Regionų plėtros planų rengimo metodikos
6 priedas
KAUNO REGIONO PLĖTROS PLANO IKI 2020 METŲ ĮGYVENDINIMO 2012 METŲ III KETVIRČIO APŢVALGA
VIDINIAI VEIKSNIAI
Eil.
Nr.

PRADĖTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

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)
1.3.2.1. priemonė „Kauno regiono miesto, Kėdainių miesto Gegučių Kėdainių
rajono 1.515.339,25 Lt Bendra
1.
miestelių ir kaimų gatvių rekonstrukcija, naujų gatvės rekonstrukcija
savivaldybės administracija 1.033038,36 Lt ES
gatvių tiesimas, taip pat apšvietimo ir lietaus
127.610,62 Lt
VB
kanalizacijos įrengimas“
354.690,27 Lt
SB
Planuojami rezultatai: Bus nutiesti nauji ir rekonstruoti esami automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės) 0,82 km; sutrumpės kelionės rekonstruotais
automobilių keliais laikas 20 proc.
1.3.2.1.
priemonė „Kauno regiono miestų, Pušyno
gatvės Birštono
savivaldybės 2.429.076,81 Lt Bendra
miestelių ir kaimų gatvių rekonstrukcija, naujų rekonstravimas Birštone
administracija
1.104.004,81 Lt ES
gatvių tiesimas, taip pat apšvietimo ir lietaus
1.215.763,54 Lt VB
kanalizacijos įrengimas“
109.308,46 Lt SB
Planuojami rezultatai: Bus nutiesti nauji ir rekonstruoti esami automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės) – 0,69 km; sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais
automobilių keliais laikas - 57,14 proc.
2.

1.3.2.14. priemonė „Pėsčiųjų ir dviračių takų
Dviračių trasų plėtra Birštono Birštono sporto centras
3.413.735,00 Lt Bendra
įrengimas ir atnaujinimas bei pėsčiųjų tiltų statyba kurorte
3.100.000,00 Lt ES,
Kauno regione“
313.735,00 Lt SB
1.4.1.18. priemonė „Dviračių, riedučių, bėgimo ir
slidinėjimo trasų įrengimas ir jų infrastruktūros
modernizavimas“
Planuojami rezultatai: Bus parengti projektai – 1 vnt.; sukurti nauji ar sutvarkyti esami turistų traukos objektai – 1 vnt.; pritraukta turistų per 3 metus po projekto
įgyvendinimo – 6500.
3.2.2.1 priemonė „Ikimokyklinio ugdymo
Kauno
lopšelio-darţelio Kauno
lopšelis-darţelis 1 631 489,00 Lt Bendra
4.
paslaugas teikiančių įstaigų modernizavimas ir jų „Vėrinėlis“ pastato išorinių „Vėrinėlis“
1 386 765,65 Lt ES
infrastruktūros plėtra“
atitvarų ir inţinerinių sistemų
244 723,45 Lt
VB
modernizavimas
3.

2
Planuojami rezultatai: Bus pakeistos lauko ir tambūro durys, stoglangiai, apšiltinti atitvarai (sienos ir sutapdintas stogas), atnaujinta pastato vidaus šildymo ir
karšto vandens sistema, rekonstruotas šilumos punktas, modernizuota vidaus apšvietimo sistema ir su ja susijusi elektros instaliacija.
3.2.2.1. priemonė „Ikimokyklinio ugdymo Jonavos
vaikų
lopšelio- Jonavos rajono
127.186,52 Lt
paslaugas teikiančių įstaigų modernizavimas ir jų darţelio
„Ţilvitis" savivaldybės administracija 108.108,54 Lt
infrastruktūros plėtra“
modernizavimas
19.077,98 Lt
Planuojami rezultatai: Bus atliktas dalies patalpų remontas, įsigyjami reikalingi baldai ir įranga.
5.

