Regionų plėtros planų rengimo metodikos
6 priedas
KAUNO REGIONO PLĖTROS PLANO IKI 2020 METŲ ĮGYVENDINIMO 2013 METŲ III KETVIRČIO APŢVALGA
VIDINIAI VEIKSNIAI
PRADĖTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

Eil.
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. Kauno regiono miestų, miestelių ir Fabriko g. dalies rekonstrukcija
Jonavos
rajono 1.341.176,65 Lt Bendra
kaimų gatvių rekonstrukcija, naujų gatvių
savivaldybės
1.140.000,15 Lt ES
tiesimas, taip pat apšvietimo ir lietaus
administracija
60.352,95 Lt
SB
kanalizacijos įrengimas
140.823,55 Lt
VB
Planuojami rezultatai: Bus rekonstruota Fabriko gatvė, keičiama danga, įrengiamos lietaus nuotekos, apšvietimas ir pėsčiųjų šaligatviai.
2.
3.2.2.2. Švietimo įstaigų pastatų statyba,
Energijos vartojimo efektyvumo
Raseinių rajono
1.925.412,00 Lt Bendra
renovacija ir modernizacija bei jų
didinimas pastate, adresu Dariaus ir
savivaldybės
1.543.982,00 Lt ES
infrastruktūros plėtra
Girėno g. 13, Raseiniai
administracija
272.467,00 Lt
VB
108.963,00 Lt
SB
Planuojami rezultatai: Bus kapitališkai suremontuotas pastatas, esantis adresu Dariaus ir Girėno g. 13, maţinant suvartojamas energijos sąnaudas bei
pritaikant mokyklos pastatą lopšelio-darţelio veiklai. Projekto metu bus atlikti šie kapitalinio remonto darbai: apšiltinti ir suremontuoti išoriniai atitvarai
– 1530 m2, apšiltinta perdanga virš rūsio – 800 m2, pakeisti langai – 484,4 m2 ir durys – 37,2 m2 bei rekonstruota ir apšildyta stogo danga – 1011,7 m2.
Taip pat bus atlikti pastato energetinio ūkio atnaujinimo darbai, kurių metu bus atnaujinta šildymo, apšvietimo sistemos ir su ja susijusi elektros
instaliacija bei įrengtas saulės kolektorius ir rekuperacinė vėdinimo sistema. Įgyvendinus šį projektą yra tikimasi atnaujintame viešosios paskirties pastate
sutaupyti 0,2 GWh energijos.
3.
3.2.3.1. Kauno regiono ir savivaldybių Kauno
rajono
savivaldybės Kauno
rajono 97.631,47 Lt
Bendra
administracijų bei joms pavaldţių biudţetinių administracijos skyrių ir seniūnijų savivaldybės
82.986,74 Lt
ES
įstaigų darbuotojų kompetencijos ir gebėjimų darbuotojų kvalifikacijos ir bendrųjų administracija
14.644,73 Lt
VB
didinimas
kompetencijų tobulinimas
Planuojami rezultatai: Numatoma patobulinti savivaldybės dirbančiųjų – seniūnijų darbuotojų (50 asmenų) ir administracijos skyrių darbuotojų (30
asmenų) kvalifikaciją ir bendrosios kompetencijos įgūdţius.
4.
3.2.3.1. Kauno apskrities ir savivaldybių
Birštono ir Jonavos, Kaišiadorių,
Birštono
1.209.835,29 Lt Bendra
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administracijų bei joms pavaldţių biudţetinių Kėdainių, Prienų, Raseinių rajonų
savivaldybės
1.028.359,29 Lt ES
įstaigų darbuotojų kompetencijos ir gebėjimų savivaldybių institucijų ir įstaigų
administracija
181.476,00 Lt
SB
didinimas
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas
Planuojami rezultatai: Kvalifikaciją pakels 456 šešių Kauno regiono savivaldybių politikai, įvairių pareigybių valstybės tarnautojai ir darbuotojai
dirbantys pagal darbo sutartis, vykdantys tiek vietos valdţios, tiek viešo administravimo funkcijas.
5.
3.3.2.3. Nestacionarių socialinių paslaugų
Savarankiško gyvenimo namų
Dovainonių darbo
1.631.387,00 Lt Bendra
infrastruktūros plėtra
steigimas Dovainonių darbo terapijos terapijos centro
1.386.678,95 Lt ES
centre
paramos ir labdaros 244.708,05 Lt
VB
fondas
