Regionų plėtros planų rengimo metodikos
6 priedas

KAUNO REGIONO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2014 METŲ I 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 Projekto pavadinimas
pavadinimas
1.4.1.18 Kauno regiono paplūdimių ir Kalvių
paplūdimio
viešosios
kempingų įrengimas ir infrastruktūros infrastruktūros sutvarkymas.
plėtra

Projekto vertė / finansavimo šaltinis
(-iai)
1.
Kaišiadorių rajono
332.713 Lt Bendra
savivaldybės
227.885 Lt ES
administracija
47.857 Lt VB
56.971 Lt Savivaldybės
įnašas natūra
Planuojami rezultatai: Sutvarkyti Kalvių paplūdimio viešąją infrastruktūrą. Bus įrengti tualetai, persirengimo kabinos, atliekų konteineriai, išvalytas
eţero pakrantės dugnas ir įrengtas smėlio paplūdimys, takas, laiptai, informacinis stendas ir krypties rodyklė “Paplūdimys”.
2.
3.4.2.4 Sveikatos prieţiūros įstaigų Rumšiškių pirminės sveikatos
Kaišiadorių rajono
971.437,06 Lt Bendra
infrastruktūros gerinimas
prieţiūros centro pastato
savivaldybės
825.721,50 Lt ES
renovavimas
administracija
145.715,56 Lt VB
Planuojami rezultatai: Rekonstruoti Rumšiškių pirminės sveikatos prieţiūros centrą, pagerinti pastato energetines charakteristikas.
Vykdytojas

Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai
(atrenkami valstybės planavimo arba konkurso būdu)
Prienų r. Veiverių
125.000,00 Lt Bendra
Tomo Ţilinsko
112.500,00 Lt ES
gimnazija
12.500,00 Lt SB
Planuojami rezultatai: Suremontuoti sporto aikštyną, įrengti krepšinio aikštelę su VS-court danga, įrengti paplūdimio tinklinio aikštelę, įrengti bėgimo
taką.
2.
2.1.1.11 Bendruomeninės infrastruktūros
Pastato kultūros namai (unikalus
Jiezno kultūros
216.825,64 Lt Bendra
1.

2.1.1.1 Aktyvaus poilsio infrastruktūros
modernizavimas ir plėtra kaimo vietovėse

Sportuodami augame kartu
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gerinimas ir gyvenamosios aplinkos
gerinimas
Planuojami rezultatai: Pakeisti dalį pastato langų
reikalingą kompiuterinę įrangą, baldus.
3.
2.1.4.1. „Amatų kiemelių“ steigimas ir
rėmimas

Nr. 6992-5001-9016) remontas ir
centras
198.307,08 Lt ES
pritaikymas visuomenės poreikiams
18.518,56 Lt SB
ir durų, atlikti fasado šiltinimo ir apdailos darbus, įrengti trinkelių dangą, laiptus, nuograndą, įsigyti
Veiverių Antano Kučingio meno
mokyklos amatų kiemelio įkūrimas

Prienų r. Veiverių
130.725,10 Lt Bendra
Antano Kučingio
119.613,99 Lt ES
meno mokykla
11.111,11 Lt SB
Planuojami rezultatai: Atlikti remontą patalpose, įrengti tualetus. Įsigyti amatų plėtrai reikalingą įrangą.
4.
4.1.3.3. Katilinių modernizavimas, jų
Ariogalos m. katilinės
Uţdaroji akcinė
2.800.000,00 Lt Bendra
pritaikymas atsinaujinančių energijos
rekonstrukcija pastatant 3 MW
bendrovė "Raseinių
1.400.000,00 Lt ES
išteklių naudojimui, biokuro katilų
biokuro katilą
šilumos tinklai"
1.400.000,00 Lt SB
įrengimas Kauno regione
Planuojami rezultatai: Pastatyti 3 MW galios biokuro katilą, įrengti biokuro sandėlį, ir uţtikrinti šimtaprocentinį biokuro naudojimą Ariogalos mieste.
5.
4.1.3.4. Centralizuotos šilumos tiekimo
Raseinių rajono centralizuoto
Uţdaroji akcinė
1.789.465,00 Lt Bendra
tinklų sistemos rekonstravimas ir plėtra
šilumos tiekimo tinklų
bendrovė "Raseinių
894.732,00 Lt ES
modernizavimas diegiant
šilumos tinklai"
894.733,00 Lt SB
šiuolaikines technologijas
Planuojami rezultatai: Atnaujinti 1963 metrai šiluminių trasų: Raseiniuose – 1281 metrai, Ariogaloje – 316 metrų ir Viduklėje – 366 metrai.

Valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai
(Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudţetų lėšos)
3.1.1.1. Viešųjų bibliotekų infrastruktūros Jonavos
rajono
viešosios
modernizavimas ir plėtra Kauno regione
bibliotekos pastato modernizavimas
(renovacija)
Planuojami rezultatai: Kompensuoti dalį langų vertės, sutvarkyti fasadą.
2.
3.2.2.1. Ikimokyklinio ugdymo paslaugas Raseinių r. Šiluvos vid. mokyklos
teikiančių įstaigų modernizavimas ir jų
pastato Šiluvoje, Jurgaičio a. 6,
infrastruktūros plėtra
rekonstravimas
Planuojami rezultatai: Rekonstruoti Raseinių r. Šiluvos vid. mokyklą
3.
3.4.2.4. Sveikatos prieţiūros įstaigų
Palaikomojo gydymo ir slaugos
infrastruktūros gerinimas
paslaugų plėtra VšĮ Ariogalos
pirminės sveikatos prieţiūros centre
Planuojami rezultatai: Atlikti aplinkos gerbūvio darbus, sutvarkyti dalį VšĮ Ariogalos
medicininės ir kitos įrangos.
1.

