Regionų plėtros planų rengimo metodikos
6 priedas
KAUNO REGIONO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2012 METŲ II KETVIRČIO APŢVALGA
VIDINIAI VEIKSNIAI
Eil.
PRADĖTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI
Nr.
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami regionų planavimo būdu)
Plano priemonės numeris ir pavadinimas
Projekto pavadinimas
Vykdytojas
Projekto vertė / finansavimo
šaltinis (-iai)
1.
1.3.2.1. Priemonė „Kauno regiono miestų,
Raseinių miesto Dubysos gatvės
Raseinių rajono
2.281.584,80 Bendra
miestelių ir kaimų gatvių rekonstrukcija,
rekonstravimas
savivaldybės
Lt
naujų gatvių tiesimas, taip pat apšvietimo ir
administracija
1.939.346,86 ES
lietaus kanalizacijos įrengimas“
239.566,62
VB
102.671,32
SB
Planuojami rezultatai: Bus nutiesti nauji ir rekonstruoti esami automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės) km– 0,904; sutrumpėjęs kelionės
rekonstruotais automobilių keliais laikas (Procentai)– 11,11.
2.
1.3.2.1. priemonė „Kauno regiono miestų,
Centrinės miesto dalies gatvių Jonavos
rajono 3.541.916,89 Bendra
miestelių ir kaimų gatvių rekonstrukcija,
rekonstravimas (Taikos, Vilniaus ir savivaldybės
Lt
naujų gatvių tiesimas, taip pat apšvietimo ir
Klaipėdos g.) II dalis
administracija
3.010.629,36 ES
lietaus kanalizacijos įrengimas“
371.901,27
VB
159.386,26
SB
Planuojami rezultatai: Bus rekonstruotos Klaipėdos, Taikos ir Vilniaus gatvės. Preliminariai viso 1244 m.
3.
3.3.1.5. priemonė „Laikinojo apgyvendinimo Laikinojo gyvenimo namų, teikiančių Jonavos
rajono 1.813.202,00 Bendra
ir nakvynės namų infrastruktūros bei paslaugų trumpalaikę socialinę globą, Jonavoje, savivaldybės
Lt
modernizavimas
ir
plėtra,
pastatų modernizavimas
administracija
1.541.221,00 ES
renovavimas“
271.981,00
SB
Planuojami rezultatai: Bus rekonstruota pastato, esančio Dariaus ir Girėno g. 1A, Jonavoje, dalis, siekiant modernizuoti laikino gyvenimo namus
(nakvynės namus) socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir dienos socialinės globos centrą suaugusiems asmenims su negalia
4.
4.1.3.2. priemonė „Daugiabučių namų Prezidento
g.
19A
namo Jonavos
rajono 1.478.701,63 Bendra
atnaujinimas
didinant
jų
energetinį modernizavimas
savivaldybės
Lt
efektyvumą“
administracija
1.256.896,38 ES
221.805,25
Privačios
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lėšos
Planuojami rezultatai: Įgyvendinus projektą bus modernizuotas 1 daugiabutis.
5.
4.1.3.2. priemonė „Daugiabučių namų Kosmonautų
g.
atnaujinimas
didinant
jų
energetinį modernizavimas
efektyvumą“

34

namo Jonavos
rajono 1533051,55
savivaldybės
Lt
administracija
1303093,81
229957,74

Planuojami rezultatai: Įgyvendinus projektą bus modernizuotas 1 daugiabutis.
6.
4.1.3.2. priemonė „Daugiabučių namų Kauno g. 100 namo modernizavimas
atnaujinimas
didinant
jų
energetinį
efektyvumą“
Planuojami rezultatai: Įgyvendinus projektą bus modernizuotas 1 daugiabutis.
7.
4.1.3.2. priemonė „Daugiabučių namų Lietavos g. 1 namo modernizavimas
atnaujinimas
didinant
jų
energetinį
efektyvumą“
Planuojami rezultatai: Įgyvendinus projektą bus modernizuotas 1 daugiabutis.
8.
4.1.3.2. priemonė „Daugiabučių namų Ruklio g. 14 namo modernizavimas
atnaujinimas
didinant
jų
energetinį
efektyvumą“