Planuojami rezultatai: Įkurti suaugusių asmenų su proto negalia savarankiško gyvenimo namus
6.
3.4.2.4. Sveikatos prieţiūros įstaigų
Rumšiškių pirminės sveikatos
Kaišiadorių rajono
912285,00 Lt
Bendra
infrastruktūros gerinimas
prieţiūros centro pastato renovavimas savivaldybės
775442,25 Lt
ES
administracija
136842,75 Lt
VB
Planuojami rezultatai. Energijos taupymo poţiūriu atnaujintas viešosios paskirties pastatas
7.
4.1.3.1. Švietimo, kultūros, socialinės ir
Kėdainių “Ryto“ pagrindinės
Kėdainių rajono
1.270.340,00 Lt Bendra
sveikatos prieţiūros bei kitų viešojo
mokyklos rekonstrukcija
savivaldybės
1.079.789,00 Lt ES
administravimo įstaigų pastatų
administracija
190.551,00 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) – 1; atnaujintuose viešuosiuose paskirties pastatuose sutaupyta energijos
(GWh)-0,24.
8.
4.1.3.1. Švietimo, kultūros, socialinės ir
Balbieriškio seniūnijos
Prienų rajono
165.228,84 Lt
Bendra
sveikatos prieţiūros bei kitų viešojo
administracinio pastato renovacija
savivaldybės
120.827,81 Lt
ES
administravimo įstaigų pastatų rekonstrukcija,
administracija
44.401,03 Lt
SB
taip pat kitų energijos taupymo priemonių
įgyvendinimas Kauno apskrityje siekiant
padidinti jų energijos efektyvumą.
Planuojami rezultatai: Renovuoti Balbieriškio seniūnijos administracinį pastatą: pakeisti stogo dangą, apšiltinti antro aukšto perdangą bei pastato
sienas.
9.
4.1.3.8. Atsinaujinančių energijos šaltinių
Atsinaujinančių išteklių energijos
Raseinių rajono
57.273,00 Lt
Bendra
plėtros planų ir programų rengimas
naudojimo plėtros studijos parengimas savivaldybės
48.682,05 Lt
ES
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administracija
8.590,95 Lt
SB
Planuojami rezultatai: Parengti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros studiją, siekiant pagerinti Raseinių rajono savivaldybės strateginį
planavimą. Remiantis parengta studija maksimaliai panaudoti Raseinių rajono savivaldybėje atsinaujinančius energijos išteklius, skatinant naujų
technologijų vystymąsi ir diegimą, didinant gyventojų uţimtumą, maţinant tiesioginę priklausomybę nuo iškastinių energijos išteklių ir energijos importo
bei siekiant, kad kuo didesnė išlaidų energetiniams poreikiams dalis liktų rajono ribose.
10.
4.1.4.1. Atvirų vandens telkinių kokybės
Viduklės miestelio tvenkinių
Raseinių rajono
661.284,28 Lt Bendra
gerinimas, jų rekreacinio potencialo didinimas išvalymas
savivaldybės
595.155,85 Lt ES
bei taršos maţinimas, uţterštų vandens
administracija
66.128,43 Lt SB
telkinių valymas
Planuojami rezultatai: Pagerinti Viduklės miestelio ir tuo pačiu viso rajono vandens telkinių ekologinę būklę, išvalant Viduklės miesto I ir II tvenkinius
(bendras plotas – 2,17 ha) ir iškasant susidariusį dumblą (apie 4800 m3).
11.
4.1.4.2. Uţterštų teritorijų (buvusių pesticidų Bešeimininkių pastatų griovimas Jonavos
rajono 213.593,12 Lt Bendra
sandėlių, nelegalių sąvartynų ir pan.) Jonavos rajono savivaldybėje, I etapas savivaldybės
202.913,46 Lt ES
identifikavimas, valymas ir sutvarkymas
administracija
10.679,66 Lt SB
Kauno apskrityje
Planuojami rezultatai: Nugriauti Jonavos rajone esantys bei aplinką ţalojantys vizualinės taršos objektai (bešeimininkiai pastatai), o tai prisidės prie
ţmonių gyvenamosios aplinkos gerinimo bei iš dalies pagerins Jonavos rajono aplinkos kokybę.
12.
4.1.3.1. Švietimo, kultūros, socialinės ir Energijos