Jonavos
rajono
savivaldybės
administracija

500.000,00 Lt. Bendra
500.000,00 Lt. VB

Raseinių rajono
savivaldybės
administracija

210.000,00 Lt Bendra
200.000,00 Lt VB
10.000,00 Lt SB

VšĮ Ariogalos
265.000,00 Lt
pirminės sveikatos
115.000,00 Lt
prieţiūros centras
150.000,00 Lt
pirminės sveikatos prieţiūros centro pastato

Bendra
VB
SB
vidaus bei įsigyti
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įstaigų VšĮ Jonavos ligoninės pastatų
rekonstravimas ir sterilizacijos
proceso modernizavimas
Planuojami rezultatai: Pakeisti šilumos punktą ir įsigyti dalį medicinos įrangos.
5.
3.5.1.1. Viešosios kultūros infrastruktūros Jonavos
rajono
savivaldybės
modernizavimas ir plėtra
kultūros centro modernizavimas
4.

3.4.2.4. Sveikatos prieţiūros
infrastruktūros gerinimas

Jonavos
rajono
savivaldybės
administracija

250.000,00 Lt. Bendra
250.000,00 Lt. VB

Jonavos
rajono
savivaldybės
administracija

400.000,00 Lt. Bendra
300.000,00 Lt. VB
100.000,00 Lt. SB

Planuojami rezultatai: Apšiltinti stogą, sutvarkyti fasadą.
6.
3.5.1.1. Viešosios kultūros infrastruktūros Raseinių rajono kultūros centro
Raseinių rajono
modernizavimas ir plėtra
Raseiniuose, Vytauto Didţiojo g.
savivaldybės
4.1.3.1. Švietimo, kultūros, socialinės ir
10, rekonstravimas
administracija
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: Rekonstruoti Raseinių rajono kultūros centro pastatą bei įsigyti reikalingą įrangą ir techniką.
7.
3.5.1.2. Sporto centrų modernizavimas ir Pramogų, sporto ir sveikatingumo Jonavos
rajono
jų infrastruktūros plėtra
komplekso Jonavoje, Ţeimių g.17 savivaldybės
ir 17A statyba ir stadiono administracija
rekonstrukcija
Planuojami rezultatai: Atlikti dalį universalios salės statybos darbų.

1.020.000,00 Lt Bendra
1.000.000,00 Lt VB
20.000,00 Lt SB

5.200.000,00 Lt. Bendra
3.500.000,00 Lt. VB
1.700.000,00 Lt. SB

Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės
priemonės programas
Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas
1.

2.1.1.3. Vietos plėtros strategijų taikant Viešųjų
erdvių
LEADER
metodą
rengimas
ir Mastaičių kaime
įgyvendinimas

sutvarkymas Kauno rajono
savivaldybės
administracija

432.702,71 Lt
328.960,00 Lt
67.191,60 Lt
36.551,11 Lt

Planuojami rezultatai: J. Lukšos gatvėje įrengti parką, kurio plotas 1,1867 ha. Įrengti 204 m ilgio pėsčiųjų taką Alytaus gatvėje.

Bendra
ES
VB
Savivaldybės
įnašas natūra
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2.1.1.10. Bendruomeniškumo ugdymas- Tarptautinis
bendruomenių Jonavos
rajono
48.358,00 Lt Bendra
bendruomenių veiklos skatinimas ir sąskrydis – materialiosios bazės Pasraučių,
30.949,12 Lt ES
aktyvių ţmonių mokymas
stiprinimas
Mimainių
ir
7.737,28 Lt VB
Gaiţiūnų
kaimų
9.671,00 Lt SB
bendruomenė
Planuojami rezultatai: Airijos ir Lenkijos Punsko bendruomenių bei Jonavos rajono bendruomenių tarptautinis sąskrydis, kuris vyks Bukonių
seniūnijoje
2.

3.

2.1.1.10. Bendruomeniškumo ugdymas- Upninkų kaimo Joninių šventės Jonavos
rajono
bendruomenių veiklos skatinimas ir organizavimas
ir
priemonių savivaldybės
aktyvių ţmonių mokymas
įsigijimas
kultūros centras

53.833,89 Lt
29.548,62 Lt
13.518,49 Lt
10.766,78 Lt

Bendra
ES
VB
SB

13.900,00 Lt
8.896,00 Lt
2.224,00 Lt
2.780,00 Lt
Planuojami rezultatai: Įsigyti kompiuterinę įrangą, įrengti informacinius stendus, sukurti internetinę svetainę ir surengti seminarą.

Bendra
ES
VB
SD

Planuojami rezultatai: Įsigyti garso įrangą, muzikos instrumentus, baldus ir surengti šventę
4.
2.1.1.10. Bendruomeniškumo ugdymas- Ruklos bendruomenės veiklos Asociacija „Ruklos
bendruomenių veiklos skatinimas ir stiprinimas
bendruomenė“
aktyvių ţmonių mokymas

2.1.1.10. Bendruomeniškumo ugdymas- Juškonių ir Kuigalių kaimų Visuomeninė
50.000,00 Lt Bendra
bendruomenių veiklos skatinimas ir bendruomeniškumo stiprinimas
organizacija
32.000,00 Lt ES
aktyvių ţmonių mokymas
„Barupės
8.000,00 Lt VB
bendruomenės
10.000,00 Lt SB
centras“
Planuojami rezultatai: Įsigyti baldus, tautinius drabuţius, garso įrangą, kompiuterinę įrangą, surengti mokymus, vaikų vasaros stovyklą ir dirbinių
mugę bei surengti šventę, bendradarbiaujant su visuomenine organizacija ,,Juškonių bendruomenės centras"
6.
2.1.1.10. Bendruomeniškumo ugdymas- Batėgalos
bendruomenės Visuomeninė
37.500,00 Lt Bendra
bendruomenių veiklos skatinimas ir materialinės bazės stiprinimas
organizacija
24.000,00 Lt ES
aktyvių ţmonių mokymas
„Batėgalos
6.000,00 Lt VB
bendruomenė“
7.500,00 Lt SB
Planuojami rezultatai: Įsigyti baldus, muzikos instrumentus, sporto inventorių ir surengti bendruomenės šventę
5.

7.