Bendra
ES
Privačios
lėšos

Jonavos
rajono 564724,39 Lt
savivaldybės
480015,73
administracija
84708,66

Bendra
ES
Privačios
lėšos

Jonavos
rajono 1559161,17
savivaldybės
Lt
administracija
1325286,99
233874,18

Bendra

Jonavos
rajono 968580,42 Lt
savivaldybės
823293,35
administracija
145287,07

Bendra
ES
Privačios
lėšos

Planuojami rezultatai: Įgyvendinus projektą bus modernizuotas 1 daugiabutis.
9.
4.1.4.1. priemonė „Atvirų vandens telkinių Uţusalių tvenkinio ant Šešuvos upelio Jonavos
rajono
kokybės gerinimas, jų rekreacinio potencialo išvalymas ir sutvarkymas
savivaldybės
didinimas bei taršos maţinimas, uţterštų
administracija
vandens telkinių valymas“
Planuojami rezultatai: Bus išvalytas eţeras nuo susikaupusių šiukšlių, apţeldinta apsauginė juosta tinkamais ţeldiniais.
10.
4.2.3.3. priemonė „Visuomeninės paskirties Teritorijos
tarp
atnaujinamų Jonavos
rajono
teritorijų sutvarkymas“
daugiabučių
namų
sutvarkymas savivaldybės
(Kosmonautų kvartalas)
administracija

