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6 priedas

KAUNO REGIONO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2013 METŲ II 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)
3.2.1.10. Universalių daugiafunkcinių centrų Kruonio universalaus
Kaišiadorių rajono
1.850.623 Lt
Bendra
1.
steigimas
daugiafunkcinio centro steigimas
savivaldybės
1.573.029 Lt
ES
administracija
277.594 Lt
SB
Planuojami rezultatai. Įsteigti universalų daugiafunkcinį centrą, aprūpinti jį reikiama įranga bei baldais.
3.2.1.10. Universalių daugiafunkcinių centrų Kulvos
seniūnijos
universalaus Jonavos
rajono 1.000.000 Lt
Bendra
2.
steigimas
daugiafunkcinio centro sukūrimas savivaldybės
850.000 Lt
ES
Batėgalos kaime
administracija
150.000 Lt
SB
Planuojami rezultatai: Įsteigti universalų daugiafunkcinį centrą Kulvos seniūnijoje, Batėgalos kaime.
3.2.1.10. Universalių daugiafunkcinių centrų Jonavos rajono Ţeimių pagrindinės Jonavos
rajono 1.312.162,40Lt Bendra
3.
steigimas
mokyklos pastato modernizavimas savivaldybės
1.115.338,04Lt ES
pritaikant universalaus daugiafunkcio administracija
196.824,36 Lt SB
centro veiklai
Planuojami rezultatai: Modernizuoti Jonavos rajono Ţeimių pagrindinės mokyklos pastatą.
3.2.2.3.Švietimo įstaigų pastatų renovacija ir Kaišiadorių rajono mokyklosKaišiadorių rajono
103.070,00 Lt Bendra
4.
naujų statyba
darţelio „Rugelis“ patalpų ir įrangos savivaldybės
58.760,50 Lt
ES
atnaujinimas
administracija
44.309,50 Lt
SB
Planuojami rezultatai. Suremontuoti darţelio patalpas bei aprūpinti baldais, įrengti patalpą metodinei veiklai bei aprūpinti kompiuterine įranga ir
baldais.
4.1.3.1. Švietimo, kultūros, socialinės ir Kauno rajono Garliavos Jonučių Kauno
rajono 418.189.00 Lt Bendra
5.
sveikatos prieţiūros bei kitų viešojo vidurinės
mokyklos
pastato savivaldybės
355.460,65 Lt ES
administravimo
įstaigų
pastatų renovacija
administracija
62.728,35 Lt
VB
rekonstrukcija, taip pat kitų energijos
taupymo priemonių įgyvendinimas Kauno
apskrityje siekiant padidinti jų energetinį