vartojimo
efektyvumo Jonavos
rajono 984.024,00 Lt Bendra
sveikatos prieţiūros bei kitų viešojo didinimas Jonavos pirminės sveikatos savivaldybės
836.420,40 Lt ES
administravimo įstaigų pastatų rekonstrukcija, prieţiūros centre
administracija
147.603,60 Lt VB
taip pat kitų energijos taupymo priemonių
įgyvendinimas Kauno apskrityje siekiant
padidinti jų energetinį efektyvumą
Planuojami rezultatai: Rekonstruoti Jonavos pirminės sveikatos prieţiūros centro pastatą: apšiltinti poliklinikos pastatą bei pamatus ir cokolinę dalį,
sutvarkyti nuogrindą aplink pastatą, pakeisti senus langus ir duris. Pagerėjęs patalpų mikroklimatas turės teigiamą poveikį pacientų ir personalo sveikatai,
personalo darbo našumui bei efektyvumui. Padidės poliklinikos patrauklumas, sumaţės išlaidos pastato išlaikymui.
13.
4.3.1.6. savivaldybių teritorijų planavimo
Prienų rajono savivaldybės teritorijų
Prienų rajono
415.834,15 Lt Bendra
dokumentų parengimas
planavimo dokumentų parengimas
savivaldybės
353.459,02 Lt ES
administracija
62.375,13 Lt SB
Planuojami rezultatai: Parengti Prienų rajono teritorijų planavimo dokumentus: 1 bendrąjį, 1 specialųjį ir 3 detaliuosius planus, siekiant uţtikrinti
sistemingą Prienų rajono teritorijų vystymąsi bei racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą. Projekto metu planuojama parengti: Prienų rajono
Balbieriškio kapinių teritorijos detalųjį planą; Stakliškių kaimo urbanizuotos teritorijos detalųjį planą; Išlauţo kaimo urbanizuotų teritorijų detalųjį planą;
Pakuonio miestelio teritorijos bendrąjį planą; Vietinės reikšmės ir vidaus kelių schemos-specialųjį planą.
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba
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konkurso būdu)
1.
1.4.1.23. Aktyvaus poilsio, turizmo, sporto,
Viešosios erdvės Ašmintos kaime
Prienų rajono
161.233,33 Lt Bendra
sveikatingumo, rekreacijos ir viešųjų erdvių
pritaikymas laisvalaikiui ir
savivaldybės
145.110,00 Lt ES
infrastruktūros sukūrimas ir modernizavimas
bendruomenės poreikiams
administracija
16.123,33 Lt SB
Kauno regione
Planuojami rezultatai: Įrengti estradą, amfiteatrą, daugiafunkcinę sporto ir renginių aikštelę su inventoriumi, įsigyti techniką (vejos traktorių).
2.
1.4.1.23. Aktyvaus poilsio, turizmo, sporto,
Viešosios erdvės Naujos Ūtos kaime
Prienų rajono
88.925,05 Lt Bendra
sveikatingumo, rekreacijos ir viešųjų erdvių
sutvarkymas ir pritaikymas vietos
savivaldybės
80.032,55 Lt ES
infrastruktūros sukūrimas ir modernizavimas
gyventojų poreikiams
administracija
8.892,50 Lt
SB
Kauno regione
Planuojami rezultatai: Įrengti estradą, amfiteatrą, daugiafunkcinę sporto ir renginių aikštelę su inventoriumi, įsigyti techniką (vejos traktorių).
3.
2.1.1.1 Aktyvaus poilsio infrastruktūros
Šilavoto pagrindinės mokyklos sporto Prienų rajono
123.626,53 Lt Bendra
modernizavimas ir plėtra kaimo vietovėse
aikštyno įrengimas
savivaldybės
111.263,88 Lt ES
administracija
12.362,65 Lt SB
Planuojami rezultatai: Įrengti krepšinio aikštelę su inventoriumi, įrengti futbolo aikštelę su inventoriumi, įrengti bėgimo taką, įsigyti techniką (vejos
traktorių).
4.
2.1.1.1 Aktyvaus poilsio infrastruktūros Krepšinio aikštelės įrengimas
Prienų rajono
61.863,27 Lt Bendra
modernizavimas ir plėtra kaimo vietovėse
Klebiškio kaime
savivaldybės
55.676,94 Lt ES
administracija
6.186,33 Lt
SB
Planuojami rezultatai: Įrengti krepšinio aikštelę su inventoriumi.
