R/1.1.6

ES lėšos

iš jų
bendrasis
finansavimas
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579 240

43 443

43 443

43 443

43 443

-

2.1.1v Veiksmas: Elektrėnų miesto lietaus nuotekų sistemos rekonstrukcija
Pradžia (metai),
Pabaiga (metai),
Vykdytojas
Ministerija
pradžios požymis
pabaigos požymis
(ministerijos)
2016, projekto
2018, galutinės
Elektrėnų
AM
finansavimo
ataskaitos
savivaldybės
sutarties
patvirtinimas
administracija
pasirašymas
2.1.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos Savivaldybės biudžeto
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų
bendrasis
bendrasis
finansavifinansavimas
mas
579 240
43 443
43 443
43 443
43 443

-

-

-

Veiksmų programos konkretaus uždavinio
(uždavinių) numeris (numeriai) ir
pavadinimas (pavadinimai)
5.3.2. Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos
efektyvumą

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

Iš viso

Iš viso

-

iš jų
bendrasis
finansavimas
-

-

iš jų
bendrasis
finansavimas
-

2.1.3v Veiksmas: Vandentiekio ir nuotekų tinklų renovacija Elektrėnų ir Vievio miestuose
Pradžia (metai),
Pabaiga (metai),
Vykdytojas
Ministerija
Veiksmų programos konkretaus uždavinio
pradžios požymis
pabaigos požymis
(ministerijos)
(uždavinių) numeris (numeriai) ir
pavadinimas (pavadinimai)
2016, projekto
2020, galutinės
Elektrėnų
AM
5.3.2. Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų
finansavimo
ataskaitos
savivaldybės
tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos
sutarties
patvirtinimas
administracija
efektyvumą
pasirašymas
2.1.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos Savivaldybės biudžeto
Kitos viešosios lėšos
Privačios lėšos
įgyvendinti
lėšos

492 354

Veiksmo atrankos
būdas (R,V, –)

R/1.1.6

ES lėšos

492 354

Veiksmo atrankos
būdas (R,V, –)

R/1.1.5

ES lėšos
7

Iš viso

iš jų
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų
bendrasis
bendrasis
bendrasis
bendrasis
finansavifinansavifinansavifinansavimas
mas
mas
mas
579 240
43 443
43 443
43 443
43 443
2.2.1v Veiksmas: Elektrėnų literatūros ir meno muziejaus modernizavimas pritaikant lankytojų reikmėms
Pradžia (metai),
Pabaiga (metai),
Vykdytojas
Ministerija
Veiksmų programos konkretaus uždavinio
pradžios požymis
pabaigos požymis
(ministerijos)
(uždavinių) numeris (numeriai) ir
pavadinimas (pavadinimai)
2018, projekto
2020, galutinės
Elektrėnų
KM
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir
finansavimo
ataskaitos
savivaldybės
pagerinti investicijų pritraukimo sąlygas,
sutarties
patvirtinimas
administracija
siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse
pasirašymas
teritorijose (miestuose)
2.2.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos Savivaldybės biudžeto
Kitos viešosios lėšos
Privačios lėšos
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų
bendrasis
bendrasis
bendrasis
bendrasis
finansavifinansavifinansavifinansavimas
mas
mas
mas
46 947
3 521
3 521
3 521
3 521
2.2.2v Veiksmas: Elektrėnų kultūros centro infrastruktūros gerinimas lankytojams pritraukti
Pradžia (metai),
Pabaiga (metai),
Vykdytojas
Ministerija
Veiksmų programos konkretaus uždavinio
pradžios požymis
pabaigos požymis
(ministerijos)
(uždavinių) numeris (numeriai) ir
pavadinimas (pavadinimai)
2018, projekto
2020, galutinės
Elektrėnų
VRM
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir
finansavimo
ataskaitos
savivaldybės
pagerinti investicijų pritraukimo sąlygas,
sutarties
patvirtinimas
administracija
siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse
pasirašymas
teritorijose (miestuose)
2.2.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos Savivaldybės biudžeto
Kitos viešosios lėšos
Privačios lėšos

492 354
Veiksmo atrankos
būdas (R,V, –)

R/1.2.6

ES lėšos

39 905

Veiksmo atrankos
būdas (R,V, –)

R/2.1.2

ES lėšos
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įgyvendinti
Iš viso

