1.1.1. „Kauno rajono turizmo informacijos centro įrengimas Raudondvario
dvaro sodyboje“ (I prioriteto 4 tikslo 4.1.3. priemon÷). Bus sukurti
nauji ar sutvarkyti esami turistų traukos objektai -1 vnt. Viso projektui
skirta – 868.918 Lt., iš jų ES – 738.580 Lt.
1.1.2. „Kompleksin÷ Šveicarijos kaimo pl÷tra“ (II prioriteto 1 tikslo
1.1.11. priemon÷). Kompleksiškai sutvarkytas Šveicarijos kaimas. Viso
projektui skirta – 1.003.500 Lt., iš jų ES – 928.200 Lt.
1.1.3. „Kompleksin÷ Upninkų kaimo pl÷tra“ (II prioriteto 1 tikslo 1.1.11.
priemon÷). Kompleksiškai sutvarkytas Upninkų kaimas. Viso projektui
skirta – 867.000 Lt., iš jų ES – 802.000 Lt.
1.1.4. „Raseinių lopšelio-darželio „Saulut÷“ modernizavimas“ (III
prioriteto 2 tikslo 2.2.1. priemon÷). Siekiama, kad Raseinių lopšeliodarželio „Saulut÷“ būtų gerinama ikimokyklinio ugdymo paslaugų
kokyb÷ (modernizuotas lopšelis-darželis; įsigyta ir įrengta: 1 įrangos
komplektas, 1 baldų komplektas ir 1 kompiuterin÷s technikos
komplektas). Viso projektui skirta – 1.058.622,21 Lt., iš jų ES –
899.828 Lt.
1.1.5. „Kauno rajono savivaldyb÷s biudžetin÷s įstaigos visuomen÷s
sveikatos biuro infrastruktūros modernizavimas ir pl÷tra“ (III
prioriteto 4 tikslo 4.2.4. priemon÷). Pager÷s ir taps prieinamesn÷s
visuomen÷s sveikatos priežiūros paslaugos. Viso projektui skirta 117.717,59 Lt., iš jų ES – 117.717 Lt.
1.1.6. „Pesticidų ir jų atliekų saugojimo vietų likvidavimas ir šiomis

1. Per I ketvirtį prad÷ti įgyvendinti projektai:
1.1. Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstyb÷s
biudžeto l÷šomis finansuojami projektai (regionin÷ dimensija):

Regiono pl÷tros plano pokyčiai
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Išorin÷s aplinkos pokyčiai, turintys įtakos regiono pl÷tros plano
įgyvendinimui
Šioje skiltyje nurodomi išoriniai veiksniai, tur÷ję įtakos regiono pl÷tros
plano įgyvendinimui per pra÷jusį ketvirtį:
1. Išorin÷s kliūtys ar gr÷sm÷s, d÷l kurių plano uždaviniai ar priemon÷s
gali būti neįgyvendintos:
1.1. Užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros;
1.2. Užsitęsę projektavimo darbai;
1.3. Užsitęsusios detaliųjų planų rengimo procedūros;
1.4.Rangovų ar paslaugų teik÷jų nesilaikymas terminų, numatytų
sutartyse.
1.5. Probleminių teritorijų pl÷tros 2011-2013 m. programa patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2011 m. geguž÷s 18 d. nutarimu
Nr.588
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KAUNO REGIONO PLöTROS PLANO ĮGYVENDINIMO