5.
2.1.1.1 Aktyvaus poilsio infrastruktūros Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos Prienų rajono
113.626,53 Lt Bendra
modernizavimas ir plėtra kaimo vietovėse
universalaus sporto aikštyno
savivaldybės
102.263,88 Lt ES
įrengimas
administracija
11.362,65 Lt SB
Planuojami rezultatai: Įrengti krepšinio aikštelę (30x17 m) su inventoriumi, įrengti tinklinio aikštelę (20x11 m) su inventoriumi, įrengti šuoliaduobę
(40 kv.m).
6.
2.1.1.11 Bendruomeninės infrastruktūros
Visuomeninės paskirties pastato
Prienų rajono
219.858,24 Lt Bendra
gerinimas ir gyvenamosios aplinkos
Naujosios Ūtos kaime remontas
savivaldybės
201.367,22 Lt ES
gerinimas
administracija
18.491,02 Lt Įnašas turtu
Planuojami rezultatai: Apšiltinti pastato sienas, pakeisti duris.
7.
2.1.2.6. Bendruomeninės infrastruktūros ir
Parko prie Viduklės Šv. Kryţiaus
Raseinių rajono
444.485,94 Lt Bendra
gyvenamosios aplinkos kaimo vietovėse
baţnyčios sutvarkymas
savivaldybės
220.406,25 Lt ES
gerinimas
administracija
135.182,50 Lt VB
88.897,19 Lt SB
Planuojami rezultatai: Bus atnaujintas parkas esantis prie Viduklės Šv. Kryţiaus baţnyčios. Numatomi atlikti šie pagrindiniai darbai: pagrindinio tako
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nuo šventoriaus iki Kęstučio g. įrengimas, takelių, apšvietimo, suolelių, šiukšliadėţių įrengimas, lietaus nuvedimo sistemos įrengimas ir automobilių
stovėjimo aikštelės įrengimas.
8.
2.2.2.3. Švietimo įstaigų pastatų renovacija ir Kauno Jono Jablonskio gimnazijos Kauno Jono
2.817.642,00 Lt Bendra
naujų statyba
pastato Kaune, Aušros g. 3, Jablonskio
2.464.309,60 Lt ES
modernizavimas
gimnazija
171.333,00 Lt
VB
Planuojami rezultatai: Padidinti vartojamos energijos efektyvumą Kauno Jono Jablonskio gimnazijos pastate. Atlikti šiuos atnaujinimo
(modernizavimo) darbus – pakeisti langus ir lauko duris, apšiltinti sienas ir pamatus, stogą ir pirmo aukšto grindis, modernizuoti vidaus šildymo ir karšto
vandens, vėdinimo, apšvietimo ir elektros instaliacijos sistemas.
9.
4.1.2.2. Centralizuotų vandentiekio ir
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo Uţdaroji akcinė
5.622.000,00 Lt Bendra
nuotekų tinklų plėtra
infrastruktūros plėtra Raseinių rajone
bendrovė "Raseinių 4.778.700,00 Lt ES
(Norgėluose, Andrušaičiuose,
vandenys"
562.200,00 Lt
VB
Šarkiuose, Kazbaraičiuose,
281.100,00 Lt
Pareiškėjo
Raseiniuose)
lėšos
Planuojami rezultatai: Išplėsti Raseinių rajono Norgėlų, Andrušaičių, Šarkių, Kazbaraičių gyvenvietėse ir Raseinių mieste viešai tiekiamų geriamojo
vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugas. Įgyvendinant projektą prie nuotekų tinklų bus prijungti 610 gyventojų, taip pat bus nutiesta naujų 9,8 km
nuotekos ir 2,1 km vandentiekio tinklų.
Valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudţetų lėšos)
1.
3.1.1.1. Viešųjų bibliotekų infrastruktūros Jonavos rajono viešosios bibliotekos Jonavos
rajono 300.000,00 Lt Bendra
modernizavimas ir plėtra Kauno regione
pastato modernizavimas (renovacija)
savivaldybės
300.000,00 Lt VB
administracija
Planuojami rezultatai: Suremontuoti Jonavos rajono viešosios bibliotekos stogą.
Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas
Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas
1.
3.2.2.3. Mokyklų stadionų bei sporto aikštynų Krepšinio aikštelės atnaujinimas
renovacija
Sujainių gyvenvietėje