Bendra
ES
SB

3.2.2.3
priemonė „Švietimo įstaigų pastatų Išlauţo
pagrindinės Prienų rajono savivaldybės 739.433,00 Lt
Bendra
renovacija ir naujų statyba“
mokyklos, Mokyklos g. 1, administracija
628.518,05 Lt
ES
Išlauţas, renovacija
110.914,95 Lt
VB
Planuojami rezultatai: Bus padidintas energijos vartojimo efektyvumas Išlauţo pagrindinės mokyklos pastate. Projekto įgyvendinimo metu bus apšiltinama
stogo perdanga ir atliekami reikalingi stogo dangos remonto darbai, apšiltinta dalis pastato sienų, pakeistos lauko durys, pakeisti ir suremontuoti langai.
6.

7.

4.1.3.2.
priemonė
„Daugiabučių
namų Klaipėdos g. 11
atnaujinimas didinant jų energetinį efektyvumą“
modernizavimas

namo Jonavos rajono
1.297.264,89 Lt
savivaldybės administracija 1.102.675,15 Lt
194.589,74 Lt

Planuojami rezultatai: Bus modernizuotas 1 daugiabutis
4.3.1.1. priemonė „Kauno regiono savivaldybių
Raseinių rajono savivaldybės
8.
teritorijų bendrųjų planų parengimas ir
teritorijos bendrojo plano
atnaujinimas“
rengimas

Bendra
ES
Privačios lėšos

Raseinių rajono
186.748,24 Lt
Bendra
savivaldybės administracija 158.736,00 Lt ES
28.012,24 Lt
SB

Planuojami rezultatai: Bus parengtas Raseinių rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas (1 vnt.).
4.3.1.1. priemonė „Kauno regiono savivaldybių
Viduklės ir Nemakščių
Raseinių rajono
257.525,41 Lt
9.
teritorijų bendrųjų planų parengimas ir
miestelių teritorijų bendrųjų
savivaldybės administracija 218.896,59 Lt
atnaujinimas“
planų rengimas
38.628,82 Lt

Bendra
ES
SB

Planuojami rezultatai: Bus parengti Viduklės ir Nemakščių miestelių teritorijų bendrieji planai (2 vnt.).
10.

4.3.1.2. priemonė. „Kauno regiono savivaldybių Ţemėvaldų planų parengimas Kėdainių
rajono 67.767,20 Lt
teritorijų išvystymo specialiųjų ir detaliųjų planų kaimiškose vietovėse
savivaldybės administracija 57.602,12 Lt
parengimas“
10.165,08 Lt

Bendra
ES
SB

Planuojami rezultatai: Bus parengti 25 vnt. ţemėvaldų planų kaimiškose vietovėse.
11.

4.3.1.2. priemonė. „Kauno regiono savivaldybių Kėdainių
senamiesčio Kėdainių
rajono 132.088,00 Lt
teritorijų išvystymo specialiųjų ir detaliųjų planų kvartalų detaliųjų planų savivaldybės administracija 112.274,80 Lt
parengimas“
parengimas (II etapas)
19.813,20 Lt

Planuojami rezultatai: Bus parengti 5 vnt. Kėdainių senamiesčio kvartalų detaliųjų planų.

Bendra
ES
SB

3
4.3.1.4 priemonė „Kauno regiono savivaldybių Kaišiadorių
rajono Kaišiadorių rajono
151.129,08 Lt
Bendra
strateginių plėtros planų parengimas ir savivaldybės plėtros iki 2020 savivaldybės administracija 131.859,71 Lt
ES
atnaujinimas“
m.
strateginio
plano
23.269,37 Lt
SB
parengimas
Planuojami rezultatai: Bus parengtas 1 Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 m. strateginis planas. Tai pat 1 Kaišiadorių rajono savivaldybės sporto ir
laisvalaikio sektorinė studija.
Raseinių miesto urbanizuotų Raseinių rajono
77.121,89 Lt
Bendra
13. 4.3.1.6. priemonė „Savivaldybės teritorijų
planavimo dokumentų rengimas“
teritorijų atnaujinimo ir
savivaldybės administracija 65.553,60 Lt
ES
konversijos studija
11.568,29 Lt
SB
12.

Planuojami rezultatai: Bus parengta Raseinių miesto urbanizuotų teritorijų atnaujinimo ir konversijos studija (1 vnt.).
teritorijų Dviračių takų specialusis Jonavos rajono
94.919,20 Lt
Bendra
planas ir Chemikų gatvės savivaldybės administracija 80.681,32 Lt
ES
daugiabučių
kvartalo
14.237,88 Lt
SB
detalusis planas
Planuojami rezultatai: Bus parengtas dviračių takų plėtros Jonavos mieste ir uţ miesto ribų specialusis planas ir parengtas teritorijos, esančios tarp Chemikų,
Vasario 16-osios gatvių, Rimkų kvartalo šlaito ir J.Vareikio pagrindinės mokyklos Jonavos mieste detalusis planas.
14.