2.1.1.10. Bendruomeniškumo ugdymas- Bendruomenės
verslumo
bendruomenių veiklos skatinimas ir infrastruktūros
skatinimas
aktyvių ţmonių mokymas
stiprinant Ţeimių bendruomenės
namų materialinę techninę bazę

Visuomeninė
organizacija
„Ţeimių
bendruomenė“

138.913,80 Lt
88.904,83 Lt
22.226,22 Lt
27.782,76 Lt

Bendra
ES
VB
SB
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Planuojami rezultatai: Atlikti bendruomenės namų remontą ir įsigyti aplinkos prieţiūros įrangą, kuri bus nuomojama Jonavos rajono gyventojams ir
bendruomeninėms organizacijoms, teikiant įrangos nuomos paslaugą.
8.

2.1.1.10. Bendruomeniškumo ugdymas- Bukonių krašto
bendruomenių veiklos skatinimas ir sveikatiada
aktyvių ţmonių mokymas

bendruomenių Asociacija
„Bukonių
kaimo
bendruomenė“

45.210,00 Lt
28.934,40 Lt
7.233,60 Lt
9.042,00 Lt
Planuojami rezultatai: Įrengti lauko treniruoklius Bukonių kaime bei surengti Bukonių krašto bendruomenių sporto ir sveikatinimo
Bukonių seniūnijoje.
9.
2.1.1.10. Bendruomeniškumo ugdymas- Uţusalių kraštiečių sąskrydis
Turţėnų
14.915,16 Lt
bendruomenių veiklos skatinimas ir
bendruomenės
9.538,50 Lt
aktyvių ţmonių mokymas
centras
„Menų
2.393,63 Lt
artelė“
2.983,03 Lt
Planuojami rezultatai: Surengti Uţusalių kraštiečių sąskrydį
10.

2.1.1.10. Bendruomeniškumo ugdymas- Aplinkos
bendruomenių veiklos skatinimas ir teikimas
aktyvių ţmonių mokymas

tvarkymo

12.

2.1.1.10. Bendruomeniškumo ugdymas- Šveicarijos
krašto
bendruomenių veiklos skatinimas ir vertybių puoselėjimas
aktyvių ţmonių mokymas

Bendra
ES
VB
SB
šventę, kuri vyks
Bendra
ES
VB
KB

paslaugų Kulvos
bendruomenė

14.3749,00 Lt Bendra
91.999,30 Lt ES
22.999,82 Lt VB
28.749,80 Lt SB
0,08 Lt KB
Planuojami rezultatai: Įsigyti techniką, skirtą aplinkos tvarkymui, sniego valymo, ţolės pjovimo bei kitą aplinkos tvarkymo techniką, kuri bus
naudojama šių paslaugų teikimui Kulvos ir aplinkinėse seniūnijose
11.
2.1.1.10. Bendruomeniškumo ugdymas- Sveikos
gyvensenos,
kultūros Ruklos
32.368,21 Lt Bendra
bendruomenių veiklos skatinimas ir paveldo, ekologijos ir kitų idėjų bendruomenė
20.715,66 Lt ES
aktyvių ţmonių mokymas
sklaida Rukloje
„Ruklietis“
5.178,91 Lt VB
6.473,61 Lt SB
Planuojami rezultatai: Įsigyti kompiuterinę įrangą, įrengti informacinius stendus, sukurti internetinę svetainę ir surengti seminarą
kultūrinių Jonavos
rajono
Šveicarijos kaimo
bendruomenė

93.984,71 Lt Bendra
60.150,22 Lt ES
15.037.55 Lt VB
18.796.94 Lt SB
Planuojami rezultatai: Įrengti Šveicarijos krašto kaimų parką, įsigyti garso įrangą, išleisti almanachą ir surengti tradicinę bendruomenės šventę
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13.

2.1.2.1. Kaimiškųjų vietovių drenaţo- Vandentvarkos
objektų
plėtra UAB
„Jonavos
melioracijos sistemos funkcionavimo Jonavos rajone (Mimainių ir vandenys“
uţtikrinimas ir plėtra
Vaivadiškių k.)

15.

4.1.4.4. Griovių, hidrotechninių statinių ir
kitų melioracijos įrenginių renovacija,
prieţiūra ir plėtra

362.842,70 Lt Bendra
215.907,00 Lt ES
53.976,60 Lt VB
29.987,00 Lt SB
62.972,70 Lt UAB
Planuojami rezultatai: Mimainių kaime išgręţti naują gręţinį, pastatyti vandens gerinimo įrenginius, nutiesti 175 m. vandentiekio tinklų, o Vaivadiškių
kaime pastatyti vandens gerinimo įrenginius.
14.
3.3.1.5. Neįgaliųjų socialinė integracija, Socialinės reabilitacijos paslaugų Kauno rajono
439.600,00 Lt Bendra
taip pat apimanti reikiamos infrastruktūros neįgaliesiems
bendruomenėje savivaldybės
401.700,00 Lt VB
modernizavimą ir sukūrimą
finansavimo
ir
įgyvendinimo administracija
37.900,00 Lt SB
projektas
Planuojami rezultatai: Plėtoti paslaugų neįgaliesiems prieinamumą, didinti neįgaliųjų savarankiškumą ir skatinti jų įsidarbinimo galimybes.
Lauksminiškių tvenkinio ant
Ringės upelio hidrotechninių
statinių rekonstravimas

Raseinių rajono
savivaldybės
administracija

1.087.994,00 Lt
809.252,00 Lt
169.943,00 Lt
108.799,00 Lt

Bendra
ES
VB
SB

Planuojami rezultatai: Rekonstruoti valstybei priklausančius hidrotechninius statinius.

Eil. BAIGTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI
Nr.
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai
(atrenkami regionų planavimo būdu)
1.