Raseinių rajono
savivaldybės
administracija

36.972,22 Lt Bendra
27.500,00 Lt ES
5.775,00 Lt
VB
3.697,22 Lt
SB
Planuojami rezultatai: Sujainiuose prie buvusios mokyklos atnaujinti krepšinio aikštelę. Numatomi atlikti šie pagrindiniai darbai: ant senos asfalto
dangos pagrindo bus uţpiltas naujas asfalto dangos sluoksnis, aikštelės pakraščiai bus išlyginti, atveţtu juodţemiu ir uţsėti veja, bei pastatyti du nauji
krepšinio stovai.
2.
3.2.3.1. Kauno regiono ir savivaldybės Leonardo
da
Vinči
VETPRO Kauno
rajono 45.100,00 Lt Bendra
administracijų bei joms pavaldţių biudţetinių „Švietimo
specialistų
profesinių švietimo centras
45.100,00 Lt ES
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įstaigų darbuotojų kompetencijų ir gebėjimų kompetencijų tobulinimas, siekiant
didinimas
pagerinti ugdymo kokybę mokymo
įstaigose“
Planuojami rezultatai: Patobulinti švietimo specialistų kompetencijas, padėsiančios gerinti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą, ugdymo proceso
kokybę bei profesinį orientavimą mokyklose. Sustiprinti partnerių socialinius ir dalykinius ryšius, įtakosiančius tolesnį bendradarbiavimą. Uţsienio
šalyje įgyta patirtis bus pristatoma rajono pedagoginei bendruomenei bei savivaldybės administracijai. Parengti „Mokyklos veiklos planavimo
rekomendacijas“ bei kvalifikacijos tobulinimo programą „Ugdymo proceso kokybės tobulinimas, integruojant Turkijos švietimo institucijų patirtį“.
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.
1.3.2.1. Kauno regiono miestų, miestelių ir Centrinės miesto dalies gatvių Jonavos
rajono 3.475.907,44 Lt Bendra
kaimų gatvių rekonstrukcija, naujų gatvių rekonstravimas (Taikos, Vilniaus ir savivaldybės
2.954.521,33 Lt ES
tiesimas, taip pat apšvietimo ir lietaus Klaipėdos g.) II dalis
administracija
156.415,83 Lt
SB
kanalizacijos įrengimas
364.970,28 Lt
VB

/

Rezultatai: Rekonstruotos Klaipėdos, Taikos ir Vilniaus gatvės, kartu įrengiant lietaus kanalizaciją, apšvietimą ir šaligatvius. Projekto įgyvendinimas
pagerino transporto infrastruktūrą, sumaţino neigiamą transporto poveikį aplinkai, padidino eismo saugumą, pritaikė gatves augančiam automobilių ir
pėsčiųjų eismui, sumaţino autoįvykių galimybes.
2.
1.3.2.1. Kauno regiono miestų, miestelių ir
Prienų rajono savivaldybės vietinės
Prienų rajono
3.841.987,98 Lt Bendra
kaimų gatvių rekonstrukcija, naujų gatvių
reikšmės kelių infrastruktūros objektų savivaldybės
3.454.320,33 Lt ES
tiesimas, taip pat apšvietimo ir lietaus
plėtros trečiasis etapas
administracija
387.667,65 Lt SB
kanalizacijos įrengimas
Rezultatai: Rekonstruotos Prienų miesto gatvės: J.Brundzos g. (ilgis - 265 m); Laisvės a. (ilgis - 113 m), Kęstučio g. (ilgis - 761 m), Geguţės g.(ilgis 176 m), įrengti nauji gatvių dangos pagrindai, šaligatviai, įrengtas gatvių apšvietimas ir lietaus nuotakynė. Projekto įgyvendinimas pagerino transporto
infrastruktūrą, susisiekimo su rajono centru sąlygas, sumaţino neigiamą transporto poveikį aplinkai.
3.
2.1.1.11.Bendruomeninės
infrastruktūros Kauno rajono Ringaudų kaimo Kauno
rajono 1.191.774,98 Lt Bendra
gerinimas
ir
gyvenamosios
aplinkos atnaujinimas ir plėtra“
savivaldybės
560.165,45 Lt
ES
gerinimas
administracija
314.564,63 Lt
VB
144.404,90 Lt
SB
172.640,00 Lt
Savivaldybės
įnašas natūra