3036601,25
Lt
2659058,00
377543,25

ES
Privačios
lėšos

Bendra
ES
SB

699434,81 Lt Bendra
594519,58
ES
52457,61
VB
52457,62
SB
Planuojami rezultatai: Bus sutvarkyta teritorija tarp atnaujintų daugiabučių namų (Kosmonautų kvartalas), kuri apribota teritorija nuo Kosmonautų
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gatvės iki Joninių slėnio ir ribojasi su Ţeimių bei Lietavos gatvėmis, atnaujinant šaligatvius, vaikų ţaidimo aikšteles, išasfaltuojant įvaţiavimus į kiemus
ir mašinų stovėjimo aikšteles, sutvarkant aplinką, įrengiant aktyvaus ir pasyvaus poilsio zonas.
11.
4.2.3.3. priemonė „Visuomeninės paskirties Teritorijos
tarp
atnaujinamų Jonavos
rajono 895500,29 Lt Bendra
teritorijų sutvarkymas“
daugiabučių
namų
sutvarkymas savivaldybės
761175,24
ES
(ţemutinė miesto dalis)
administracija
67162,05
VB
67163,00
SB
Planuojami rezultatai: Bus sutvarkyta teritorija tarp atnaujinamų daugiabučių namų ţemutinėje Jonavos miesto dalyje, kuri apima teritoriją nuo J.Ralio
gatvės ir ribojasi su Panerių, Prezidento, Kęstučio, Parko, Vytauto ir J. Basanavičiaus gatvėmis. Šioje teritorijoje numatoma įrengti/atnaujinti šaligatvius,
ţaidimo aikšteles vaikams, lietaus nuotekų tinklus, atnaujinti mašinų stovėjimo aikšteles ir įvaţiavimus į daugiabučių kiemus, sutvarkyti ţeldynus,
ţaliąsias zonas, atnaujinti pėsčiųjų zonų apšvietimą, įrengti naujus maţosios architektūros elementus (suolelius, šiukšliadėţes), vietas poţeminiams
šiukšlių konteineriams.
12.
4.3.1.1
priemonė
„Kauno
regiono Veiverių ir Balbieriškio miestelių
Prienų
rajono 334.000 Lt
Bendra
savivaldybių teritorijų bendrųjų planų bendrųjų planų parengimas
savivaldybės
284.000
ES
parengimas ir atnaujinimas“
administracija
50.000
SB
Planuojami rezultatai: Bus parengti Veiverių ir Balbieriškio miestelių bendrieji planai (2 vnt.)
13.
4.3.1.2.
priemonė
„Kauno
regiono Sklypų suformavimo prie daugiabučių Kėdainių
rajono 108.313,76 Lt Bendra
savivaldybių teritorijų išvystymo specialiųjų namų detalųjų planų parengimas“ (II savivaldybės
92.066,69
ES
ir detaliųjų planų parengimas“
etapas)
administracija
16.247,07
SB
Planuojami rezultatai: Bus parengtas sklypų suformavimo prie daugiabučių namų detalusis planas – 1 vnt.
14.
4.3.1.2.
priemonė
„Kauno
regiono Ţemės sklypų planų, prilyginamų Kėdainių
rajono 49.871,40 Lt Bendra
savivaldybių teritorijų išvystymo specialiųjų teritorijų planavimo dokumentams, savivaldybės
42.390,69
ES
ir detaliųjų planų parengimas“
rengimas savivaldybės objektams
administracija
7.480,71
SB
Planuojami rezultatai: Bus parengti savivaldybės objektų ţemės sklypų planai, prilyginami teritorijų planavimo dokumentams, - 20 vnt.
15.
4.3.1.2.
priemonė
„Kauno
regiono Labūnavos kaimo detaliojo plano Kėdainių
rajono 199.994,56 Lt Bendra
savivaldybių teritorijų išvystymo specialiųjų parengimas
savivaldybės
169.995,37
ES
ir detaliųjų planų parengimas“
administracija
29.999,19
SB
Planuojami rezultatai: Bus parengtas Labūnavos kaimo detalusis planas – 1 vnt.
16.
4.3.1.2.
priemonė
„Kauno
regiono Dviračių trasų (takų) Nemuno Kauno rajono
335333,5 Lt
Bendra
savivaldybių teritorijų išvystymo specialiųjų dešiniąja puse specialusis planas
savivaldybės
285033,47
ES
ir detaliųjų planų parengimas“
administracija
50300,03
SB
Planuojami rezultatai: Bus parengtas dviračių trasų (takų) specialusis planas.
17.
4.3.1.2.
priemonė
„Kauno
regiono „Teritorijų planavimo dokumentų Kaišiadorių
rajono 946.232,92
Bendra
savivaldybių teritorijų išvystymo detaliųjų parengimas Kaišiadorių rajone, II savivaldybės
804.297,98
ES
planų parengimas“
etapas“
administracija
141.934,94
SB
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Planuojami rezultatai: Planuojama parengti 6 teritorijų planavimo dokumentus.
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos
konkurso būdu)
1.
2.1.2.1. priemonė „Kaimiškųjų vietovių
drenaţo–melioracijos
sistemos
funkcionavimo uţtikrinimas ir plėtra“

valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba

Kauno
rajono
savivaldybės
Kauno rajono
administracijos
Melioracijos
savivaldybės
programos 2012 m. investicijų
administracija
projektas
Planuojami rezultatai: Bus įrengta magistralinių griovių 1,74 km, drenaţo rinktuvų 1,112 km, pralaidų 2 vnt.