Plano
priemonės
numeris
ir Projekto pavadinimas
pavadinimas
1.3.2.1. Kauno regiono miestų, miestelių
Raseinių miesto Stonų gatvės
ir kaimų gatvių rekonstrukcija, naujų
tęsinio rekonstrukcija
gatvių tiesimas, taip pat apšvietimo ir
lietaus kanalizacijos įrengimas

Raseinių rajono
savivaldybės
administracija

Panaudotas
finansavimas
finansavimo šaltinis (-iai)
1.726.791,32 Lt Bendra
1.467.772,62 Lt ES
181.313,08 Lt VB
77.705,62 Lt SB

/

Rezultatai: Įrengta, rekonstruota (atnaujinta gatvės danga, įrengti trinkelių dangos šaligatviai, lietaus vandens surinkimo bei gatvės apšvietimo tinklai)
0,516 km Raseinių miesto Stonų gatvės atkarpa nuo Vilniaus iki Vaiţganto gatvės. Pagerėjo vietinio kelio ir gatvės būklė, susisiekimas bei eismo sąlygos
Raseinių mieste tapo patogesnės ir saugesnės.
2.
3.2.3.1. Kauno regiono ir savivaldybių Kauno
miesto
savivaldybės Kauno miesto
821.228,17 Lt Bendra

7
administracijų bei joms pavaldţių politikų, savivaldybės institucijų ir savivaldybės
698.043,95 Lt ES
biudţetinių
įstaigų
darbuotojų įstaigų valstybės tarnautojų ir administracija
123.184,22 Lt SB
kompetencijos ir gebėjimų didinimas
darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, kvalifikacijos tobulinimas
strateginių tikslų įgyvendinimo
srityse
Rezultatai: 90 asmenų išklausė specializuotą 12 modulių II pakopos univ. studijų lygmens viešojo administravimo regionų plėtros programą ir 16
asmenų išklausė specializuotą 4 modulių III pakopos univ. studijų lygmens ekonomikos programą. Išduoti studijas patvirtinantys paţymėjimai.
3.
3.2.3.1. Kauno regiono ir savivaldybių Kauno
rajono
savivaldybės Kauno
rajono
97.631,47 Lt Bendra
administracijų
bei
joms
pavaldţių administracijos skyrių ir seniūnijų savivaldybės
82.986,74 Lt ES
biudţetinių
įstaigų
darbuotojų darbuotojų kvalifikacijos ir bendrųjų administracija
14.644,73 Lt SB
kompetencijos ir gebėjimų didinimas
kompetencijų tobulinimas
Rezultatai: Analitinio mąstymo ir sprendimų priėmimo gebėjimus tobulino 30 Kauno rajono savivaldybės administracijos padalinių specialistų. 50
seniūnijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokėsi strateginio planavimo, stiprino bendravimo įgūdţius
4.
3.2.3.1. Kauno regiono ir savivaldybių Kauno
rajono
savivaldybės Kauno
rajono
332.308,00 Lt Bendra
administracijų
bei
joms
pavaldţių dirbančiųjų
kvalifikacijos savivaldybės
282.461,00 Lt ES
biudţetinių
įstaigų
darbuotojų tobulinimas
administracija
49.847,00 Lt SB
kompetencijos ir gebėjimų didinimas
Rezultatai: Anglų, vokiečių ir prancūzų ţinias gilino, vadybos ir viduriniosios grandies specialistų mokymuose dalyvavo 89 Kauno rajono savivaldybės
administracijos skyrių ir seniūnijų valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. 26 Kauno rajono savivaldybės administracijos ir
seniūnijų darbuotojai tobulino komunikacijos įgūdţius anglų kalba, reikalingus bendradarbiaujant su Europos Sąjungos ir kitomis tarptautinėmis
institucijomis.
5.
4.1.3.1. Švietimo, kultūros, socialinės ir
Kėdainių J.Paukštelio pagrindinės
Kėdainių rajono
61.288,27Lt Bendra
sveikatos prieţiūros bei kitų viešojo
mokyklos ir kėdainių kalbų
savivaldybės
579.095,03 Lt ES
administravimo įstaigų pastatų
mokyklos pastatų rekonstrukcija
administracija
102.193,24 Lt VB
rekonstrukcija, taip pat kitų energijos
taupymo priemonių įgyvendinimas
Kauno apskrityje siekiant padidinti jų
energetinį efektyvumą
Rezultatai: Energijos taupymo poţiūriu atnaujinti 2 pastatai; atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sutaupyta energijos 0,19 (GWh)
6.
4.1.3.1. Švietimo, kultūros, socialinės ir Kauno rajono Karmėlavos vaikų Kauno rajono
860.696,00 Lt Bendra
sveikatos prieţiūros bei kitų viešojo lopšelio-darţelio
„Ţilvitis“ savivaldybės
administravimo
įstaigų
pastatų renovacija
administracija
rekonstrukcija, taip pat kitų energijos
taupymo priemonių įgyvendinimas Kauno
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apskrityje siekiant padidinti jų energijos
efektyvumą
Rezultatai: Apšiltintas lopšelio-darţelio fasadas 1262,47 m2, angokraščiai 517 m2, cokolis 278 m2, stogas 706 m2, atnaujintas šilumos punktas ir
šildymo sistema.
7.
4.1.3.1. Švietimo, kultūros, socialinės ir Kauno rajono Garliavos Adomo
Kauno rajono
797.387,96 Lt Bendra
sveikatos prieţiūros bei kitų viešojo Mitkaus vidurinės mokyklos
savivaldybės
599.936,52 Lt ES
administravimo
įstaigų
pastatų pastato renovacija
administracija
105.871,15 Lt VB
rekonstrukcija, taip pat kitų energijos
91.580,29 Lt SB
taupymo priemonių įgyvendinimas Kauno
apskrityje siekiant padidinti jų energijos
efektyvumą
Rezultatai: Atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sutaupyta 0,14 GWh energijos
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
administracija
44 401,03 Lt SB
rekonstrukcija, taip pat kitų energijos
taupymo priemonių įgyvendinimas Kauno
apskrityje siekiant padidinti jų energijos
efektyvumą.
Rezultatai: Renovuotas Balbieriškio seniūnijos administracinis pastatas: pakeista stogo danga, apšiltinta antro aukšto perdanga bei pastato sienos.
9.
4.1.3.2. Daugiabučių namų atnaujinimas Prezidento
g.
18
namo Jonavos
rajono
944.971,79 Lt Bendra
didinant jų energinį efektyvumą
modernizavimas
savivaldybės
779.291,62 Lt ES
administracija
165.680,17 Lt SB
Rezultatai: Modernizuotas 1 daugiabutis
10.
4.1.3.2. Daugiabučių namų atnaujinimas Parko g. 5 namo modernizavimas
Jonavos
rajono
931.434,83 Lt Bendra
didinant jų energinį efektyvumą
savivaldybės
764.847,02 Lt ES
administracija
166.587,81 Lt SB
Rezultatai: Modernizuotas 1 daugiabutis
11.
4.1.4.2. Uţterštų teritorijų (buvusių Praeityje
uţterštų
teritorijų Kauno rajono
310.994,00 Lt Bendra
pesticidų sandėlių, nelegalių sąvartų ir tvarkymas Kauno rajone, Batniavos savivaldybės
265.610,00 Lt ES
pan.)
identifikavimas,
valymas
ir seniūnijoje, Bubių kaime
administracija
45.384,00 Lt SB
sutvarkymas Kauno apskrityje
Rezultatai: Iškastas 99 m3 paviršinis ţemės gruntas, išvalytas 0,67 ha plotas. Uţteršta teritorija sutvarkyta, likviduoti buvę pastatų likučiai, pašalintas
pesticidais uţterštas gruntas. Uţsėta ţolė.
12.
4.1.4.2. Uţterštų teritorijų (buvusių Buvusios
raketinės
bazės Jonavos
rajono
2.067.184,77 Lt Bendra
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pesticidų sandėlių, nelegalių sąvartynų ir Gulbiniškių kaime sutvarkymas
savivaldybės
1.963.825,52 Lt ES
pan.)
identifikavimas,
valymas
ir
administracija
103.359,25 Lt SB
sutvarkymas Kauno apskrityje
Rezultatai: Sutvarkyta buvusi raketinė bazė Gulbiniškių kaime.
13.
4.3.1.2. Kauno regiono savivaldybių
Kėdainių senamiesčio kvartalų Kėdainių rajono
89.700,57 Lt Bendra
teritorijų išvystymo specialiųjų ir detaliųjų detaliųjų planų parengimas
savivaldybės
76.245,48 Lt ES
planų parengimas
administracija
13.455,09 Lt SB
Rezultatai: Parengti ar pakeisti apskričių ir savivaldybių detalieji ir specialieji planai – 3.
14.
4.3.1.2. Kauno regiono savivaldybių
Specialiųjų planų parengimas
Kėdainių rajono
143.345,69 Lt Bendra
teritorijų išvystymo specialiųjų ir detaliųjų
savivaldybės
121.843,84 Lt ES
planų parengimas
administracija
21.501,85 Lt SB
Rezultatai: parengti ar pakeisti apskričių ir savivaldybių detalieji ir (ar) specialieji planai (Skaičius) – 2.
15.
4.3.2.1. Veiklos valdymo, finansų Jonavos
rajono
savivaldybės Jonavos
rajono
51.457,86 Lt. Bendra
apskaitos, viešųjų paslaugų kokybės ir (depresinės teritorijos) integruotas savivaldybės
43.739,18 Lt. ES
strateginio
planavimo
sistemos atgaivinimas
administracija
7.718,68 Lt. SB
optimizavimas ir modernizavimas Kauno
regiono savivaldybėse
Rezultatai: Parengta socialinės ekonominės situacijos atskirose vietovėse studija, pagal kurią atjaunintas savivaldybės ilgalaikis strateginis plėtros planas
iki 2021 m.

Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai
(atrenkami valstybės planavimo arba konkurso būdu)
2.1.1.1 Aktyvaus poilsio infrastruktūros Išlauţo pagrindinės mokyklos
Prienų rajono
115.079,17 Lt Bendra
modernizavimas ir plėtra kaimo vietovėse aikštyno su paplūdimio tinklinio
savivaldybės
103.571,25 Lt ES
aikštele įrengimas, siekiant
administracija
11.507,92 Lt SB
uţtikrinti bendruomenės
laisvalaikio uţimtumą
Rezultatai: Įrengtos paplūdimio tinklinio ir sportinių ţaidimų aikštelės, šuoliaduobė, įrengti suoliukais ir stoginės aplink aikštyną, įsigyta technika
(ţoliapjovė).
2.
2.1.1.1 Aktyvaus poilsio infrastruktūros
Sportuodami augame kartu
Prienų r. Veiverių
125.000,00 Lt Bendra
modernizavimas ir plėtra kaimo vietovėse
Tomo Ţilinsko
112.500,00 Lt ES
gimnazija
12.500,00 Lt SB
Rezultatai: Suremontuotas sporto aikštynas. Įrengta krepšinio aikštelė su VS-court danga, įrengta paplūdimio tinklinio aikštelė, įrengtas bėgimo takas.
1.
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2.1.1.11 Bendruomeninės infrastruktūros
Visuomeninės paskirties pastato
Prienų rajono
gerinimas ir gyvenamosios aplinkos
Naujosios Ūtos kaime remontas
savivaldybės
gerinimas
administracija
Rezultatai: suremontuotas visuomeninės paskirties pastatas: apšiltintos pastato sienos, pakeistos durys.
3.