4.3.1.6. priemonė „Savivaldybių
planavimo dokumentų rengimas“

Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba konkurso
būdu)
2.1.2.1. priemonė „Kaimiškųjų vietovių drenaţo
Raseinių rajono savivaldybės Raseinių rajono
1.382.151,00 Lt Bendra
1.
– melioracijos sistemos funkcionavimo
Viduklės, Pryšmančių,
savivaldybės
771.034,50 Lt
ES
uţtikrinimas ir plėtra“
Ramonų ir kitų kadastro
administracija
472.901,50 Lt
VB
vietovių dalies melioracijos
138.215,00 Lt
SB
statinių rekonstravimas
Planuojami rezultatai: Bus rekonstruota 6,07 km valstybei priklausančių drenaţo rinktuvų ir sausintuvų, 5,75 km griovių, sutvarkytos 5 pralaidos. Pagerės
melioracijos statinių būklė 163,76 ha ţemės ūkio naudmenų plote.
3.2.2.3 priemonė „Švietimo įstaigų renovacija ir
Kauno Antano Smetonos Kauno Antano Smetonos 3.000.000,00 Lt Bendra
2.
nauja statyba“
gimnazijos pastato Kaune, gimnazija
3.000.000,00 Lt ES
Geleţinio vilko g. 28,
rekonstravimas“
Planuojami rezultatai: Bus modernizuoti ir apšiltinti: sutapdintas stogas, išorinės sienos, cokolis, pamatai, stiklo blokelių siena, pakeisti seni mediniai langai ir
išorinės durys naujais, įrengti nauji langai vietoj dalies stiklo blokelių, modernizuotos šildymo ir karšto vandens sistema, apšvietimo sistema ir su ja susijusi
elektros instaliacija bei modernizuota vėdinimo sistema.
3.2.2.3 priemonė „Švietimo įstaigų renovacija ir Kauno
Ţaliakalnio Kauno
Ţaliakalnio 2.365.678,00 Lt Bendra
3.
nauja statyba“
progimnazijos pastato Kaune, progimnazija
2.365.678,00 Lt ES
Širvintų
g.
15,

4
rekonstravimas“
Planuojami rezultatai: Bus pakeisti seni pastato langai ir lauko durys plastikiniais, apšiltintos išorinės sienos, sutapdintas ir šlaitinis stogas, atlikta šildymo,
karšto vandens sistemų ir šilumos punkto rekonstrukcija bei modernizuota apšvietimo sistema ir su ja susijusi instaliacija.
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
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
Vykdytojas
Panaudotas finansavimas / finansavimo
šaltinis (-iai)
1.
1.3.2.14. priemonė „Pėsčiųjų ir dviračių takų
Dviračių
tako
atkarpos Birštono
savivaldybės
611.884,82 Lt Bendra
įrengimas ir atnaujinimas bei pėsčiųjų tiltų statyba Birštono
savivaldybės administracija
268.632,77 Lt ES,
Kauno regione“
Škėvonių kaime įrengimas
343.252,05 Lt SB
1.4.1.18. priemonė „Dviračių, riedučių, bėgimo ir
slidinėjimo trasų įrengimas ir jų infrastruktūros
modernizavimas“
Rezultatai: Sukurti nauji ar sutvarkyti esami turistų traukos objektai – 1 vnt.; parengti projektai - 1 vnt.; turistai, apsilankę turizmo informacijos centruose po
projektų įgyvendinimo per 2 metus nuo projekto įgyvendinimo – 300; Pritraukta privataus finansavimo lėšų – 10 tūkst. Lt (bus skaičiuojama per 3 metus po
projekto įgyvendinimo).
2.1.1.11
priemonė
„Bendruomeninės Pakuonio miestelio
Prienų rajono savivaldybės 259.870,73 Lt
Bendra
2.
infrastruktūros gerinimas ir gyvenamosios veikiančių kapinių (ţemės
administracija
234.177,36 Lt
ES
aplinkos gerinimas“
sklypo unikalus Nr. 440024.139,37 Lt
SB
1555-0613) viešosios
infrastruktūros sutvarkymas
Rezultatai: Atnaujinta tvora, įrengti vartai (4 vnt.) ir varteliai (6 vnt.); padengta dalis kapinių takų kieta danga, įrengtas kapinių apšvietimas (pastatyta 5 vnt.
šviestuvų); pastatytas lauko tualetas; įsigyta technika kapinių prieţiūrai, įrengta informacinė lenta.
2.1.1.11
priemonė
„Bendruomeninės Ţemaitkiemio mokyklos
Prienų rajono savivaldybės 193.045,36 Lt.
Bendra
3.
infrastruktūros gerinimas ir gyvenamosios pastato (unikalus Nr. 6996administracija
173.740, 83 Lt ES
aplinkos gerinimas“
5014-0018) remontas,
19.304,53 Lt
SB
pritaikant bendruomenių ir
vietos gyventojų poreikiams
tenkinti