193000,00 Lt
193000,00

Bendra
VB

Valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudţetų lėšos)
Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas
Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas
1.
1.4.1.23. priemonė „Aktyvaus poilsio,
Poilsio zonos įrengimas Ţieţmarių
Kaišiadorių rajono
49.815,34 Lt Bendra
turizmo, sporto, sveikatingumo, rekreacijos ir parke
savivaldybės
37.052,73
ES
viešųjų erdvių infrastruktūros sukūrimas ir
administracija
7.781,07
VB
modernizavimas Kauno regione“
4.981,54
SB
Planuojami rezultatai: Bus sutvarkyta Ţieţmarių parko teritorija: įrengti suoliukai, šiukšliadėţės, pakeista apšvietimo sistema, apţeldinta parko
reprezentacinė dalis.
2.
1.4.1.23. priemonė „Aktyvaus poilsio,
Laisvalaikis ir poilsis kaime
Kaišiadorių rajono
66.027,81 Lt Bendra
turizmo, sporto, sveikatingumo, rekreacijos ir
savivaldybės
49.979,00
ES
viešųjų erdvių infrastruktūros sukūrimas ir
administracija
10.495,59
VB
modernizavimas Kauno regione“
5.553,22
SB
Planuojami rezultatai: Bus įrengtas pėsčiųjų takas, mašinų stovėjimo aikštelė, suoliukų pavėsinės, šiukšlių dėţės prie Kaišiadorių apylinkės
seniūnijoje esančio vandens tvenkinio.
3.
1.4.1.23. priemonė „Aktyvaus poilsio,
Poilsio zonos įrengimas Varkalių
Kaišiadorių rajono
49.990,00 Lt Bendra
turizmo, sporto, sveikatingumo, rekreacijos ir kaime
savivaldybės
37.651,24
ES
viešųjų erdvių infrastruktūros sukūrimas ir
administracija
7.339,76
VB
modernizavimas Kauno regione“
4.999,00
SB
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Planuojami rezultatai: Bus įrengtos pavėsinės, persirengimo kabinos, suoliukai ir šiukšliadėţės, vaikų ţaidimų aikštelė.
4.
2.1.1.1. priemonė „Aktyvaus poilsio
Gudienos kaimo sporto aikštyno
Kaišiadorių rajono
65.548,25 Lt Bendra
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
sutvarkymas ir įrengimas
savivaldybės
49.616,00
ES
kaimo vietovėse“
administracija
10.419,36
VB
5.512,89
SB
Planuojami rezultatai: Bus sutvarkytas sporto aikštynas, atnaujinant krepšinio, tinklinio aikštelę, įrengiant suoliukus, šiukšliadėţes.
5.
2.1.1.1. priemonė „Aktyvaus poilsio
Sporto aikštelės įrengimas Varkalių
Kaišiadorių rajono
49.948,00Lt
Bendra
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
kaime
savivaldybės
37.620,00
ES
kaimo vietovėse“
administracija
7.333,20
VB
4.994,80
SB
Planuojami rezultatai: Bus sutvarkyta sporto aikštelė Varkalių kaime. Pakeista aikštelės danga.
6.
2.1.1.7. priemonė „Sporto ir vaikų ţaidimų
Pravieniškių 2 kaimo ţaidimų bei
Kaišiadorių rajono
49.999,38 Lt Bendra
aikštelių seniūnijų gyvenvietėse atnaujinimas sporto aikštelių atnaujinimas
savivaldybės
37.189,62
ES
bei įrengimas“
administracija
7.809,82
VB
4.999,94
SB
Planuojami rezultatai: Bus atlikti ţaidimo bei sporto aikštelės atnaujinimo darbai.
Eil.
BAIGTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI
Nr.
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami regionų planavimo būdu)
Plano priemonės numeris ir pavadinimas
Projekto pavadinimas
Panaudotas finansavimas /
finansavimo šaltinis (-iai)
1.
1.3.2.5. Panemunės ir Jiesios tiltų bei tilto iš
Tilto per Jiesią ir prietilčių Kauno miesto
4.221.944 Lt Bendra
Ţemosios Fredos į Nemuno salą statyba
(privaţiuojamųjų kelių) prie jo savivaldybės
1.939.812
ES
Kauno mieste
rekonstravimas
administracija
2.179.436
VB
102.696
SB