172 324

12 924

iš jų
bendrasis
finansavimas
12 924

lėšos
Iš viso

12 925

iš jų
bendrasis
finansavimas
12 925

Iš viso

-

iš jų
bendrasis
finansavimas
-

Iš viso

-

iš jų
bendrasis
finansavimas
-

2.2.3v Veiksmas: Elektrėnų pradinės mokyklos pastato ir fizinio ugdymo infrastruktūros atnaujinimas
Pradžia (metai),
Pabaiga (metai),
Vykdytojas
Ministerija
Veiksmų programos konkretaus uždavinio
pradžios požymis
pabaigos požymis
(ministerijos)
(uždavinių) numeris (numeriai) ir
pavadinimas (pavadinimai)
2016, projekto
2018, galutinės
Elektrėnų
ŠMM
9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir
finansavimo
ataskaitos
savivaldybės
neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių
sutarties
patvirtinimas
administracija
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
pasirašymas
programas) tinklo veiklos efektyvumą
2.2.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos Savivaldybės biudžeto
Kitos viešosios lėšos
Privačios lėšos
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų
bendrasis
bendrasis
bendrasis
bendrasis
finansavifinansavifinansavifinansavimas
mas
mas
mas
868 860
65 165
65 165
65 164
65 164
-

146 475

Veiksmo atrankos
būdas (R,V, –)

R/1.2.1

ES lėšos

738 531

2.2.4v Veiksmas: Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“ pastato ugdymo infrastruktūros gerinimas
Pradžia (metai),
Pabaiga (metai),
Vykdytojas
Ministerija
Veiksmų programos konkretaus uždavinio
Veiksmo atrankos
pradžios požymis
pabaigos požymis
(ministerijos)
(uždavinių) numeris (numeriai) ir
būdas (R,V, –)
pavadinimas (pavadinimai)
2016, projekto
2018, galutinės
Elektrėnų
ŠMM
9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir
finansavimo
ataskaitos
savivaldybės
neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių
R/1.2.1
sutarties
patvirtinimas
administracija
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
pasirašymas
programas) tinklo veiklos efektyvumą
9

2.2.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos Savivaldybės biudžeto
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų
bendrasis
bendrasis
finansavifinansavimas
mas
347 544
26 066
26 066
26 066
26 066

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

Iš viso

Iš viso

-

iš jų
bendrasis
finansavimas
-

-

iš jų
bendrasis
finansavimas
-

2.2.5v Veiksmas: Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimas skatinant kūrybiškumą
Pradžia (metai),
Pabaiga (metai),
Vykdytojas
Ministerija
Veiksmų programos konkretaus uždavinio
pradžios požymis
pabaigos požymis
(ministerijos)
(uždavinių) numeris (numeriai) ir
pavadinimas (pavadinimai)
2016, projekto
2018, galutinės
Elektrėnų
ŠMM
9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir
finansavimo
ataskaitos
savivaldybės
neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių
sutarties
patvirtinimas
administracija
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
pasirašymas
programas) tinklo veiklos efektyvumą
2.2.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos Savivaldybės biudžeto
Kitos viešosios lėšos
Privačios lėšos
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų
bendrasis
bendrasis
bendrasis
bendrasis
finansavifinansavifinansavifinansavimas
mas
mas
mas
144 810
10 861
10 861
10 860
10 860
-

ES lėšos

295 412

Veiksmo atrankos
būdas (R,V, –)

R/1.2.1

ES lėšos

123 089

2.2.6v Veiksmas: „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos ugdymo aplinkos modernizavimas
Pradžia (metai),
Pabaiga (metai),
Vykdytojas
Ministerija
Veiksmų programos konkretaus uždavinio
Veiksmo atrankos
pradžios požymis
pabaigos požymis
(ministerijos)
(uždavinių) numeris (numeriai) ir
būdas (R,V, –)
pavadinimas (pavadinimai)
2016, projekto
2018, galutinės
Elektrėnų
ŠMM
9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir
R/1.2.1
finansavimo
ataskaitos
savivaldybės
neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių
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sutarties
patvirtinimas
administracija
pasirašymas
2.2.6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos Savivaldybės biudžeto
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų
bendrasis
bendrasis
finansavifinansavimas
mas
57 924
4 344
4 344
4 345
4 345

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas) tinklo veiklos efektyvumą
Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

