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Ataskaitos parengtos pagal:
• Jonavos rajono
Kaišiadorių rajono
Kauno miesto
Kauno rajono
Kėdainių rajono
Prienų rajono
Raseinių rajono savivaldybių administracijų parengtas ITVP
įgyvendinimo ataskaitas;
• Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos
portalo duomenis.

ITVP įgyvendinimo ataskaitų struktūra:
I. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje
nurodytų veiksnių pokyčiai.
II. Informacija apie programos įgyvendinimą.
III. Pasiūlymai dėl programos tikslų ir uždavinių
pakeitimo.

I. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje
nurodytų veiksnių pokyčiai

Veiksnių pokyčių per 2018 metus nenustatyta.

II. Informacija apie Kauno regiono ITVP
įgyvendinimą.
Įgyvendinti projektai (12)
Įgyvendinami projektai (43)

55 projektai

Bendras biudžetas:
51,5 mln. Eur, iš kurių 38,7
mln. Eur ES lėšos.
Iki 2018 metų pabaigos
panaudota:
Iš viso 18,9 mln. Eur (arba
36,7 proc.), iš kurių 12,5
mln. Eur ES lėšos.

II. Informacija apie Kauno regiono ITVP
įgyvendinimą.
Tikslas:
Padidinti gyventojų verslumą ir užimtumą, kuriant ir išlaikant
darbo vietas, didinant verslo įvairovę ir darbo vietų
pasiekiamumą.
Uždaviniai:
1. Pritraukti investicijas, pertvarkant pagrindines miestų
viešąsias erdves ir aktyvinant miestų traukos centrus.
2. Gerinti darbo jėgos judėjimo galimybes, nedidinant
neigiamo poveikio aplinkai.

II. Informacija apie Kauno regiono ITVP
įgyvendinimą.
Rodiklis

Efekto rodiklis: 1E Užimtųjų ir darbingo amžiaus
gyventojų santykis Kauno regione (be Kauno
miesto savivaldybės), proc.

Rezultato rodiklis: 1-R-1 Materialinės investicijos 1
gyventojui Kauno regione (be Kauno miesto
savivaldybės), tūkst. Eur
Rezultato rodiklis: 1-R-2 Gyventojų, kuriems
pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo tikslinių
teritorijų bendro gyventojų skaičiaus, proc.

Siektina reikšmė
2018 m.

Pasiekta reikšmė
2018 m.

71

93,18

1,38

2,03

20

48

II. Informacija apie Kauno regiono ITVP
įgyvendinimą.
Pasiektos 4 iš 12 nustatytų produkto rodiklių reikšmės.
8 iš 12 rodiklių reikšmės nepasiektos, nes:
1. nėra suplanuotų rodiklio siekiančių veiksmų;
2. suplanuota nepakankamai rodiklio siekiančių veiksmų,
kurių pabaiga 2018 m.;
3. planuotu laiku nebuvo baigti įgyvendinti veiksmai.

Siektina
reikšmė
2018 m.

Pasiekta
reikšmė
2018 m.

Komentaras

363 778,16

116 384,09

Rodiklio reikšmė nepasiekta, tačiau visi suplanuoti veiksmai, kurių
pabaiga buvo planuojama 2018 m. ir kurie siekia šio produkto
rodiklio (1.1.12, 1.1.13, 1.1.16, 1.1.24, 1.1.25, 1.1.26) buvo užbaigti
laiku.

369,33

265

Rodiklio reikšmė nepasiekta, tačiau vienintelis suplanuotas 1.1.24
veiksmas, kurio pabaiga buvo planuojama 2018 m. ir kuris siekia
šio produkto rodiklio buvo užbaigtas laiku.

1.1-P-3 Projektų, kuriuos visiškai ar iš
dalies įgyvendina socialiniai
partneriai ar NVO, skaičius, vnt.

14

0

Rodiklio reikšmė nepasiekta, nes nėra suplanuotų veiksmų šiam
rodikliui pasiekti.

1.1-P-4 Subsidijas gavusių įmonių
skaičius, vnt.

3

0

Rodiklio reikšmė nepasiekta, nes nėra suplanuotų veiksmų šiam
rodikliui pasiekti.

1.1-P-5 Modernizuoti kultūros
infrastruktūros objektai, vnt.

4

2

Rodiklio reikšmė nepasiekta, nes planuotu laiku (2018 m.) nebuvo
baigti įgyvendinti 1.1.2, 1.1.8 ir 1.1.9 veiksmai.