219.858,24 Lt Bendra
201.367,22 Lt ES
18.491,02 Lt Įnašas turtu

2.1.1.11 Bendruomeninės infrastruktūros Pastato–vaikų darţelio (unikalus
Prienų rajono
220.185,63 Lt Bendra
gerinimas ir gyvenamosios aplinkos Nr. 6998-0037-3018) remontas ir
savivaldybės
201.667,07 Lt ES
gerinimas
pritaikymas visuomeniniams
administracija
18.518,56 Lt Įnašas turtu
poreikiams
Rezultatai: Atlikti pastato vidaus remonto darbai, atnaujinta šildymo, vėdinimo, vandentiekio ir kanalizacijos sistema, įrengta priešgaisrinė signalizacija,
atnaujinta elektros instaliacija, įrengtas pandusas neįgaliesiems, įsigyti baldai.
5.
2.1.1.11 Bendruomeninės infrastruktūros Apsaugos sistemos įrengimas
Prienų rajono
167.366,66 Lt Bendra
gerinimas ir gyvenamosios aplinkos Išlauţo pagrindinės mokyklos
savivaldybės
150.629,99 Lt ES
gerinimas
teritorijoje, siekiant suskurti saugią administracija
16.736,67 Lt SB
ir patrauklią aplinką vietos
bendruomenei“
Rezultatai: Demontuotas senas vielos tinklas, jungiantis mokyklos kiemo dalį su vandenviete (100 m), įrengta metalinio tinklo skydų tvora, įrengti vartai
ir varteliai, įsigytos ir įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.
6.
2.1.1.11 Bendruomeninės infrastruktūros
Pastato kultūros namai (unikalus
Jiezno kultūros
216.825,64 Lt Bendra
gerinimas ir gyvenamosios aplinkos
Nr. 6992-5001-9016) remontas ir
centras
198.307,08 Lt ES
gerinimas
pritaikymas visuomenės poreikiams
18.518,56 Lt SB (įnašas
turtu)
Rezultatai: Pakeista dalis pastato langų ir durų, atliktas fasado šiltinimas ir apdailos darbai, įrengta trinkelių danga, laiptai, nuogranda, įsigyta
kompiuterinė įranga ir baldai.
7.
2.1.4.1. „Amatų kiemelių“ steigimas ir Veiverių Antano Kučingio meno
Prienų r. Veiverių
130.725,10 Lt Bendra
rėmimas
mokyklos amatų kiemelio įkūrimas Antano Kučingio
119.613,99 Lt ES
meno mokykla
11.111,11 Lt SB (įnašas
turtu)
Rezultatai: Atliktas paprastas remontas patalpose, įrengti tualetai. Įsigyta amatų plėtrai reikalinga įranga.
4.

pastatų Kauno Ţaliakalnio progimnazijos Kauno Ţaliakalnio
2.360.778,00 Lt Bendra
pastato Kaune, Širvintų g. 15, progimnazija
2.261.211,38 Lt ES
rekonstravimas
99.566,62 Lt VB
Rezultatai: Padidintas vartojamos energijos efektyvumas Kauno Ţaliakalnio progimnazijos pastate. Įgyvendinus projektą buvo atlikti šie pastato
modernizavimo (atnaujinimo) darbai: pakeisti langai, lauko ir tambūro durys, apšiltintos atitvaros (sienos (įskaitant cokolį) ir sutapdintas bei šlaitinis
stogas), atnaujinta pastato vidaus šildymo ir karšto vandens sistema, rekonstruotas šilumos punktas, modernizuota vidaus apšvietimo sistema ir elektros
8.

2.2.2.3.
Švietimo
įstaigų
renovacija ir naujų statyba
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instaliacija.
pastatų Jonavos pradinės mokyklos pastato Jonavos
rajono
1.177.467,09 Lt Bendra
Jonavoje,
Smėlio
g.
11, savivaldybės
1.177.467,09 Lt ES
rekonstravimas
administracija
Rezultatai: Rekonstruotas Jonavos pradinės mokyklos pastatas Jonavoje, Smėlio g. 11. Padidėjo mokyklos patrauklumas, sumaţėjo išlaidos pastato
išlaikymui.
10.
3.2.2.3. Švietimo įstaigų pastatų
Energijos vartojimo efektyvumo
Raseinių r.
1.272.556,19 Lt Bendra
renovacija ir naujų statyba
didinimas Raseinių rajono
Betygalos
636.278,10 Lt ES
Betygalos Maironio vidurinėje
Maironio vidurinė
636.278,09 Lt VB
mokykloje
mokykla
9.

3.2.2.3.
Švietimo
įstaigų
renovacija ir naujų statyba

Rezultatai: Atnaujinta Raseinių r. Betygalos Maironio vidurinė mokykla, apšiltintos sienos ir cokolis (2194,18 m2) bei stogas (1927,00 m2), pakeistos
durys (5,58 m2).
11.
3.4.2.4. Sveikatos prieţiūros įstaigų
Ambulatorinių, palaikomojo
Viešoji įstaiga
4.606.080,21 Lt Bendra
infrastruktūros gerinimas
gydymo ir slaugos paslaugų plėtra
Raseinių ligoninė
3.915.168,18 Lt ES
bei stacionarinių paslaugų
690.912,03 Lt VB
optimizavimas VšĮ Raseinių
ligoninėje
Rezultatai: Kapitališkai suremontuotos VšĮ Raseinių ligoninės konsultacinės poliklinikos (apie 1035,29 kv. m.) fizinės medicinos ir reabilitacijos
skyriaus (apie 403,99 kv. m.), dienos chirurgijos padalinio (apie 246,97 kv. m.) vidaus patalpos, esančios adresu Ligoninės g. 4, Raseiniai. Atnaujinta
medicininė įranga. Įsigytas naujas A tipo GMP automobilis priėmimo-skubios pagalbos skyriui.
12.
4.1.2.2. Vandentvarkos inţinerinių tinklų
Vandens tiekimo ir nuotekų Uţdaroji akcinė
11.494.000,00Lt Bendra
įrengimas, esamų tinklų plėtra ir
tvarkymo
infrastruktūros bendrovė "Raseinių
8.402.370,39 Lt ES
renovavimas kaimo vietovėse Kauno
renovavimas ir plėtra Raseinių vandenys"
988.514,16 Lt VB
apskrityje
rajone
2.103.115,45 Lt SB
Rezultatai: Paklota apie 6 km vandentiekio ir apie 9 km nuotekų tinklų. Suteikta galimybė 399 Raseinių r. gyventojams prisijungti prie nuotekų
tvarkymo sistemos ir 317 gyventojams prisijungti prie geriamojo vandens tiekimo sistemos. Taip pat rekonstruoti Viduklės miestelio nuotekų valymo
įrenginiai.
13.
4.1.2.6. Geriamo vandens gerinimo stočių Šilavoto kaimo bendruomenės
Prienų rajono
252.059,00 Lt Bendra
įrengimas ir rekonstrukcija
namų ir mokyklos nuotekų valymo savivaldybės
226.853,10 Lt ES
įrenginių statyba
administracija
25.205,90 Lt SB
Rezultatai: Pastatyti kaimo bendruomenės ir mokyklos nuotekų valymo įrenginiai, nutiesti buitinių nuotekų tinklai nuo bendruomenės namų pastato iki