2
efektyvumą
Planuojami rezultatai: Apšiltinti vidurinės mokyklos pastato fasadą apie 899,9 kv. m, atnaujinti stogo dangą apie 962 kv. m.
4.1.3.1. Švietimo, kultūros, socialinės ir Kauno rajono Babtų mokyklos- Kauno
rajono 560.258.00 Lt Bendra
6.
sveikatos prieţiūros bei kitų viešojo darţelio renovacija
savivaldybės
476.219,30 Lt ES
administravimo
įstaigų
pastatų
administracija
84.038,70 Lt
VB
rekonstrukcija, taip pat kitų energijos
taupymo priemonių įgyvendinimas Kauno
apskrityje siekiant padidinti jų energetinį
efektyvumą
Planuojami rezultatai: Apšiltinti mokyklos-darţelio fasadą 1550 kv. m, apšiltinti stogą 870 kv. m.
4.1.3.1. Švietimo, kultūros, socialinės ir
Kauno rajono Garliavos Adomo
Kauno
rajono 708.189.00 Lt Bendra
7.
sveikatos prieţiūros bei kitų viešojo
Mitkaus vidurinės mokyklos pastato
savivaldybės
601.960.65 Lt ES
administravimo įstaigų pastatų
renovacija
administracija
106.228.35 Lt VB
rekonstrukcija, taip pat kitų energijos
taupymo priemonių įgyvendinimas Kauno
apskrityje siekiant padidinti jų energetinį
efektyvumą
Planuojami rezultatai: Įdiegti energijos taupymo paketą (fasado sienų su angokraščiais ir cokoliais 2331,85 kv. m.; stogo dangos 922,63 kv. m.
apšiltinimas). Atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sutaupyti energijos 0,14 GWh.
4.1.3.1. Švietimo, kultūros, socialinės ir Kauno rajono Garliavos vaikų Kauno
rajono 980.885,00 Lt Bendra
8.
sveikatos prieţiūros bei kitų viešojo lopšelio-darţelio
„Eglutė“ savivaldybės
833.752,25 Lt ES
administravimo
įstaigų
pastatų renovavimas
administracija
147.132,75 Lt VB
rekonstrukcija, taip pat kitų energijos
taupymo priemonių įgyvendinimas Kauno
apskrityje siekiant padidinti jų energetinį
efektyvumą
Planuojami rezultatai: Apšiltinti vaikų lopšelio-darţelio fasadą 1072 kv. m, apšiltinti stogą 1350 kv. m.; pakeisti šilumos sistemą.
4.1.3.1. Švietimo, kultūros, socialinės ir
Kėdainių J.Paukštelio pagrindinės
Kėdainių rajono
685.157,00 Lt Bendra
9.
sveikatos prieţiūros bei kitų viešojo
mokyklos ir Kėdainių kalbų
savivaldybės
582383,45 Lt
ES
administravimo įstaigų pastatų
mokyklos pastatų rekonstrukcija
administracija
102.773,55 Lt VB
rekonstrukcija, taip pat kitų energijos
taupymo priemonių įgyvendinimas
Kauno apskrityje siekiant padidinti jų
energetinį efektyvumą
Planuojami rezultatai: Energijos taupymo poţiūriu atnaujinti pastatų (skaičius) – 2; atnaujintuose viešuosiuose paskirties pastatuose sutaupyti
energijos 0,19 GWh.
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4.1.4.1. Atvirų vandens telkinių kokybės
Raseinių miesto I ir II tvenkinių
Raseinių rajono
441.054,70 Lt Bendra
gerinimas, jų rekreacinio potencialo
išvalymas
savivaldybės
396.949,23 Lt ES
didinimas bei taršos maţinimas, uţterštų
administracija
44.105,47 Lt
SB
vandens telkinių valymas
Planuojami rezultatai: Pagerinti Raseinių miesto ir tuo pačiu viso rajono vandens telkinių ekologinę būklę, išvalant Raseinių miesto I ir II tvenkinius
(bendras plotas – 1,27 ha) ir iškasant susidariusį dumblą (apie 6416 m3).
4.3.1.4. Kauno regiono savivaldybių Kauno
rajono
savivaldybės Kauno
rajono 69.142,51 Lt
Bendra
11.
strateginių plėtros planų parengimas ir korupcijos apraiškų studija
savivaldybės
58.771,13 Lt
ES
atnaujinimas
administracija
10.371,38 Lt
SB
10.