Rezultatai: Rekonstruotas Jiesios tiltas (rekonstruota 27,5 tilto vaţiuojamosios dalies atkarpa ir rekonstruoti privaţiavimai iki tilto, kurių bendra ilgis
150 m)
2.
2.1.1.7. priemonė „Sporto ir vaikų ţaidimų
Raseinių rajono savivaldybės
Raseinių rajono
2.442.588,32 Bendra
aikštelių seniūnijų gyvenvietės atnaujinimas
Pagojukių seniūnijos Kaulakių kaimo savivaldybės
Lt
bei įrengimas“
bendruomenės infrastruktūros ir
administracija
2.259.393,97 ES
gyvenamosios aplinkos gerinimas
183.194,35
VB
183.194,35
SB
Rezultatai: Kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu ir uţimtumo didinimu, plėtros projektai
(skaičius) – 1; kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka (skaičius) – 1.
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3.2.3.1. Kauno regiono ir savivaldybių
Kauno
apskrities
savivaldybių Kauno miesto
1.943.954 Lt Bendra
administracijų bei joms pavaldţių
institucijų darbuotojų kompetencijų savivaldybės
1.703.563
ES
biudţetinių įstaigų darbuotojų kompetencijos tobulinimas (toliau KASID KompeT) administracija
240.389
SB
ir gebėjimų didinimas
Rezultatai: pagal įvairias mokymų temas (uţsienio kalbos, kompiuterinis raštingumas ir kt.) apmokyti Savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojai
4.
3.3.2.2. priemonė „Socialinių paslaugų Mišraus socialinių paslaugų dienos Jonavos
rajono 1044573,42
Bendra
infrastruktūros plėtra ir dienos centrų centro įkūrimas Jonavos mieste
savivaldybės
Lt
steigimas“
administracija
887887,39
ES
156686,03
SB
Rezultatai: Rekonstruotas pastatas, esantis adresu Chemikų g. 136, Jonava bei pritaikytas ţmonėms su negalia. Jame bus teikiamos kompleksinės
socialinės paslaugos suaugusiems socialinės rizikos šeimų nariams, jų vaikams, jaunoms mamoms, atsidūrusioms krizinėje situacijoje.
5.
3.4.2.4. priemonė „Sveikatos prieţiūros
VŠĮ Kėdainių ligoninės Terapijos
Kėdainių rajono
884.603,70
Bendra
įstaigų infrastruktūros gerinimas“
korpuso rekonstrukcija
savivaldybės
Lt
administracija
884.603,70
ES
Rezultatai: Energijos taupymo poţiūriu atnaujinta viešosios paskirties pastatų – 1 vnt.
6.
3.5.1.1 priemonė „Viešosios kultūros Veiverių pašto stoties rūmų ansamblio Prienų
rajono 1.700.000 Lt Bendra
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“
modernizavimas
savivaldybė
1.270.000
ES
430.000
SB
Rezultatai: modernizuotas vienas kultūros objektas
7.
4.1.3.1. priemonė „Švietimo, kultūros, Energijos efektyvumo
didinimas Jonavos
rajono 2262930,21
Bendra
socialinės ir sveikatos prieţiūros bei kitų Upninkų pagrindinėje mokykloje
savivaldybės
Lt
viešojo administravimo įstaigų pastatų
administracija
1923490,71
ES
rekonstrukcija, taip pat kitų energijos
339439,50
VB
taupymo priemonių įgyvendinimas Kauno
apskrityje siekiant padidinti jų energetinį
efektyvumą“
Rezultatai: Rekonstruotas Upninkų pagrindinės mokyklos pastatas.
8.
4.1.3.2. priemonė „Daugiabučių namų J.Ralio g. 3 namo modernizavimas
Jonavos
rajono 551428,35 Lt Bendra
atnaujinimas
didinant
jų
energetinį
savivaldybės
468714,08
ES
efektyvumą“
administracija
82714,27
Privačios
lėšos
Rezultatai: Modernizuotas 1 daugiabutis.
9.
4.1.3.2. priemonė „Daugiabučių namų Panerių g. 6 namo modernizavimas
Jonavos
rajono 954831,44 Lt Bendra
atnaujinimas
didinant
jų
energetinį
savivaldybės
811606,72
ES
3.
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efektyvumą“