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Rezultatai: Rekonstruota 2200 m. Gėlių gatvės šaligatvių; sutvarkyta aikštelės prie Kryţiaus (Ţalgirio-Jurginų g.) aplinka.
4.
2.1.1.11. Bendruomeninės infrastruktūros
Bendruomeninės infrastruktūros
Birštono
1.508.642,19 Lt Bendra
gerinimas ir gyvenamosios aplinkos
gerinimas Birštono vienkiemio kaime savivaldybės
1.282.345,87 Lt ES
gerinimas
administracija
113.148,16 Lt
VB
113.148,16 Lt
SB
Rezultatai: Rekonstruotos gatvės; įrengtas apšvietimas, šaligatviai, privaţiavimai; rekonstruota sena ir įrengta nauja stovėjimo aikštelė; įrengta
daugiafunkcinė sporto aikštelė.
5.
2.2.2.1. Ikimokyklinio ugdymo paslaugas
Kauno lopšelio-darţelio „Vėrinėlis“ Kauno lopšelis1.631.489,00 Lt Bendra
teikiančių įstaigų modernizavimas ir jų
pastato išorinių atitvarų ir inţinerinių darţelis „Vėrinėlis“ 1.386.765,65 Lt ES
infrastruktūros plėtra
sistemų modernizavimas
244.723,45 Lt
VB
Rezultatai: Buvo pakeistos lauko ir tambūro durys, stoglangiai, apšiltintos išorinės atitvaros (sienos ir sutapdintas stogas), atnaujintos pastato vidaus
šildymo ir karšto vandens sistemos, rekonstruotas šilumos punktas, modernizuota vidaus apšvietimo sistema ir su ja susijusi elektros instaliacija.
6.
2.2.2.3. Švietimo įstaigų pastatų renovacija ir Energijos
vartojimo
efektyvumo Kauno Maironio
516.124,16 Lt Bendra
naujų statyba
didinimas
Kauno
Maironio universitetinė
438.705,54 Lt ES
universitetinės gimnazijos pastate, gimnazija
77.418,62 Lt VB
J.Jablonskio g. 6, Kaune
Rezultatai: Padidintas vartojamos energijos efektyvumas Kauno Maironio universitetinės gimnazijos pastate, J.Jablonskio g. 6, Kaune. Buvo atlikti šie
pastato modernizavimo darbai – pakeisti langai ir durys, atliktas šlaitinio stogo kapitalinis remontas su pastogės apšiltinimu, atnaujinta vidaus šildymo ir
apšvietimo sistema su elektros instaliacija.
7.
4.1.4.2. Uţterštų teritorijų (buvusių pesticidų Kauno kuro sandėlio teritorijos, Kauno miesto
212.824,94 Lt Bendra
sandėlių, nelegalių sąvartynų ir pan.)
uţterštos naftos produktais, išvalymas savivaldybės
202.183,69 Lt ES
identifikavimas, valymas ir
administracija
10.641,25 Lt SB
sutvarkymas Kauno apskrityje
Rezultatai: Išvalyta naftos produktais uţteršta 0,4 ha ploto Kauno kuro sandėlio teritorija, iškasta 720 kubinių metrų ir išvalyta 1152 tonų uţteršto
grunto. Įgyvendintu Projektu sumaţinta poţeminių ir paviršinių vandenų tarša. Išvalytoje teritorijoje įrengtas modernus ir aplinkos neteršiantis Kauno
kuro sandėlys, aprūpinantis pro Kauno geleţinkelio stotį pravaţiuojančius traukinius kuru.
8.
4.1.4.2. Uţterštų teritorijų (buvusių pesticidų Buvusių pesticidų sandėlių ir jų Kėdainių rajono
2.051.401,14 Lt Bendra
sandėlių, nelegalių sąvartų ir pan.)
teritorijų tvarkymas Kėdainių rajono savivaldybės
1.953.368,76 Lt ES
identifikavimas, valymas ir sutvarkymas
savivaldybėje
administracija
98.032,38 Lt
SB
Kauno apskrityje
Rezultatai: Įgyvendinti projektai (skaičius) – 1; išvalytų teritorijų plotas (Ha) – 0,42.
9.
4.3.1.6. Savivaldybių teritorijų planavimo Jonavos miesto bendrojo plano ir Jonavos
rajono 627.726,03 Lt Bendra
dokumentų rengimas
detaliųjų planų parengimas
savivaldybės
533.567,12 Lt ES
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administracija