atliekomis užterštų teritorijų sutvarkymas Kaišiadorių rajone“. ( IV
prioriteto 1 tikslo 1.4 uždavinio 1.4.2. priemon÷). Planuojama
sutvarkyti Kaišiadorių rajono buvusius pesticidų sand÷lius ir jų
teritorijas. Bus parengtas chemin÷mis medžiagomis užterštų teritorijų
tvarkymo planas ir užterštos teritorijos bus išvalytos. Prioritetas bus
teikiamas grunto išvalymui nuo pavojingų aplinkai pesticidų, prieš tai
atlikus užteršto sand÷lio pastato liekanų griovimo ir jų išvežimo
darbus. Išvalytas teritorijas bus galima naudoti žem÷s ūkio veiklai.
Viso projektui skirta 705.591,80 Lt., iš jų ES – 670.312 Lt.
1.1.7. „Neries up÷s krantin÷s ties Panerių gatve sutvarkymas“ (IV
prioriteto 2 tikslo 2.3.3. priemon÷). Bus sutvarkyta ir atnaujinta viešoji
erdv÷, esanti Jonavos mieste, prie Neries up÷s ties Panerių gatve. Viso
projektui skirta – 2.209.100 Lt., iš jų – 2.043.400 Lt.
1.1.8. „Taikos g. 5 namo modernizavimas“ (IV prioriteto 1 tikslo 1.3.2.
priemon÷). Modernizuotas 1 daugiabutis. Viso projektui skirta –
1.116.200 Lt., iš jų ES – 941.700 Lt.
1.1.9. „Krakių ir Š÷tos miestelių bendrųjų planų parengimas“ (IV
prioriteto 3 tikslo 3.1.1. priemon÷). Bus parengti 2-jų miestelių
bendrieji planai. Viso projektui skirta - 400.000.00 Lt., iš jų ES –
340.000 Lt.
1.1.10. „Raseinių lopšelio-darželio „Saulut÷“ pastato rekonstravimas
ir energetikos sistemos modernizavimas“ (III prioriteto 2 tikslo 2.2.3.
priemon÷). Numatyta rekonstruoti Raseinių lopšelio-darželio
„Saulut÷“ pastatą, mažinant suvartojamos energijos sąnaudas bei
pagerinant vaikų ugdymo ir darbuotojų darbo sąlygas. Bus atlikti
pastato rekonstravimo darbai (išorinių atitvarų remontas, šiltinimas –
1506 m2; pakeisti langai – 237,31 m2; durys – 26,49 m2; apšiltinti,
rekonstruoti stogai – 1360,6 m2) modernizuoti energetinį ūkį (saul÷s
kolektorius – 1 kompl.; rekonstruota šildymo, apšvietimo sistemos ir
su ja susijusi elektros instaliacijos po 1 kompl., modernizuota
rekuperacin÷ v÷dinimo sistema – 1 kompl.). Viso projektui skirta –
2.018.489,00 Lt, iš jų ES- 1.715.715,65 Lt Lt.
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1.3.1. „Melioracijos programos investicijų projektas“ (II prioriteto 1 tikslo
1.2.1. priemon÷). Bus rekonstruoti Noreikiškių kadastrin÷s vietov÷s
dalies melioracijos statiniai: rinktuvai – 1,52 km; grioviai – 5,62 km;
pralaidos – 7 vnt.; Užliedžių kadastrin÷s vietov÷s: rinktuvai – 0,432
km.; Padauguvos kadastrin÷s vietov÷s: rinktuvai – 0,432 km. Viso
projektui skirta – 396.000 Lt.
1.3.2. „Prienų
rajono
savivaldyb÷s
viešosios
bibliotekos
modernizavimas“; (III prioriteto, 1 tikslo 1.1.1 priemon÷).Bus
modernizuota Prienų rajono savivaldyb÷s viešoji biblioteka. Viso
projektui skirta 1.571.000,00 Lt.

1.3. Valstyb÷s biudžeto l÷šomis finansuojami projektai (Valstyb÷s
investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudžetų
l÷šos):

1.2.1. „Nemaitonių seniūnijos administracinio pastato renovavimas“ ( II
prioriteto 1 tikslo 1.1.2. priemon÷). Numatoma parengti techninę
projekto dokumentaciją.
Bus parengtas techninis projektas,
nupirktos technin÷s priežiūros, vykdymo priežiūros, techninio
projekto ekspertiz÷s paslaugos, viešinimo paslaugos, pastato
renovavimo rangos darbai. Viso projektui skirta 417.725 Lt., iš jų ES
– 355.066 Lt
1.2.2. „Kruonio seniūnijos Kalvių gyvenviet÷s geriamojo vandens geležies
šalinimo sistemos įrengimas“ ( IV prioriteto 1 tikslo 1.2.2.
priemon÷). Bus parengtas techninis projektas, nupirktos technin÷s
priežiūros, vykdymo priežiūros, techninio projekto ekspertiz÷s
paslaugos, įrengta geležies šalinimo sistema. Viso projektui skirta 267.768 Lt., iš jų ES – 227.602 Lt

1.2. Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto
l÷šomis finansuojami projektai (valstybinio planavimo ir konkursiniai):
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Per I ketvirtį baigti įgyvendinti projektai:

2.1. Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto
l÷šomis finansuojami projektai (regionin÷ dimensija):
2.1.1. „Rekonstrukcija kelio ruožo nuo automagistral÷s A1 (Vilnius-KaunasKlaip÷da) iki Naujųjų Muniškių Kauno rajono savivaldyb÷je, Užliedžių
seniūnijoje, Naujųjų Muniškių kaime“ (I prioriteto 3 tikslo 3.2.1 priemon÷).

2.

1.5.1. „Sporto komplekso Nemajūnų dienos centre įrengimas“ (III prioriteto
5 tikslo 5.1.2 priemon÷). Bus įrengtas sporto kompleksas Nemajūnų dienos
centre. Viso projektui skirta – 802.762 Lt., iš jų ES – 695.000 Lt.