administracija

143224,72

Privačios
lėšos

Rezultatai: Modernizuotas 1 daugiabutis.
10.
4.2.3.3. priemonė „Visuomeninės paskirties Neries upės krantinės ties Panerių Jonavos
rajono 1572041,61
Bendra
teritorijų sutvarkymas“
gatve sutvarkymas
savivaldybės
Lt
administracija
1336235,36
ES
117903,12
VB
117903,13
SB
Rezultatai: Sutvarkyta Neries krantinė. Atlikti reljefo formavimo (lyginimo) darbai, nutiesti dviračių ir pėsčiųjų takai, įrengtas takų apšvietimas,
pašalinti menkaverčiai augalai, teritorija apsodinta medţiais, įdiegti gerbūvio elementai: suoliukai, dviračių stovai, vaikų ţaidimo aikštelės.
11.
4.3.1.1. priemonė „Kauno regiono
Ariogalos miesto teritorijos bendrojo
Raseinių rajono
97.000,00 Lt Bendra
savivaldybių teritorijų bendrųjų planų
plano parengimas
savivaldybės
82.450,00
ES
parengimas ir atnaujinimas“
administracija
14.550,00
SB
Rezultatai: Parengti savivaldybių bendrieji teritorijų planai (Skaičius) – 1.
12.
4.3.1.4. priemonė „Kauno regiono
Su savivaldybės funkcijomis susijusių Raseinių rajono
34.815,00 Lt Bendra
savivaldybių strateginių plėtros planų
sektorių strateginių tikslų
savivaldybės
29.592,75
ES
parengimas ir atnaujinimas“
įgyvendinimo analizė
administracija
5.222,25
SB
Rezultatai: Parengti ir (ar) atnaujinti savivaldybių plėtros strateginiai planai (Skaičius) – 1.
13.
4.3.2.1. priemonė „Veiklos valdymo, finansų Raseinių rajono savivaldybei
Raseinių rajono
56.953,40 Lt Bendra
apskaitos, viešųjų paslaugų kokybės ir
priklausančių kelių, gatvių, šaligatvių savivaldybės
48.410,39
ES
strateginio planavimo sistemos optimizavimas ir jų apšvietimo tinklo
administracija
8.543,01
SB
ir modernizavimas Kauno regiono
inventorizacijos, modernizavimo ir
savivaldybėse“
plėtros plano – studijos rengimas
Rezultatai: Parengti ir (ar) atnaujinti savivaldybių plėtros strateginiai planai (Skaičius) – 1.
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba
konkurso būdu)
1.
2.1.1.2. priemonė „Kaimo kultūros namų bei Panoterių kultūros namų pastato Jonavos
rajono 133012,64 Lt Bendra
centrų
statyba,
modernizavimas
ir renovavimas
savivaldybės
70353,79
ES
renovavimas“
administracija
36056,32
VB
26602,53
SB
Rezultatai: Renovuotas Panoterių kultūros namų pastatas.
2.
2.1.1.11.
priemonė
„Bendruomeninės Gaisrinių automobilių depo įrengimas Jonavos
rajono 511105,59 Lt Bendra
infrastruktūros gerinimas ir gyvenamosios Ţeimių seniūnijoje
savivaldybės
270336,84
ES
aplinkos gerinimas“
administracija
138547,63
VB
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102221,12
SB
Rezultatai: Įrengtas gaisrinių automobilių depas Ţeimių seniūnijoje. Įsigyta nauja įranga, įrenginiai, mechanizmai, technika ir baldai.
3.
3.1.2.1. priemonė „Vieno langelio“ principo Kokybės vadybos sistemos diegimas Kėdainių
rajono 407.643,42 Lt Bendra
įgyvendinimas Kauno apskrities viešojo Kėdainių
rajono
savivaldybės savivaldybės
346.496,91
ES
administravimo institucijose“
administracijoje
administracija
61.146,51
SB
Rezultatai: Atlikta analizė - 1 vnt.; įdiegta kokybės vadybos sistema - 1 vnt.; įdiegta asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu sistema - 1 vnt.;
apmokyta 80 asm. dirbti su įdiegtomis sistemomis.
4.
4.1.3.3. priemonė „Katilinių modernizavimas, Batėgalos pagrindinės mokyklos Jonavos
rajono 391651,26 Lt Bendra
jų pritaikymas atsinaujinančių energijos biokuro katilinės statyba
savivaldybės
258943,00
ES
išteklių naudojimui, biokuro katilų įrengimas
administracija
54378,00
VB
Kauno regione“
78330,26
SB
Rezultatai: Pastatyta Batėgalos pagrindinės mokyklos biokuro katilinė.
Valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudţetų lėšos)
1.
2.1.2.1. priemonė „Kaimiškųjų vietovių Kauno
rajono
savivaldybės Kauno rajono
193000,00 Lt Bendra
drenaţo–melioracijos
sistemos administracijos
Melioracijos savivaldybės
193000,00
VB
funkcionavimo uţtikrinimas ir plėtra“
programos 2012 m. investicijų administracija
projektas
Rezultatai: Įrengta magistralinių griovių 1,74 km, drenaţo rinktuvų 1,112 km, pralaidų 2 vnt.
Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas
Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas

IŠORINIAI VEIKSNIAI
IŠORINIAI VEIKSNIAI (Faktai, įvykiai*)

1. Uţsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros
2. Uţsitęsę projektavimo darbai

Pobūdis
grėsmė)

(galimybė

Grėsmė
Grėsmė

/ Pasiūlymai
dėl
grėsmės
sumaţinimo
ar
galimybės
išnaudojimo
(prireikus
–
pasiūlymas regiono plėtros tarybai
pradėti plano keitimą)
Gali būti laiku neįsisavintos ES lėšos
Gali būti laiku neįsisavintos ES lėšos
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3. Uţsitęsusios techninių projektų dokumentacijos derinimas su atsakingomis
institucijomis
4. Rangovų ar paslaugų teikėjų nesilaikymas terminų, numatytų sutartyse
5. Savivaldybių nuolat teikiami prašymai projektų paraiškų teikimo
įgyvendinančiai institucijai datų, veiklų pradţios ir pabaigos datų nukėlimui

Grėsmė

Gali būti laiku neįsisavintos ES lėšos

Grėsmė
Grėsmė

Gali būti laiku neįsisavintos ES lėšos
Gali būti laiku neįsisavintos ES lėšos

* Paskelbti paramą administruojančių institucijų kvietimai teikti projektų paraiškas; naujos (pakeistos) patvirtintos veiksmų programų priemonės;
patvirtintos valstybinės programos ar jų lėšų sąmatos, uţdaroma ar bankrutuoja stambi regione veikusi įmonė; kitos išorinės galimybės, taip pat kliūtys
ar grėsmės, dėl kurių plano uţdaviniai ar priemonės gali būti neįgyvendintos.
STATISTINIAI RODIKLIAI
Reikšmė

Palyginti su
vidurkiu (proc.)

šalies Pokytis,
lyginant
praėjusiu ketvirčiu

su Pokytis,
lyginant
su
atitinkamu
praėjusių
metų laikotarpiu

9,7%
93,3 %
-1,0
Registruotų bedarbių ir darbingo
(2012-07-01)
(2012-07-1
Šalies
–
10,4
%)
(2012-04-01
buvo – 10,7 %)
amţiaus gyventojų santykis 2012 metų II
ketvirčio* pabaigoje
2033,1 Lt
95,1 %
-62,5 Lt
-3,1 %
Vidutinis
mėnesinis
bruto
darbo
(2012 m. I ketv.) (2012 m. I ketv. Šalies - (2011 m. IV ketv. – 2095,6 Lt)
uţmokestis 2012 metų I ketvirtį*
2138,1 Lt)
Kiti esminiai socialiniai ekonominiai rodikliai ir jų
pokyčiai per praėjusį ketvirtį (plane numatyti
rezultato vertinimo kriterijai, jei jiems apskaičiuoti
reikalingi statistiniai duomenys skelbiami kas ketvirtį
ar dažniau)*

* Pateikiami paskutiniai paskelbti statistiniai rodikliai
________________________________
Parengė Vilma Zasimauskienė, tel. (8 37) 322 688, el.p. vilma.zasimauskiene@vrm.lt

-0,5
(2011-07-01 buvo 10,2%)
+35,3 Lt +1,8 %
(2011 m. I ketv. – 1997,8 Lt)