4,302

3,55

1

1

Rodiklio reikšmė pasiekta įgyvendinus 1.2.1 veiksmą.

1,95

0

Rodiklio reikšmė nepasiekta, nes planuotu laiku (2018 m.)
nebuvo baigtas įgyvendinti 1.2.13 veiksmas.

2

0

Rodiklio reikšmė nepasiekta, nes planuotu laiku (2018 m.)
nebuvo baigtas įgyvendinti 1.2.7 veiksmas.

Produkto rodiklis
(Kauno regiono ITVP)
1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos
atviros erdvės miestų vietovėse, m2

1.1-P-2 Pastatyti arba atnaujinti
viešieji arba komerciniai pastatai
miestų vietovėse, m2

1.2-P-1 Bendras rekonstruotų arba
atnaujintų kelių ilgis, km
1.2-P-2 Parengti darnaus judumo
mieste planai, vnt.
1.2-P-4 Įrengtų naujų pėsčiųjų takų ir
(ar) trasų ilgis, km
1.2-P-5 Įsigytos ekologiškos
transporto priemonės, vnt.

Rodiklio reikšmė nepasiekta, nes planuotu laiku (2018 m.)
nebuvo baigti įgyvendinti 1.2.14, 1.2.17 ir 1.2.22 veiksmai.

Programoje numatyta 12 produkto rodiklių, tačiau 3 iš jų neturi nustatytos siektinos reikšmės
2018 m.

II. Informacija apie Kauno miesto ITVP
įgyvendinimą.
Įgyvendinti projektai (3)
Įgyvendinami projektai (42)

45 projektai

Bendras biudžetas:
154,7 mln. Eur, iš kurių
107,1 mln. Eur ES lėšos.
Iki 2018 metų pabaigos
panaudota*:
Iš viso 24,4 mln. Eur (arba
15,8 proc.), iš kurių 13,6
mln. Eur ES lėšos.

* Informacija atnaujinta pagal Kauno miesto savivaldybės 2019-02-11 pateiktą
savivaldybės tarybos patvirtintą ITVP įgyvendinimo ataskaitą už 2018 metus.

II. Informacija apie Kauno miesto ITVP
įgyvendinimą.
Tikslas:
Sumažinti neigiamas demografines tendencijas Kauno miesto
tikslinėse teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką.
Uždaviniai:
1. Sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, kuriant naujus ir
stiprinant esamus traukos centrus tikslinėse teritorijose.
2. Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams,
kompleksiškai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą.
3. Mažinti socialinę atskirtį, skatinant socialiai pažeidžiamų
grupių integraciją ir sveiką gyvenimo būdą.
4. Mažinti oro užterštumą, kuriant saugią ir darnią susisiekimo
sistemą.

II. Informacija apie Kauno miesto ITVP
įgyvendinimą.
Rodiklis

Siektina reikšmė
2018 m.

Pasiekta reikšmė
2018 m.

-0,80

-0,55

34

40,18

Rezultato rodiklis: 1-R-2 Išvykusių gyventojų skaičius, asm.

8100

10 312

Rezultato rodiklis: 1-R-3 Vidutinės disponuojamos namų
ūkio pajamos, Eur

869

910,9

1

23,2

Efekto rodiklis: 1-E Gyventojų skaičiaus pokytis Kauno
mieste, proc.
Rezultato rodiklis: 1-R-1 Įmonių skaičius, tenkantis 1000
gyventojų, vnt.

Rezultato rodiklis: 1-R-4 Kietųjų dalelių vidutinės paros
koncentracijos metinis pokytis, proc.

II. Informacija apie Kauno miesto ITVP
įgyvendinimą.
Pasiektos 6 iš 22* nustatytų produkto rodiklių reikšmės.
16 iš 22 rodiklių reikšmės nepasiektos, nes planuotu laiku nebuvo
baigti įgyvendinti veiksmai.

* Informacija atnaujinta pagal Kauno miesto savivaldybės 2019-02-11 pateiktą
savivaldybės tarybos patvirtintą ITVP įgyvendinimo ataskaitą už 2018 metus.

Siektina
reikšmė
2018 m.

Pasiekta
reikšmė
2018 m.

759 775

0

12 800

0

Planuoti veiksmai, turintys įtaką rodikliui,
2018 m. nepradėti įgyvendinti.

1-1-P-3 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui
gamtos ir kultūros paveldo objektai ir
teritorijos, vnt.

1

0

Veiksmai, įtakojantys rodiklį, 2018 m.
įgyvendinti, bet nebaigti.