Iš viso

Iš viso

-

iš jų
bendrasis
finansavimas
-

-

iš jų
bendrasis
finansavimas
-

2.2.7v Veiksmas: Elektrėnų pradinės mokyklos Gilučių skyriaus žaidimų aikštelės įrengimas
Pradžia (metai),
Pabaiga (metai),
Vykdytojas
Ministerija
Veiksmų programos konkretaus uždavinio
pradžios požymis
pabaigos požymis
(ministerijos)
(uždavinių) numeris (numeriai) ir
pavadinimas (pavadinimai)
2016, projekto
2018, galutinės
Elektrėnų
ŠMM
9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir
finansavimo
ataskaitos
savivaldybės
neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių
sutarties
patvirtinimas
administracija
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
pasirašymas
programas) tinklo veiklos efektyvumą
2.2.7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos Savivaldybės biudžeto
Kitos viešosios lėšos
Privačios lėšos
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų
bendrasis
bendrasis
bendrasis
bendrasis
finansavifinansavifinansavifinansavimas
mas
mas
mas
28 962
2 172
2 172
2 172
2 172
2.2.8v Veiksmas: Elektrėnų ,,Versmės“ gimnazijos aikštyno rekonstrukcija
Pradžia (metai),
Pabaiga (metai),
Vykdytojas
Ministerija
pradžios požymis
pabaigos požymis
(ministerijos)

Veiksmų programos konkretaus uždavinio
(uždavinių) numeris (numeriai) ir
pavadinimas (pavadinimai)

ES lėšos

49 235

Veiksmo atrankos
būdas (R,V, –)

R/1.2.1

ES lėšos

24 618

Veiksmo atrankos
būdas (R,V, –)
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2016, projekto
2018, galutinės
Elektrėnų
ŠMM
finansavimo
ataskaitos
savivaldybės
sutarties
patvirtinimas
administracija
pasirašymas
2.2.8v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos Savivaldybės biudžeto
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų
bendrasis
bendrasis
finansavifinansavimas
mas
115 848
8 689
8 689
8 688
8 688

9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir
neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių
R/1.2.1
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas) tinklo veiklos efektyvumą
Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

Iš viso

Iš viso

-

2.2.9v Veiksmas: Elektrėnų meno mokyklos modernizavimas
Pradžia (metai),
Pabaiga (metai),
Vykdytojas
Ministerija
pradžios požymis
pabaigos požymis
(ministerijos)
2018, projekto
2020, galutinės
Elektrėnų
ŠMM
finansavimo
ataskaitos
savivaldybės
sutarties
patvirtinimas
administracija
pasirašymas
2.2.9v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos Savivaldybės biudžeto
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų
bendrasis
bendrasis
finansavifinansavimas
mas
289 620
21 721
21 721
21 722
21 722

iš jų
bendrasis
finansavimas
-

-

iš jų
bendrasis
finansavimas
-

ES lėšos

98 471

Veiksmų programos konkretaus uždavinio
Veiksmo atrankos
(uždavinių) numeris (numeriai) ir
būdas (R,V, –)
pavadinimas (pavadinimai)
9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir
neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių
R/1.2.2
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas) tinklo veiklos efektyvumą
Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

Iš viso

Iš viso

-

2.2.10v Veiksmas: Elektrėnų ledo rūmų pritaikymas neformaliam švietimui
Pradžia (metai),
Pabaiga (metai),
Vykdytojas
Ministerija

iš jų
bendrasis
finansavimas
-

-

iš jų
bendrasis
finansavimas
-

Veiksmų programos konkretaus uždavinio

ES lėšos

246 177

Veiksmo atrankos
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pradžios požymis

pabaigos požymis

(ministerijos)

2018, projekto
2020, galutinės
Elektrėnų
ŠMM
finansavimo
ataskaitos
savivaldybės
sutarties
patvirtinimas
administracija
pasirašymas
2.2.10v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos Savivaldybės biudžeto
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų
bendrasis
bendrasis
finansavifinansavimas
mas
868 860
65 165
65 165
65 164
65 164

(uždavinių) numeris (numeriai) ir
būdas (R,V, –)
pavadinimas (pavadinimai)
9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir
neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių
R/1.2.2
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas) tinklo veiklos efektyvumą
Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

Iš viso

Iš viso

iš jų
bendrasis
finansavimas

ES lėšos

iš jų
bendrasis
finansavimas
738 531
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