Planuojami rezultatai: Parengti Kauno rajono savivaldybės korupcijos apraiškų maţinimo galimybių studiją, kuri bus panaudota atnaujintame
savivaldybės 2013-2020 metų strateginiame plėtros plane.
4.3.1.4. Kauno regiono savivaldybių
Sektorinių studijų bei tyrimų, skirtų
Kėdainių rajono
439.818,33 Lt Bendra
12.
strateginių plėtros planų parengimas ir
tobulinti Kėdainių rajono
savivaldybės
373.845,58 Lt ES
atnaujinimas
savivaldybės strateginį plėtros planą, administracija
65.972,75 Lt
SB
parengimas
Planuojami rezultatai: Parengti ir (ar) atnaujinami savivaldybių plėtros strateginiai planai (skaičius)– 1 vnt.
4.3.2.1. Veiklos valdymo, finansų apskaitos, AEI plėtros planas
Jonavos
rajono 99.999,48 Lt
Bendra
13.
viešųjų paslaugų kokybės ir strateginio
savivaldybės
69.433,06 Lt
ES
planavimo sistemos optimizavimas ir
administracija
30.566,42
SB
modernizavimas Kauno regiono
savivaldybėse
Planuojami rezultatai: Parengti sektorinę studiją atsinaujinančių energijos išteklių srityje (AEI plėtros planas) ir atnaujinti savivaldybės ilgalaikį
plėtros planą iki 2021 m.
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba
konkurso būdu)
1.4.1.23. Aktyvaus poilsio, turizmo, sporto, Aktyvaus poilsio zonos įrengimas
Prienų rajono
195.774,79 Lt Bendra
1.
sveikatingumo, rekreacijos ir viešųjų erdvių Ţemaitkiemio kaime
savivaldybės
176.197,31 Lt ES
infrastruktūros sukūrimas ir modernizavimas
administracija
19.577,48 Lt
SB
Kauno regione
Planuojami rezultatai: Įrengti universalią aikštelę su inventoriumi, vaikų ţaidimo aikštelę su inventoriumi; automobilių stovėjimo aikštelę,
privaţiavimo kelią prie bendruomenės pastato, iškloti trinkelėmis takus prie pastato, iki vaikų ţaidimo aikštelės, iki universalios sporto ţaidimų aikštelės,
sumontuoti laiptus nuo kelio link bendruomenės pastato, įsigyti techniką (vejos traktorių).
2.1.1.11. Bendruomeninės infrastruktūros Administracinio pastato Klebiškio
Prienų rajono
128.536,83 Lt Bendra
2.
gerinimas ir gyvenamosios aplinkos kaime (unikalus NR.6996-1006savivaldybės
117.726,33 Lt ES
gerinimas
6013) remontas ir pritaikymas
administracija
10.810,50 Lt
SB
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visuomenės poreikiams
Planuojami rezultatai: Suremontuoti pastato stogą, pakeisti pastato langus ir duris, įrengti metalinį pandusą ir suremontuoti laiptus.
2.1.1.11. Bendruomeninės infrastruktūros Pastato–vaikų darţelio (unikalus Nr. Prienų rajono
220.185,63 Lt Bendra
3.
gerinimas ir gyvenamosios aplinkos 6998-0037-3018) remontas ir
savivaldybės
201.667,07 Lt ES
gerinimas
pritaikymas visuomeniniams
administracija
18.518,56 Lt
SB
poreikiams
Planuojami rezultatai: Atlikti pastato vidaus remonto darbus, atnaujinti šildymo, vėdinimo, vandentiekio ir kanalizacijos sistemas, įrengti pandusą
neįgaliesiems, įrengti priešgaisrinę signalizaciją bei atnaujinti elektros instaliaciją, įsigyti baldus.
2.1.1.1. Aktyvaus poilsio infrastruktūros
Išlauţo pagrindinės mokyklos
Prienų rajono
115.079,17 Lt Bendra
4.
modernizavimas ir plėtra kaimo vietovėse
aikštyno su paplūdimio tinklinio
savivaldybės
103.571,25 Lt ES
aikštele įrengimas
administracija
11.507,92 Lt
SB
Planuojami rezultatai: Įrengti paplūdimio tinklinio ir sportinių ţaidimų aikšteles, šuoliaduobę, įrengti suoliukus ir stogines aplink aikštyną, įsigyti
techniką (ţoliapjovę).
2.1.1.1. Aktyvaus poilsio infrastruktūros
Jiezno gimnazijos aikštyno įrengimas Prienų rajono
123.926,53 Lt Bendra
5.
modernizavimas ir plėtra kaimo vietovėse
savivaldybės
111.533,88 Lt ES
administracija
12.392,65 Lt
SB
Planuojami rezultatai: Įrengti krepšinio aikštelę su inventoriumi, įrengti futbolo aikštės vatus, įrengti 4 bėgimo takus (250x5 m).
2.1.1.1. Aktyvaus poilsio infrastruktūros
Krepšinio aikštelės įrengimas
Prienų rajono
61.863,27 Lt
Bendra
6.
modernizavimas ir plėtra kaimo vietovėse
Kunigiškių kaime
savivaldybės
55.676,94 Lt
ES
administracija
6.186,33 Lt
SB
Planuojami rezultatai: Įrengti 390 kv.m krepšinio aikštelę su inventoriumi.
2.1.1.1. Aktyvaus poilsio infrastruktūros
Balbieriškio pagrindinės mokyklos
Prienų rajono
123.626,53 Lt Bendra
7.
modernizavimas ir plėtra kaimo vietovėse
daugiafunkcinio sporto aikštyno
savivaldybės
111.263,88 Lt ES
įrengimas
administracija
12.362,65 Lt
SB
Planuojami rezultatai: Įrengti 648 kv.m daugiafunkcinę maţojo futbolo, lauko teniso ir badmintono aikštelę su inventoriumi, įrengti 40 sėdimų vietų
tribūną, aptverti tvora, įrengti paplūdimio tinklinio (10x18 m) aikštelę su inventoriumi.
4.1.2.6. Geriamo vandens gerinimo stočių Šilavoto kaimo bendruomenės namų
Prienų rajono
252.059,00 Lt Bendra
8.
įrengimas ir rekonstrukcija
ir mokyklos nuotekų valymo
savivaldybės
226.853,10 Lt ES
įrenginių statyba
administracija
25.205,90 Lt
SB
Planuojami rezultatai: Pastatyti kaimo bendruomenės ir mokyklos nuotekų valymo įrenginius, nutiesti buitinių nuotekų tinklą nuo bendruomenės namų
pastato iki esamų nuotekų tinklų Jiesios g., Šilavoto k. ir 35 m nuo mokyklos pastato iki esamo buitinių nuotekų tinklo, praeinančio greta mokyklos
pastato.
4.1.2.6. Geriamo vandens gerinimo stočių Purvininkų kaimo vandens gerinimo
Prienų rajono
563.966,75 Lt Bendra
9.
įrengimas ir rekonstrukcija
įrenginių ir vandens tiekimo tinklų
savivaldybės
507.570,08 Lt ES
statyba
administracija
56.396,67 Lt
SB
Planuojami rezultatai: Įrengti vandens nugeleţinimo ir kokybės gerinimo įrangą, nutiesti vandentiekio tinklą nuo vandenvietės iki paskirstymo šulinių.
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4.1.3.3. Katilinių modernizavimas, jų
Raseinių miesto katilinės
Uţdaroji akcinė
7.300.455 Lt
Bendra
pritaikymas atsinaujinančių energijos
modernizavimas pastatant 5 MW
bendrovė "Raseinių
3.250.000 Lt
ES
išteklių naudojimui, biokuro katilų įrengimas šiluminės galios katilą
šilumos tinklai"
4.050.455,00
Įmonės
Kauno regione
Lt
lėšos/SB
Planuojami rezultatai: Raseinių katilinės teritorijoje sumontuoti 5,0 MW galios biokuro katilą ir degimo produktų kondensavimo šilumokaitį atliekinės
šilumos atgavimui iš degimo produktų.
Valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudţetų lėšos)
3.5.1.1. Viešosios kultūros infrastruktūros Jonavos rajono savivaldybės kultūros Jonavos
rajono 450.000 Lt
Bendra
1.
modernizavimas ir plėtra
centro modernizavimas
savivaldybės
400.000 Lt
VB
administracija
50.000 Lt
SB
10.