1.5. Kiti projektai, kurie nepatenka į aukščiau įvardintas kategorijas.

1.4.1. “Development of joint strategy and cooperation network for
promotion of creative industries” (III prioriteto 2 tikslo 2.4.1
priemon÷). Planuojama įsigyti įrangos, surengti plenerus, pasidalinti
patirtimi su kitomis įstaigomis. Viso projektui skirta 441.042,03 Lt.,
iš jų ES – 374.885 Lt.

1.4. Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo
tikslo ir Europos kaimynyst÷s ir partneryst÷s priemon÷s programas:

1.3.3. „Prienų krašto muziejaus pastato rekonstravimas“, (III prioriteto, 5
tikslo 5.1.1 priemon÷). Bus rekonstruotas Prienų krašto muziejus.
Viso projektui skirta 200.000 Lt.
1.3.4. „Prienų kultūros centro pastato rekonstravimas“ (III prioriteto, 5
tikslo 5.1.1 priemon÷). Bus rekonstruotas Prienų kultūros centras.
Viso projektui skirta 200.000 Lt.
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Rekonstruotas kelio ruožas nuo automagistral÷s A1 (Vilnius-KaunasKlaip÷da iki Naujųjų Muniškių. Įsisavinta l÷šų – 688.000 Lt. tūkst., iš jų ES
– 657.000 Lt.
2.1.2. „Gatv÷s važiuojamosios dalies rekonstrukcija, apšvietimo bei
šaligatvio ir lietaus nuotekų tinklų įrengimas Kauno rajono savivaldyb÷je,
Garliavos seniūnijoje, Vasario 16-osios gatv÷je“ (I prioriteto 3 tikslo 3.2.1.
priemon÷). Rekonstruota Vasario 16-osios gatv÷s važiuojamoji dalis,
įrengtas apšvietimas, šaligatvis ir lietaus nuotekų tinklai. Įsisavinta l÷šų 1.105.000 Lt., iš jų ES -1.055.000 Lt.
2.1.3. „Gatv÷s rekonstrukcija Kauno rajono savivaldyb÷je, Ringaudų
seniūnijoje, Ringaudų kaime, Beržų gatv÷je“( I prioriteto 3 tikslo 3.2.1.
priemon÷). Rekonstruota Beržų gatv÷. Įsisavinta l÷šų - 535.000 Lt, iš jų ES –
535.000 Lt.
2.1.4. „Rumšiškių seniūnijos pastato renovavimas“ (II prioriteto 1 tikslo
1.1.2 priemon÷). Parengtas techninis projektas, apšiltinta 908,94 kv.m. stogo
ir įrengta naujos dangos, pakeista 15,59 kv.m. durų. Įsisavinta l÷šų –
141.426,89 Lt., iš jų ES – 120.212 Lt.
2.1.5. “Elektronin÷s demokratijos principų diegimas Birštono
savivaldyb÷je” ( III prioriteto 1 tikslo 1.2.4. priemon÷). Buvo įdiegtos
diskusinio balsavimo ir teis÷s aktų paieškos sistemos. Įsisavinta l÷šų –
150.000 Lt., iš jų ES – 127.500 Lt.
2.1.6. „Elektronin÷s demokratijos pl÷tra Prienų rajono savivaldyb÷je“ (III
prioriteto 1 tikslo 1.2.4. priemon÷). Projekto metu sukurtos sistemos
skatinančios Prienų rajono savivaldyb÷s piliečius aktyviau dalyvauti
Savivaldyb÷s gyvenime. Įsisavinta l÷šų – 311.000 Lt., iš jų ES – 264.000 Lt.
2.1.7. „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas mokykloje – darželyje
„Bitut÷“ (III prioriteto 2 tikslo 2.2.1. priemon÷). Rekonstruotas mokyklosdarželio "Bitut÷" pastatas: pakeisti langai, apšiltintas stogas ir sienos, atlikta
viso pastato šildymo sistemos renovacija. Įsisavinta l÷šų -2.063.419 Lt., iš jų
ES – 1.753.906 Lt.
2.1.8. „Jonavos miesto centro atnaujinimas (Sąjūdžio ir Santarv÷s aikščių
rekonstrukcija, šaligatvių ir gerbūvio sutvarkymas)“ (IV prioriteto 2 tikslo
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(Valstyb÷s

2.4. Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo
tikslo ir Europos kaimynyst÷s ir partneryst÷s priemon÷s programas:

-

2.3. Valstyb÷s biudžeto l÷šomis finansuojami projektai
investicijų programa, savivaldybių biudžetų l÷šos):

2.2.1. „Kaišiadorių lopšelio-darželio „Spindulys“ pastato išorinių aitvarų
bei šilumos ūkio renovavimas“ ( III prioriteto 1 tikslo 2.2.1. priemon÷).
Parengtas techninis projektas, atliktas pastato stogo remontas ir apšiltinimas,
ir stogelių apšiltinimas 1504,44m², išorinių sienų apšiltinimas 1195 m²,
langų ir stiklo blokelių keitimas naujais langais 576 m², cokolio šiltinimas ir
nuogrindos įrengimas ir rūsio lubų šiltinimas 578 m² (cokolis), 240 m²
(nuogrinda), 955 m² (rūsio lubos), išorinių ir tambūrinių durų keitimas
naujomis durimis 62 m², šiluminio mazgo rekonstrukcija ir karšto
vandentiekio rekonstrukcija, šildymo sistemos rekonstrukcija, suremontuota
v÷dinimo, vidaus elektros tinklai. Įsisavinta l÷šų – 1.506.506,5 Lt. , iš jų ES
– 1.053.584 Lt.

2.2. Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto
l÷šomis finansuojami projektai (valstybinio planavimo ir konkursiniai):

2.3.3. priemon÷). Atnaujintos dvi Jonavos miesto viešosios erdv÷s –
Sąjūdžio ir Santarv÷s aikšt÷s. Įsisavinta l÷šų - 4.635.000 Lt. Iš jų ES –
4.635.000 Lt.
2.1.9. „Birštono savivaldyb÷s strateginio 2011 – 2013 metų veiklos plano
parengimas“ (IV prioriteto 3 tikslo 3.2.1. priemon÷). Parengtas strateginis
2011 – 2013 metų veiklos planas, įvaizdžio galimybių studija, atliktas
gyventojų ir visuomen÷s nuomon÷s tyrimas. Įsisavinta l÷šų – 130.531, Lt., iš
jų ES – 110.951 Lt.
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Šioje skiltyje nurodomi skyriaus atlikti veiksmai per I ketvirtį, įgyvendinant regiono pl÷tros planą:
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Nedarbo lygis šalyje 2011 m. I ketv. sudar÷ 17,2 procento ir buvo 0,1 procentinio punkto aukštesnis nei ketvirtąjį 2010 m. ketvirtį. Per metus nedarbo
lygis sumaž÷jo 0,9 procentinio punkto. Kauno apskrityje jis buvo 0,3 proc. mažesnis – 16,9 proc.

Vidutinis m÷nesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2011 m. I ketvirtį sudar÷ 2071,6 lito ir, palyginti su 2010 m. IV ketvirčiu, sumaž÷jo 2,4
procento. Kauno apskrityje vidutinis bruto darbo užmokestis 5,6 proc. atsiliko nuo šalies vidurkio ir 2011 m. I ketvirtį sudar÷ 1997,8 Lt. Lyginant su
2010 m. IV ketvirčiu, sumaž÷jo 2,5 proc.

2011-06-28 paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus VP3-1.1-VRM-03-R priemonei „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant
jų energijos vartojimo efektyvumą“
4. Šioje skiltyje nurodomi esminiai socialiniai ekonominiai rodikliai ir jų pokyčiai per I ketvirtį

3.

2.5.1. „Kauno rajono socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tra – dienos
socialin÷s priežiūros skyriaus suaugusiems asmenims, turintiems negalią,
įkūrimas savivaldyb÷s biudžetin÷je įstaigoje Kauno rajono socialinių
paslaugų centre“ (III prioriteto 3 tikslo 3.1.4. priemon÷). Įsteigtas 1
struktūrinis padalinys - Dienos socialin÷s priežiūros skyrius suaugusiems
asmenims, turintiems negalią – ir įkurta 30 vietų tikslin÷s grup÷s asmenims,
prad÷tos teikti naujos dienos socialin÷s priežiūros paslaugos. Per metus
planuojama suteikti paslaugas 40 suaugusių asmenų, turinčių negalią.
Įsisavinta 1.887.268,00 Lt., iš jų ES – 1.441.684 Lt.

2.5. Kiti projektai, kurie nepatenka į aukščiau įvardintas kategorijas:

2.4.1. „Susipažinkime artimiau“ (III prioriteto 2 tikslo 2.4.1. priemon÷).
Padidinti visuomen÷s įgūdžiai muzikos, dail÷s ir sporto srityje bei partnerių
socialin÷ sanglauda. Viso projektui skirta – 94.700 Lt., iš jų ES – 80.400 Lt.
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2011 m. liepos 1 d. duomenimis vidutinis nedarbo lygis Lietuvoje buvo 11,0 proc. Kauno apskrityje 0,8 proc. mažesnis už šalies vidurkį – 10,2 proc.