1-2-P-1 Švietimo ir kitų švietimo teikėjų
įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF
lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei
viena edukacinė erdvė, vnt.

8

0

Visi veiksmai įgyvendinami, bet 2018 m.
nebaigtas nei vienas.

1-2-P-2 Investicijas gavusios vaikų priežiūros
arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, asm.

4548

1623

Visi veiksmai įgyvendinami, bet 2018 m.
baigti tik du.

1-2-P-3 Gyventojai, kuriems teikiamos
paslaugos naujai pastatytais nuotekų
surinkimo tinklais, gyventojų

1812

0

Veiksmas įgyvendinamas, bet 2018 m.
nebaigtas.

1-2-P-4 Rekonstruotų vandens tiekimo ir
nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km

26,28

0

Veiksmas įgyvendinamas, bet 2018 m.
nebaigtas.

Produkto rodiklis
(Kauno miesto ITVP)
1-1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros
erdvės miestų vietovėse, m2, 2018 m.
1-1-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba
komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2

Komentaras

Dalis veiksmų įgyvendinama, bet 2018 m.
nebaigtas nei vienas.

Siektina
reikšmė
2018 m.

Pasiekta
reikšmė
2018 m.

1-2-P-5 Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio
surenkamam paviršiniam (lietaus)
vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar)
rekonstruota infrastruktūra, ha

549,34

0

1-2-P-6 Sukurti / pagerinti atskiro
komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, t

13 065

0

Įrengiant komunalinių atliekų aikšteles
reikėjo tikslinti parengtą aikštelių išdėstymo
planą. Visą planuotą pajėgumų rodiklį (kartu
su 2017 m. planuotu) numatoma pasiekti
2019 m. – 13 065,4 t/m.

1-3-P-1 Investicijas gavę socialinių paslaugų
infrastruktūros objektai, 1 vnt.

1

0

Veiksmas įgyvendinamas, bet 2018 m.
nebaigtas.

173

34

1

0

1 000

1226

Produkto rodiklis
(Kauno miesto ITVP)

1-3-P-2 Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių
būstų skaičius, vnt.

1-3-P-3 Modernizuoti kultūros
infrastruktūros objektai, vnt.

1-3-P-4 Tikslinių grupių asmenys, kurie
dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo
renginiuose bei sveikatos raštingumą
didinančiose veiklose, asm.

Komentaras

Veiksmas įgyvendinamas, bet 2018 m.
nebaigtas.

Iki 2018-12-31 įsigyti 34 būstai. Pirkimas
vyksta vangiai, nes nėra pasiūlos. 2018 m.
paspartinus procedūras, įsigyti 26 butai,
2017 m. buvo įgyti 8 butai, iš viso per 2017–
2018 m. įsigyti 34 butai, dar dėl 10 butų
2018 m. įvyko derybos.
Veiksmai įgyvendinami, bet 2018 m.
nebaigti.

Reikšmė pagal anketinius duomenis 2018 m.
patvirtintus Europos socialinio fondo
agentūros.

Siektina
reikšmė
2018 m.

Pasiekta
reikšmė
2018 m.

1-4-P-1 Bendras rekonstruotų arba
atnaujintų kelių ilgis, km

0,5

0,26

1-4-P-3 Įrengtų naujų dviračių ir (ar)
pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km

10,25

4,264

1-4-P-4 Įdiegtos saugų eismą gerinančios
priemonės, vnt.

2

0

Veiksmai įgyvendinami, bet 2018 m.
nebaigti.

1-4-P-5 Įsigyti gatvių valymo įrenginiai,
vnt.

9

9

2017 m. planuoti valymo įrenginiai
įsigyti.

22

0

2019 m. I ketv. bus įsigyti 24 ekologiški
troleibusai.

Produkto rodiklis
(Kauno miesto ITVP)

1-4-P-6 Įsigytos naujos ekologiškos
viešojo transporto priemonės, vnt.

Komentaras

Veiksmai įgyvendinami, bet 2018 m.
nebaigti.
Įgyvendintas 1 iš 2 veiksmų.

Programoje numatyta 22 produkto rodikliai, tačiau 4 iš jų neturi nustatytos siektinos reikšmės
2018 m.

III. Pasiūlymai dėl programų tikslų ir uždavinių
pakeitimo.

{ Pasiūlymų negauta. }

Kita informacija
1. ITVP įgyvendinimo ataskaitų pristatymas savivaldybių
taryboms.
2. Informavimas apie pakeitimus.
3. Tolimesni veiksmai.

Dėkojame už dėmesį