Planuojami rezultatai: Pakeisti kultūros centro radiatoriai, galutinai sutvarkytas šiluminis ūkis, vamzdynai, atliktas maţosios salės II aukšte remontas,
pakeistos lauko durys, pilnai sutvarkyti karšto-šalto vandens vamzdynai, nupirkta įranga.
3.4.2.4.
Sveikatos
prieţiūros
įstaigų VšĮ Jonavos ligoninės pastatų Jonavos
rajono 300.000,00 Lt
VB
2.
infrastruktūros gerinimas
rekonstravimas
ir
sterilizacijos savivaldybės
proceso modernizavimas
administracija
Planuojami rezultatai: Pastatyti antstatą ant sterilizacinės korpuso (sienos, stogas ir langai, be apdailos ir inţinierinių tinklų).
Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas
3.3.2.3. Nestacionarių socialinių paslaugų Kompleksinės integralios pagalbos SBĮ Kauno rajono 747.301,00 Lt Bendra
1.
infrastruktūros plėtra
asmens namuose modelio sukūrimas socialinių paslaugų 747.301,00 Lt ES
ir plėtra asmenims, turintiems sunkią centras
negalią, ir jų šeimoms Kauno rajone
Planuojami rezultatai: Steigti integralios pagalbos paslaugas Kauno rajono gyventojams, įsigyti dvi transporto priemones ir kitą reikalingą įrangą.
Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas
2.3.1.4. Biokuro gamybos bei kitų Bukonių
pagrindinės
mokyklos Jonavos
rajono 368.456,64 Lt Bendra
1.
atsinaujinančių išteklių panaudojimo kaime biokuro katilinės įrengimas
savivaldybės
333.456,64 Lt ES
skatinimas
administracija
35.000 Lt
SB
Planuojami rezultatai: Įrengti biokuro katilinę Bukonių pagrindinėje mokykloje
4.1.3.1. Švietimo, kultūros, socialinės ir Jonavos rajono Panoterių Petro Jonavos
rajono 1.244.677 Lt.
2.
sveikatos prieţiūros bei kitų viešojo Vaičiūno pagrindinės mokyklos savivaldybės
1.159.178 Lt
administravimo
įstaigų
pastatų modernizavimas
administracija
85.499 Lt
rekonstrukcija, taip pat kitų energijos
taupymo priemonių įgyvendinimas Kauno
apskrityje siekiant padidinti jų energetinį
efektyvumą