94.158,91 Lt

SB

Rezultatai: Parengti 2 bendrieji ir 12 detaliųjų planų.
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba
konkurso būdu)
1.
1.4.1.23. Aktyvaus poilsio, turizmo, sporto, Aktyvaus poilsio zonos įrengimas
Prienų rajono
195.774,35 Lt Bendra
sveikatingumo, rekreacijos ir viešųjų erdvių Ţemaitkiemio kaime
savivaldybės
176.196,91 Lt ES
infrastruktūros sukūrimas ir modernizavimas
administracija
19.577,44 Lt SB
Kauno regione
Rezultatai: Įrengta universali aikštelė su inventoriumi, vaikų ţaidimo aikštelė su inventoriumi; automobilių stovėjimo aikštelė, privaţiavimo kelias prie
bendruomenės pastato, iškloti trinkelėmis takai, sumontuoti laiptai nuo kelio link bendruomenės pastato, įsigyta technika - vejos traktorius.
2.
2.1.1.1 Aktyvaus poilsio infrastruktūros
Jiezno gimnazijos aikštyno įrengimas Prienų rajono
123.926,08 Lt Bendra
modernizavimas ir plėtra kaimo vietovėse
savivaldybės
111.533,48 Lt ES
administracija
12.392,61 Lt SB
Rezultatai: Įrengta krepšinio aikštelė su inventoriumi (krepšinio stovai su lentomis), įrengta futbolo aikštelė su inventoriumi (standartiniai futbolo vartai
su tinklu), įrengti 4 bėgimo takai (250x5 m).
3.
2.1.1.1 Aktyvaus poilsio infrastruktūros
Šilavoto pagrindinės mokyklos sporto Prienų rajono
123.616,08 Lt Bendra
modernizavimas ir plėtra kaimo vietovėse
aikštyno įrengimas
savivaldybės
111.254,47 Lt ES
administracija
12.361,61 Lt SB
Rezultatai: Įrengta krepšinio aikštelė su inventoriumi (krepšinio stovai su lentomis), įrengta futbolo aikštelė su inventoriumi (vartai), įrengtas bėgimo
takas, įsigyta technika - vejos traktorius.
4.
2.1.1.11 Bendruomeninės infrastruktūros Administracinio pastato Klebiškio
Prienų rajono
128.316,49 Lt Bendra
gerinimas
ir
gyvenamosios
aplinkos kaime (unikalus NR.6996-1006-6013) savivaldybės
115.484,84 Lt ES
gerinimas
remontas ir pritaikymas visuomenės
administracija
12.831,65 Lt SB
poreikiams
Rezultatai: Suremontuotas pastato stogas, pakeisti pastato langai ir durys, įrengtas pandusas ir suremontuoti laiptai.
5.
2.1.4.1. „Amatų kiemelių“ steigimas ir Skriaudţių buities muziejaus amatų
Prienų rajono
130.473,00 Lt Bendra
rėmimas
kiemelio įkūrimas
savivaldybės
118.917,36 Lt ES
administracija
3.515,64 Lt SB
8.040,00 Lt Įnašas turtu
Rezultatai: Suremontuoti du buities muziejaus pastatai: atnaujintos pastatų rąstinės sienos, suremontuoti pastatų stogai, atnaujinti ir suremontuoti pastatų
langai ir grindys, atnaujinta vidaus instaliacija ir įrengta vėdinimo sistema, įsigyta krosnis keramikai ir ţiedimo stakles, įsigyta technika – vejapjovė.
6.
3.2.3.1. Kauno regiono ir savivaldybės „Kūrybiškumo ugdymas: tyrimai ir Kauno
rajono 677.200,00 Lt Bendra
administracijų bei joms pavaldţių biudţetinių metodika“
švietimo centras
576.000,00 Lt ES
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įstaigų darbuotojų kompetencijų ir gebėjimų
didinimas

80.500,00 Lt
17.200,00 Lt

VB
Pareiškėjo ir
partnerių
indėlis
3.500,00 Lt
SB
Rezultatai: Atliktas kokybinis ir kiekybinis kūrybiškumo ugdymo 4, 8, 12 klasėse tyrimas; sukurta kūrybiškumo ugdymo lietuvių kalbos pamokose
metodika; mokomoji medţiaga mokiniams ir filmuota metodinė medţiaga mokytojams.
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
1.
4.2.2.1.
Aplinkosauginio
švietimo BERAS „Ekologinės ţemdirbystės Kauno rajono
172.600,00 Lt Bendra
organizavimas Kauno regione
perdirbimo ratas ir visuomenės savivaldybės
146.710,00 Lt ES
švietimas“
administracija
25.890,00 Lt SB
Partneris
Kauno
rajono
švietimo
centras
Rezultatai: Parengta metodinė priemonė „Vandens lašo kelionė į Baltijos jūrą“ pagrindinių mokyklų mokytojams, išleista brošiūra „Mes dalijamės jūra“
pradinių klasių mokytojams, įgyvendinami Švarios Baltijos dietos principai mokyklų valgyklose, staţuotėse Švedijoje ir Lietuvoje organizuoti mokymai
maitinimo įstaigų darbuotojams „Ekologinio ir išskirtinės kokybės maisto ruošimas mokykloje“, seminarai mokytojams, mokyklų vadovams, ūkininkams
ekologinės ţemdirbystės temomis; kelios mokyklos pasirašė sutartis su ūkininkais dėl vaisių ir darţovių tiekimo iš artimiausių ūkių, interneto svetainė
www.beras.lt.
Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas
1.
2.1.1.8. Bendruomenių patalpų kaimo Pastato, esančio Parko g. 5B, Kauno
rajono 365 273,86 Lt Bendra
vietovėse įrengimas su visa infrastruktūra, Vandţiogalos mstl. rekonstrukcija savivaldybės
225123,00 Lt ES
apimant internetinę prieigą.
pritaikant bendruomenės poreikiams
administracija
45217,00 Lt VB
69920.86 Lt
SB
25013,00 Lt Savivaldybės
įnašas natūra
Rezultatai: Rekonstruotas pirties pastatas, įrengtos patalpos bendruomenei, įrengta skalbykla, dţiovykla.
2.
2.1.1.11. Bendruomeninės infrastruktūros Vandţiogalos mstl. parko pritaikymas Kauno
rajono 124.646,00 Lt Bendra
gerinimas
ir
gyvenamosios
aplinkos bendruomenės poreikiams
savivaldybės
96.045,00 Lt ES
gerinimas
administracija
17.929,00 Lt VB
10.672,00 Lt Savivaldybės
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įnašas natūra
Rezultatai: Pastatyta lauko scena, įrengta ţaidimų aikštelė vaikams, įrengtos stebėjimo kameros.
3.
2.1.1.11. Bendruomeninės infrastruktūros Aplinkotvarkos paslaugų teikimas
Jonavos
gerinimas
ir
gyvenamosios
aplinkos
savivaldybės
gerinimas
veiklos grupė
Rezultatai: Įsigyta technika, skirta aplinkos tvarkymui.
4.
2.1.2.2. Drenaţo - melioracijos sistemų
Berteškių gyvenvietės drenaţo
kaimo vietovėse modernizavimas ir plėtra
sistemos atnaujinimas