5
Rezultatai: Pakeista dalis mokyklos pastato stogo, dalis mokyklos pastato langų ir durų.
3.1.2.4. priemonė „Piliečių e. demokratijos
Elektroninės demokratijos
Raseinių rajono
365.045,63 Lt
Bendra
4.
vystymas Kauno regione“
priemonių diegimas Raseinių savivaldybės administracija 310.288,79 Lt ES
rajono savivaldybėje
54.756,84 Lt
VB
Rezultatai: Sukurtos trys e. demokratijos paslaugos: 1) Gyventojų el. apklausos paslauga. Interneto svetainėje gyventojai gali reikšti nuomonę įvairiais klausimais.
2) Savivaldybės tarybos posėdţių (kuriuose balsuojama panaudojant projekto metu įdiegtą elektroninę balsavimo sistemą, susietą su Savivaldybės interneto
tinklalapiu) transliavimo paslauga - gyventojai mato ir posėdţius, ir balsavimo rezultatus. 3) Informacijos (teisės aktų) aktualizuotos paieškos paslauga. Gyventojai
gali susipaţinti su aktualia, operatyvia informacija apie vietos valdţios rengiamus ir priimtus sprendimus.
3.2.2.1
priemonė „Ikimokyklinio ugdymo Kauno
lopšelio-darţelio Kauno lopšelis -darţelis 670 500,00 Lt
Bendra
5.
paslaugas teikiančių įstaigų modernizavimas ir jų „Spindulėlis“
„Spindulėlis
561 359,67 Lt
ES
infrastruktūros plėtra“
modernizavimas
109 140,33 Lt
SB
Rezultatai: Modernizuotos lopšelio-darţelio „Spindulėlis“ vidaus ugdomosios patalpos, t.y. atliktas lopšelio-darţelio 4 grupių, aktų salės remontas. Taip pat
renovuota 11 sanitarinių mazgų bei bendrosios paskirties patalpos ( 8 grupių virtuvėlės), vaikų grupės aprūpintos reikalingais baldais ir įranga; įrengta metodinio
pobūdţio patalpa.
3.2.2.1
priemonė „Ikimokyklinio ugdymo Kauno
lopšelio-darţelio Kauno
lopšelis-darţelis 614 000,00 Lt
Bendra
6.
paslaugas teikiančių įstaigų modernizavimas ir jų „Vyturėlis“ modernizavimas „Vyturėlis“
521 735,91 Lt
ES
infrastruktūros plėtra“
92 264,09 Lt
SB
Rezultatai: Projekto metu atliktas 4 lopšelio-darţelio grupių (ţaidimų patalpų, miegamojo, rūbinės, sanitarinio mazgo ir virtuvėlės), 2 grupių sanitarinių mazgų ir
3 grupių virtuvėlių, metodinio pobūdţio patalpos, sporto salės ir baseino remontas. Papildomai renovuoti 3 grupių miegamieji, sumontuota baseino automatikos ir
valdymo prietaisų įranga. Lopšelis-darţelis aprūpintas reikalingais baldais ir įranga.
3.2.2.1
priemonė „Ikimokyklinio ugdymo Kauno
lopšelio-darţelio Kauno
lopšelis-darţelis 614 000,00 Lt
Bendra
7.
paslaugas teikiančių įstaigų modernizavimas ir jų „Aušrinė“ modernizavimas
„Aušrinė“
521 900,00 Lt
ES
infrastruktūros plėtra“
92 100,00 Lt
SB
Rezultatai: Pilnai renovuotos 4 lopšelio-darţelio vaikų grupės (1 grupė renovuota papildomai panaudojant projekto metu sutaupytas lėšas), renovuoti 2 grupių
sanitariniai mazgai ir 4 grupių virtuvėlės. Įrengta vaikams iki vienerių metų amţiaus grupės patalpa ir metodinio pobūdţio patalpa. Lopšelis-darţelis aprūpintas
reikalingais baldais ir įranga.
3.2.2.1
priemonė „Ikimokyklinio ugdymo Kauno sanatorinio lopšelio- Kauno sanatorinis lopšelis- 670.500,00 Lt
Bendra
8.
paslaugas teikiančių įstaigų modernizavimas ir jų darţelio
„Pušynėlis“ darţelis „Pušynėlis“
569.317,38 Lt
ES
infrastruktūros plėtra“
modernizavimas
101.182,62 Lt
SB
Rezultatai: Modernizuotos sanatorinio lopšelio-darţelio „Pušynėlis“ vidaus ugdomosios patalpos, t.y. atliktas 5 lopšelio-darţelio grupių remontas ir renovuoti 9
sanitariniai mazgai; grupės aprūpintos reikalingais baldais; atnaujintos bendrosios paskirties patalpos: atliktas sandėlio ir logopedės kabineto remontas; įstaigos
centrinė virtuvė aprūpinta reikalinga įranga; įrengta ir aprūpinta reikalinga įranga metodinio pobūdţio patalpa.
3.3.2.2.
priemonė
„Socialinių
paslaugų Mišraus socialinių paslaugų Jonavos rajono
773.612,80 Lt
Bendra
9.