12
esamų nuotekų tinklų Jiesios g., Šilavoto k. ir 35 m nuo mokyklos pastato iki esamo buitinių nuotekų tinklo, praeinančio greta mokyklos pastato.
14.
4.1.2.6. Geriamo vandens gerinimo stočių Purvininkų kaimo vandens
Prienų rajono
563.966,75 Lt Bendra
įrengimas ir rekonstrukcija
gerinimo įrenginių ir vandens
savivaldybės
507.570,08 Lt ES
tiekimo tinklų statyba
administracija
56.396,67 Lt SB
Rezultatai: Įrengta vandens nugeleţinimo ir kokybės gerinimo įranga, nutiesti vandentiekio tinklai nuo vandenvietės iki paskirstymo šulinių.
15.
4.1.2.6. Geriamo vandens gerinimo stočių Gerulių kaimo vandens bokšto
Prienų rajono
479.146,16 Lt Bendra
įrengimas ir rekonstrukcija
paprastasis remontas
savivaldybės
431.231,54 Lt ES
administracija
46.976,46 Lt SB
938,16 Lt Savanoriškas
darbas
Rezultatai: Atliktas vandens bokšto išorės ir vidaus remontas, įrengti nauji vamzdynai ir vandens bakas iš nerūdijančio plieno, pakeisti langų stiklai,
atliktas bendras elektros instaliacijos remontas, įrengta apsaugos nuo ţaibo sistema.
16.
4.1.2.6. Geriamo vandens gerinimo stočių Šilavoto kaimo vandens gerinimo
Prienų rajono
445.417,00 Lt Bendra
įrengimas ir rekonstrukcija
įrenginių statyba
savivaldybės
400.875,30 Lt ES
administracija
44.541,70 Lt SB
Rezultatai: Pastatytas karkasinis statinys; įrengta vandens nugeleţinimo ir kokybės gerinimo įranga; atlikti lauko inţineriniai tinklų statybos darbai.
17.
4.1.2.6. Geriamo vandens gerinimo stočių Pieštuvėnų kaimo vandens
Prienų rajono
329.680,50 Lt Bendra
įrengimas ir rekonstrukcija
gerinimo įrenginių statyba
savivaldybės
296.712,45 Lt ES
administracija
32.968,05 Lt SB
Rezultatai: Pastatytas karkasinis statinys; įrengta vandens nugeleţinimo ir kokybės gerinimo įranga; atlikti lauko inţineriniai tinklų statybos darbai.
18.
4.1.2.6. Geriamo vandens gerinimo stočių Kašonių kaimo vandens gerinimo
Prienų rajono
336.063,25 Lt Bendra
įrengimas ir rekonstrukcija
įrenginių statyba
savivaldybės
302.456,93 Lt ES
administracija
33.606,32 Lt SB
Rezultatai: Pastatytas karkasinis statinys; įrengta vandens nugeleţinimo ir kokybės gerinimo įranga; atlikti lauko inţineriniai tinklų statybos darbai.
19.
4.1.2.6. Geriamo vandens gerinimo stočių Uţuguosčio kaimo vandens
Prienų rajono
329.680,50 Lt Bendra
įrengimas ir rekonstrukcija
gerinimo įrenginių statyba
savivaldybės
296.712,45 Lt ES
administracija
329.68,05 Lt SB
Rezultatai: Pastatytas karkasinis statinys; įrengta vandens nugeleţinimo ir kokybės gerinimo įranga; atlikti lauko inţineriniai tinklų statybos darbai.
20.
4.1.2.6. Geriamo vandens gerinimo stočių Vyšniūnų kaimo vandens gerinimo Prienų rajono
323.297,75 Lt Bendra
įrengimas ir rekonstrukcija
įrenginių statyba
savivaldybės
290.967,98 Lt ES
administracija
32.329,77 Lt SB
Rezultatai: Pastatytas karkasinis statinys; įrengta vandens nugeleţinimo ir kokybės gerinimo įranga; atlikti lauko inţineriniai tinklų statybos darbai.
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Valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai
(Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudţetų lėšos)
Prienų rajono savivaldybės
Prienų rajono
174.077,79 Lt Bendra
Balbieriškio miestelio
savivaldybės
115.045,69 Lt VB
visuomeninių pastatų šilumos ūkio administracija
59.032,10 Lt SB
rekonstrukcija ir biokuro katilų
įrengimas
Rezultatai: Įrengti biokuro katilai, sumontuotas kaminas, dūmų pašalinimo įranga, sumontuota bendra katilinės automatikos įranga.
1.

4.1.3.3. Katilinių modernizavimas, jų
pritaikymas atsinaujinančių energijos
išteklių naudojimui, biokuro katilų
įrengimas Kauno regione

Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės
priemonės programas
Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas
1.