rajono 124.185,00 Lt
vietos 79.488,00 Lt
24.825,00 Lt
19.872,00 Lt

Bendra
ES
SB
VB

268.800,00 Lt
199.933,88 Lt
41.986,12 Lt
26.880,00 Lt

Bendra
ES
VB
SB

41.000,00 Lt
41.000,00 Lt

Bendra
ES

Raseinių rajono
savivaldybės
administracija

Rezultatai: Rekonstruota ar naujai įrengta apie 1 km drenaţo rinktuvų ir 2 km drenaţo sausintuvų 13,86 ha plote.
5.
3.2.3.6. Gyventojų švietimo programos Grundtvig „Inovatyvių strategijų Kauno rajono
mokymasis visą gyvenimą įgyvendinimas į
mokytojai“
švietimo centras

Rezultatai: Parengta 2 mišraus mokymo vadovai mokytojams ir besimokantiems suaugusiems; patobulintos mokytojų ir studentų (besimokančiųjų“
kompetencijos, kaip panaudojant mišraus mokymo metodika.
6.
4.1.3.1. Švietimo, kultūros, socialinės ir Karmėlavos
seniūnijos Kauno rajono
257.217,59 Lt Bendra
sveikatos prieţiūros bei kitų viešojo administracinio
pastato savivaldybės
190.262,97 Lt ES
administravimo įstaigų pastatų rekonstrukcija, rekonstravimas
ir
patalpų administracija
36.139,62 Lt VB
taip pat kitų energijos taupymo priemonių bendruomenės poreikiams įrengimas
30.816,00 Lt Savivaldybės
įgyvendinimas Kauno apskrityje siekiant
įnašas natūra
padidinti jų energetinį efektyvumą
Rezultatai: Įrengtas šlaitinis stogas, atlikti vidaus patalpų remonto darbai, fasado apšiltinimas
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
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2. Rangovų ar paslaugų teikėjų nesilaikymas terminų, numatytų sutartyse
3. Uţsitęsę valstybinių įstaigų (Ministerijų, Direkcijų ir pan.) sprendimų
priėmimai
4. Uţsitęsusios techninių projektų dokumentacijos derinimas su atsakingomis
institucijomis

Grėsmė

Gali būti laiku neįsisavintos ES lėšos

Grėsmė

Gali būti laiku neįsisavintos ES lėšos

Grėsmė

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
Pokytis, lyginant Pokytis, lyginant
šalies vidurkiu su
praėjusiu su
atitinkamu
(proc.)
ketvirčiu
praėjusių
metų
laikotarpiu
Registruotų bedarbių ir darbingo amţiaus gyventojų santykis 9,6%
92,3 %
+0,2
-0,1
2013 metų III ketvirčio* pabaigoje
(2013-09-01)
(2013-09-01
(2013-06-01 buvo (2012-09-01 buvo
Šalies– 10,4)
9,4 %)
9,7 %)
95,5% (2013 m. +0,7%; +15 Lt
+4,2%; 90,1 Lt
Vidutinis mėnesinis bruto darbo uţmokestis 2013 metų II 2152,6 Lt
ketvirtį*
(2013 m. II ketv.) II Šalies– 2253)
(2013-I
ketv. (2012 II ketv.
buvo 2137,6 Lt)
buvo 2062,5 Lt.)
__________

Vilma Zasimauskienė, tel. (8 37) 322 688, el.p. vilma.zasimauskiene@vrm.lt