infrastruktūros plėtra ir dienos centrų steigimas“
dienos
centro
įkūrimas savivaldybės administracija 657.570,89 Lt
ES
Upninkų kaime
116.041,91 Lt
SB
Rezultatai: Įkurtas rajono socialinių paslaugų centro padalinys – dienos socialinės prieţiūros padalinys vyresnio amţiaus ţmonėms ir socialinės rizikos šeimoms,
jų vaikams.
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4.1.3.1. priemonė „Švietimo, kultūros, socialinės Kėdainių rajono Akademijos Kėdainių rajono
1.592.410,83 Lt Bendra
ir sveikatos prieţiūros bei kitų viešojo vidurinės
mokyklos savivaldybės administracija 1.592.410,83 Lt ES
administravimo įstaigų pastatų rekonstrukcija, rekonstrukcija
taip pat kitų energijos taupymo priemonių
įgyvendinimas Kauno apskrityje siekiant padidinti
jų energetinį efektyvumą“
Rezultatai: Energijos taupymo poţiūriu atnaujinta viešosios paskirties pastatų (skaičius) – 1 vnt.
1.640.735,12 Lt Bendra
11. 4.1.3.1. priemonė „Švietimo, kultūros, socialinės Kauno Dainavos poliklinikos Kauno Dainavos
ir sveikatos prieţiūros bei kitų viešojo rekonstravimas (energetinio poliklinika
1.394.624,94 Lt ES
administravimo įstaigų pastatų rekonstrukcija, ūkio renovavimas)
246.110,28 Lt
VB
taip pat kitų energijos taupymo priemonių
įgyvendinimas Kauno apskrityje, siekiant
padidinti jų energetinį efektyvumą“
Planuojami rezultatai: Bus apšiltintos išorinės sienos (3964,0 kv.m.), apšiltintas cokolis (479,9 kv.m.), pakeisti langai (256,6 kv.m.), renovuotas stogas (2003,1
kv.m.), renovuota šildymo sistema (1 komplektas); įrengtos automatines lauko durys (2,0 vnt.), pakeistos lauko durys (17,4 kv.m). Numatoma sutaupyti apie 0,634
GWh energijos per metus.
Uţterštos
teritorijos Kauno miesto savivaldybės 2.269.513,62 Lt Bendra
12. 4.1.4.2 priemonė „Uţterštų teritorijų (buvusių
pesticidų sandėlių, nelegalių sąvartų ir pan.)
Palemono g. 22, Kaune, administracija
1.961.808,01 Lt ES
identifikavimas, valymas ir sutvarkymas Kauno
sutvarkymas
307.705,61 Lt
SB
apskrityje“
Rezultatai: Išvalyta teritorija – 0,24 ha; iškastas ir išveţtas uţterštas gruntas – 3 834 t.
495.046,16 Lt
Bendra
13. 4.1.4.2 priemonė „Uţterštų teritorijų (buvusių Pesticidų ir jų atliekų Kaišiadorių rajono
pesticidų sandėlių, nelegalių sąvartų ir pan.) saugojimo vietų likvidavimas savivaldybės administracija 470.293,85 Lt
ES
identifikavimas, valymas ir sutvarkymas Kauno ir šiomis atliekomis uţterštų
24.752,31 Lt
SB
apskrityje“
teritorijų
sutvarkymas
Kaišiadorių rajone
Rezultatai: Išvalyti ir sutvarkyti buvę pesticidų sandėliai ir jų teritorijos esančios Ţaslių sen. Mikalaučiškių kaime ir Ţieţmarių apylinkės sen. Liutonių kaime.
Sutvarkytų teritorijų plotas - 0,016 ha (159,5 m² ), išveţtas uţteršto grunto kiekis - 53,9 m3.
Sklypų suformavimo prie
Kėdainių rajono
79.919,12 Lt
Bendra
14. 4.3.1.2. priemonė. „Kauno regiono savivaldybių
teritorijų išvystymo specialiųjų ir detaliųjų planų
daugiabučių namų detaliųjų
savivaldybės administracija 66.425,30 Lt
ES
parengimas“
planų parengimas
13.493,82 Lt
SB
Rezultatai: Parengti apskričių ir savivaldybių detalieji ir (ar) specialieji planai (skaičius) – 1 vnt.
Kėdainių
rajono Kėdainių
rajono 88.977,60 Lt
Bendra
15. 4.3.1.4. priemonė. „Kauno regiono savivaldybių
strateginių plėtros planų parengimas ir
savivaldybės
strateginio savivaldybės administracija 75.630,96 Lt
ES
atnaujinimas“
plėtros plano iki 2020 metų
13.346,64 Lt
SB
parengimas
Rezultatai: Parengti ir (ar) atnaujinti savivaldybių plėtros strateginiai planai (skaičius) – 1 vnt.
10.
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Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba konkurso
būdu)
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