Bendra
ES
SB
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Planuojami rezultatai: Apšiltinti pastatą.
4.1.3.1. Švietimo, kultūros, socialinės ir
3.
sveikatos prieţiūros bei kitų viešojo
administravimo
įstaigų
pastatų
rekonstrukcija, taip pat kitų energijos
taupymo priemonių įgyvendinimas Kauno
apskrityje siekiant padidinti jų energetinį
efektyvumą
Planuojami rezultatai: Apšiltinti pastatą.
2.1.1.7. Sporto ir vaikų ţaidimų aikštelių
4.
seniūnijų gyvenvietėse atnaujinimas bei
įrengimas

Jonavos rajono Kulvos Abraomo Jonavos
rajono 1.123.211,99Lt Bendra
Kulviečio pagrindinės mokyklos savivaldybės
640.470,00 Lt ES
modernizavimas
administracija
482.741,99 Lt SB

Vaikų ţaidimo aikštelės įrengimas Jonavos
rajono 60.854,65 Lt
Mimainių kaime
savivaldybės
45.263,53 Lt
administracija
9.505,66 Lt
6.085,46 Lt
Planuojami rezultatai: Įrengti vaikų ţaidimo aikšteles Mimainių kaime.

Eil.
Nr.

Bendra
ES
VB
SB

BAIGTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami regionų planavimo būdu)
1.3.2.1. Kauno regiono miesto, miestelių ir Kėdainių miesto Respublikos gatvės Kėdainių rajono
3.139.367,79
Bendra
1.
kaimų gatvių rekonstrukcija, naujų gatvių rekonstrukcija
savivaldybės
Lt
tiesimas, taip pat apšvietimo ir lietaus
administracija
2.668.462,63
ES
kanalizacijos įrengimas
Lt
329.633,61 Lt VB
141.271,55 Lt SB
Rezultatai: Nutiesti nauji ir rekonstruoti esami automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės) km–1,29; sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais
automobilių keliais laikas (procentai) – 20.
2.1.1.1. Aktyvaus poilsio infrastruktūros Kompleksinė Ţeimių miestelio plėtra Jonavos
rajono 771307,94 Lt
Bendra
2.
modernizavimas ir plėtra kaimo vietovėse
savivaldybės
655.611,74 Lt ES
administracija
57.848,10 Lt
VB
57.848,10 Lt
SB
Rezultatai: Sutvarkyta Ţeimių miestelio viešoji aplinka
2.1.1.1. Aktyvaus poilsio infrastruktūros Kompleksinė Ruklos miestelio plėtra Jonavos
rajono 838.345,94 Lt Bendra
3.
modernizavimas ir plėtra kaimo vietovėse
savivaldybės
712.594,04 Lt ES
administracija
62.875,93 Lt
VB
62.875,97 Lt
SB
Rezultatai: Sutvarkyta Ruklos miestelio viešoji aplinka
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4.

3.2.2.1 Ikimokyklinio ugdymo paslaugas Kauno rajono Noreikiškių vaikų Kauno
rajono 848840,35 Lt
teikiančių įstaigų modernizavimas ir jų lopšelio-darţelio
„Ąţuolėlis“ savivaldybės
564213,48 Lt
infrastruktūros plėtra
modernizavimas
administracija
284626,87 Lt

Rezultatai: Atnaujintos vaikų lopšelio-darţelio patalpos, baldai, įranga.
3.2.2.1. Ikimokyklinio ugdymo paslaugas
Raseinių lopšelio – darţelio
5.
teikiančių įstaigų modernizavimas ir jų
„Saulutė“ modernizavimas
infrastruktūros plėtra

Raseinių rajono
savivaldybės
administracija

Bendra
ES
SB

1.036.812,45
Bendra
Lt
881.290,57 Lt ES
155.521,88 Lt SB
Rezultatai: Modernizuotas lopšelis – darţelis; įsigyta ir įrengta: 1 įrangos komplektas, 1 baldų komplektas, 1 kompiuterinės technikos komplektas. Taip
tiesiogiai prisidėta prie 289 ugdymo įstaigos auklėtinių ir darbuotojų ugdymosi ir darbo sąlygų pagerinimo.
3.2.2.3. Švietimo įstaigų pastatų renovacija
Raseinių lopšelio – darţelio
Raseinių rajono
1.562.865,02
Bendra
6.
ir naujų statyba
„Saulutė“ pastato rekonstravimas ir
savivaldybės
Lt
ES
energetikos sistemos
administracija
1.328.435,27
VB
modernizavimas
Lt
234.429,75 Lt
Rezultatai: Rekonstruotas Raseinių lopšelio – darţelio „Saulutė“ pastatas, siekiant sumaţinti suvartojamas energijos sąnaudas bei pagerinti lopšelio –
darţelio 249 maţamečių ir ikimokyklinio amţiaus vaikų bei 54 darbuotojų darbo sąlygas. Rekonstruojant pastatą buvo atlikti šie darbai: apšiltinti ir
suremontuoti išoriniai atitvarai – 1392 m2, pakeisti langai – 237,31 m2 ir durys – 49,17 m2, apšiltintas ir rekonstruotas stogas – 1360,6 m2. Taip pat buvo
atlikti pastato energetinio ūkio atnaujinimo darbai, kurių metu buvo atnaujinta šildymo, apšvietimo sistemos ir su ja susijusi elektros instaliacija bei
įrengtas saulės kolektorius bei rekuperacinė vėdinimo sistema. Tikimasi atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupyti 0,19 GWh energijos.
3.3.4.3. Socialinio būsto renovacija
Socialinių
būstų,
esančių Jonavos
rajono 983.879,28Lt
Bendra
7.
daugiabučiuose
namuose, savivaldybės
836.297,38 Lt ES
modernizavimo
išlaidų administracija
147.581,90 Lt SB
kompensavimas, I etapas
Rezultatai: Atnaujintas socialinis būstas
4.1.3.2. Daugiabučių namų atnaujinimas Karaliaus Mindaugo g. 10 namo Jonavos rajono
1.061.124,79
Bendra
8.
didinant jų energetinį efektyvumą
modernizavimas
savivaldybės
Lt
administracija
901.956,07 Lt ES
159.168,72 Lt Privačios
lėšos
Rezultatai: Modernizuotas 1 daugiabutis
4.3.1.4.
Kauno regiono savivaldybių Kauno miesto savivaldybės 2013- Kauno
miesto 631.040,56 Lt Bendra
9.
strateginių plėtros planų parengimas ir 2015 m. strateginio veiklos plano savivaldybės
536.384,48 Lt ES
atnaujinimas
parengimas
administracija
94.656,08 Lt
SB
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Rezultatai: Parengtas Kauno miesto savivaldybės 2013-2015 metų strateginis veiklos planas ir 4 sektorinės studijos: Kauno miesto kultūros sektoriaus
įtaka regiono savitumui; Kauno miesto centralizuoto aprūpinimo šiluma strategija; Kauno turizmo infrastruktūros studija ir Kauno miesto savivaldybės
gyventojų susisiekimo poreikio tyrimas.
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
2.1.1.11. Bendruomeninės infrastruktūros Batniavos
mokyklos
ir Kauno
rajono 416302,00 Lt Bendra
1.
gerinimas ir gyvenamosios aplinkos bendruomenės aktyvaus poilsio ir savivaldybės
316927,00 Lt ES
gerinimas
sporto aikštyno įrengimas
administracija
64161,00 Lt
VB
35214,00 Lt
SB
Rezultatai: Įrengta: universali krepšinio- tinklinio aikštelė (540 m 2 ); teritorijoje nutiesta nauja pėsčiųjų tako trąsa (takas prie krepšinio-tinklinio
aikštelės 97 m 2, takas nuo mokyklos iki stadiono 110 m 2 ); praplėsta stadiono zona bei paslinkta link sklypo ribos (naujai įrengiamos dalies plotas 1100
m 2 ), futbolo stadiono danga pakeista nauja sportinės vejos danga; aplink stadioną įrengtas naujas bėgimo takas (634 m 2 ); įrengta dalis automobilių
parkavimo aikštelės (87 m 2 ) su šalia naujai paklotu šaligatviu (87 m 2 ).
3.5.1.1. Viešosios kultūros infrastruktūros Bukonių kaimo baţnyčios remontas
Jonavos
rajono 238.115,6 Lt
Bendra
2.
modernizavimas ir plėtra
savivaldybės
157.355,00 Lt ES
administracija
33.044,55 Lt
VB
47.716,05 Lt
SB
Rezultatai: Suremontuota Bukonių kaimo baţnyčia
IŠORINIAI VEIKSNIAI
IŠORINIAI VEIKSNIAI (Faktai, įvykiai*)

1. Uţsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros

Pobūdis
grėsmė)

(galimybė

Grėsmė

/ Pasiūlymai
dėl
grėsmės
sumaţinimo
ar
galimybės
išnaudojimo
(prireikus
–
pasiūlymas regiono plėtros tarybai
pradėti plano keitimą)
Gali būti laiku neįsisavintos ES lėšos

9
2. Rangovų ar paslaugų teikėjų nesilaikymas terminų, numatytų sutartyse
Grėsmė
Gali būti laiku neįsisavintos ES lėšos
3. Uţsitęsę valstybinių įstaigų (Ministerijų, Direkcijų ir pan.) sprendimų
Grėsmė
Gali būti laiku neįsisavintos ES lėšos
priėmimai
4. Uţsitęsusios techninių projektų dokumentacijos derinimas su atsakingomis
Grėsmė
Gali būti laiku neįsisavintos ES lėšos
institucijomis
* 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

Registruotų bedarbių ir darbingo amţiaus gyventojų 9,4 %
(2013-06-01)
santykis
Vidutinis mėnesinis bruto darbo uţmokestis 2013 metų I 2.137,6 Lt
ketvirtį*

Palyginti su
šalies Pokytis, lyginant su Pokytis, lyginant su
vidurkiu (proc.)
praėjusiu ketvirčiu atitinkamu
praėjusių
metų
laikotarpiu
90,4 %
-1,8 %
-0,3%
(2013-06-01
(2013-03-01 buvo – (2012-06-01 – 9,7
šalies – 10,4 %)
11,2 %)
%)
95,7 %
-0,8 %; -17 Lt
+ 5,1 %; +104,5 Lt
(2013 m. I ketv. šalies – (2012 m. IV ketv. (2012 m. I ketv.
2.232,9 Lt)
2.154,6 Lt)
2.033,1 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
________________________________
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