IŠORINIAI
VEIKSNIAI
(Faktai, Pobūdis (galimybė / grėsmė)
įvykiai*)
1. Uţsitęsusios
viešųjų
pirkimų
Grėsmė
procedūros
2. Uţsitęsę projektavimo darbai
Grėsmė
3. Rangovų
ar
paslaugų
teikėjų
Grėsmė
nesilaikymas
terminų,
numatytų
sutartyse
4. Uţsitęsę
valstybinių
įstaigų
(ministerijų,
direkcijų
ir
pan.)
Grėsmė
sprendimų priėmimai

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
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.

8
STATISTINIAI RODIKLIAI

Registruotų bedarbių ir darbingo amţiaus
gyventojų santykis 2012 metų III ketvirčio*
pabaigoje
Vidutinis mėnesinis bruto darbo uţmokestis
2012 metų II ketvirtį*

Reikšmė

Palyginti su šalies Pokytis,
lyginant
vidurkiu (proc.)
praėjusiu ketvirčiu

9,7%
(2012-09-01)

95 %
(2012-09-01
Šalies – 10,2 %)
95,8%
(2012 m. II ketv.
Šalies – 2153,6 Lt)

2062,5 Lt
(2012 m. II ketv.)

0%
(2012-07-01 – 9,7 %)

+1,4 %
+29,4 Lt
(2012 m. I ketv. – 2033,1 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

su Pokytis,
lyginant
su
atitinkamu praėjusių metų
laikotarpiu
-0,6 %
(2011-09-01 – 10,3 %)
2,3 % +45,9 Lt
(2011 m. II ketv. – 2016,6 Lt)