1.4.1.17 Gamtos išteklių pritaikymas
rekreacijai ir turizmui Kauno apskrityje

Poilsio zonos įrengimas Ţieţmarių
parke

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

49.578,79 Lt Bendra
36.876,78 Lt ES
7.744,13 Lt VB
4.957,88 Lt SB
Rezultatai: Parengtas ir su atsakingomis institucijomis suderintas tvarkybos darbų projektas. Sutvarkyta Ţieţmarių parko reprezentacinė dalis. Įrengti
suoliukai, šiukšliadėţės, pakeista apšvietimo sistema.
2.
1.4.1.17 Gamtos išteklių pritaikymas
Ţieţmarių parko atnaujinimas
Kaišiadorių rajono
113.493,36 Lt Bendra
rekreacijai ir turizmui Kauno apskrityje
savivaldybės
84.794,48 Lt ES
administracija
17.349,54 Lt VB
11.349,34 Lt SB
Rezultatai: Parengtas ir su atsakingomis institucijomis suderintas tvarkybos darbų projektas. Atnaujinta parko danga (apie 800 kv.m.).
3.
1.4.1.17 Gamtos išteklių pritaikymas
Kruonio miestelio istorinio centro
Kaišiadorių rajono
111.660,56 Lt Bendra
rekreacijai ir turizmui Kauno apskrityje
atnaujinimas
savivaldybės
84.818,48 Lt ES
administracija
17.824,29 Lt VB
9.017,79 Lt SB
Rezultatai: Parengtas ir su atsakingomis institucijomis suderintas tvarkybos darbų projektas. Atlikti Kruonio miestelio aikštės tvarkybos darbai
(paklota apie 650 kv.m. trinkelių dangos).
4.
1.4.1.17 Gamtos išteklių pritaikymas
Kruonio miestelio parko
Kaišiadorių rajono
60.316,46 Lt Bendra
rekreacijai ir turizmui Kauno apskrityje
sutvarkymas
savivaldybės
44.999,02 Lt ES
administracija
9.449,68 Lt VB
5.867,76 Lt SB
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Rezultatai: Parengtas apţeldinimo – sutvarkymo projektas. Atlikti parko sutvarkymo darbai, pasodinti daugiamečiai augalai. Papildomai įsigyti suolai,
šiukšlių dėţės, smėliadėţė, persirengimo kabina, supynės, vejapjovė.
5.
1.4.1.17 Gamtos išteklių pritaikymas
Migonių ir Rokiškių piliakalnių
Kaišiadorių rajono
100.010,43 Lt Bendra
rekreacijai ir turizmui Kauno apskrityje
pritaikymas turizmui
savivaldybės
74.544,14 Lt ES
administracija
15.276,26 Lt VB
10.190,03 Lt SB
Rezultatai: Migonių piliakalnyje įrengti mediniai laiptai, pašalinti menkaverčiai krūmai ir ţolė, įrengti du suoliukai, pastatytas medinis aptvaras šiukšlių
konteineriui pastatyti, Rokiškių piliakalnyje įrengti mediniai laiptai, pašalinti menkaverčiai krūmai ir ţolė, įrengti du suoliukai, informacinis stendas bei
medinis aptvaras šiukšlių konteineriui pastatyti). Įrengti nurodomieji kelio ţenklai (11 vnt.). Parengta stendo informacinė dalis apie Rokiškių piliakalnį.
6.
1.4.1.17 Gamtos išteklių pritaikymas
Laisvalaikis ir poilsis kaime
Kaišiadorių rajono
66.027,81 Lt Bendra
rekreacijai ir turizmui Kauno apskrityje
savivaldybės
49.979,00 Lt ES
administracija
10.495,59 Lt VB
5.553,22 Lt SB
Rezultatai: Gudienos kaime buvo įrengta prieiga prie vandens telkinio. Nutiestas pėsčiųjų takelis, pastatyti suoliukai, persirengimo kabina, pavėsinė,
įrengta mašinų stovėjimo aikštelė.
7.
1.4.1.19 Aktyvaus poilsio, turizmo,
Gudienos kaimo sporto aikštyno
Kaišiadorių rajono
65.548,25 Lt Bendra
sporto, sveikatingumo, rekreacijos ir
sutvarkymas ir įrengimas
savivaldybės
49.615,99 Lt ES
viešųjų erdvių infrastruktūros sukūrimas ir
administracija
10.419,36 Lt VB
modernizavimas Kauno regione.
5.512,90 Lt SB
Rezultatai: Atlikti sporto aikštelės, esančios Gudienos kaime, remonto darbai. Įrengta krepšinio ir tinklinio aikštelės, pastatyti suoliukai, šiukšlių dėţės.
8.
1.4.1.17 Gamtos išteklių pritaikymas
Poilsio zonos įrengimas Varkalių
Kaišiadorių rajono
50.620,01 Lt Bendra
rekreacijai ir turizmui Kauno apskrityje
kaime
savivaldybės
37.651,24 Lt ES
administracija
7.339,76 Lt VB
5.629,01 Lt SB
Rezultatai: Įrengta poilsio zona.
9.
1.4.1.19 Aktyvaus poilsio, turizmo,
Sporto aikštelės įrengimas Varkalių Kaišiadorių rajono
51.578,00 Lt Bendra
sporto, sveikatingumo, rekreacijos ir
kaime
savivaldybės
37.620,00 Lt ES
viešųjų erdvių infrastruktūros sukūrimas ir
administracija
7.333,20 Lt VB
modernizavimas Kauno regione.
6.624,80 Lt SB
Rezultatai: Atnaujinta sporto aikštelė Varkalių kaime – įrengta aikštelės danga, aptverta tvora, pakeisti krepšinio stovai.
10.
2.1.1.3. Vietos plėtros strategijų taikant
Vandens gręţinio, trasų ir vandens UAB
„Giraitės
339.187,00 Lt Bendra
LEADER metodą rengimas ir
gerinimo stoties įrengimas
vandenys“
111.835,00 Lt ES
įgyvendinimas
Patamulšėlio kaime
79.875,00 Lt SB
147.477,00 Lt Giraitės
vandenys lėšos
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Rezultatai: Įrengtas vandens gręţinys, vandens gerinimo stotis, nutiesta 923,23 m vandentiekio tinklų.
11.
2.1.1.3. Vietos plėtros strategijų taikant
Rokų
seniūnijos
gyventojų Kauno rajono
LEADER metodą rengimas ir
bendruomenės ir sportinės veiklos savivaldybės
įgyvendinimas
sąlygų gerinimas
administracija

Rezultatai: Įrengtos ţaidimų aikštelės Girininkų pagrindinės mokyklos teritorijoje ir Rokų skyriaus teritorijoje.
12.
2.1.1.3. Vietos plėtros strategijų taikant
Viešosios erdvės prie Ringaudų Kauno rajono
LEADER metodą rengimas ir
pradinės mokyklos sutvarkymas ir savivaldybės
įgyvendinimas
pritaikymas visuomenės poreikiams administracija

166.695,16 Lt Bendra
126.178,00 Lt ES
26.497,38 Lt VB
10.910,15 Lt SB
3.109,63 Lt Savivaldybės
įnašas natūra

Bendra vertė
ES
VB
Savivaldybės
įnašas natūra
Rezultatai: Įrengtos 52 automobilių stovėjimo vietos: Ţalgirio g. įrengtos 25 stovėjimo vietos, iš kurių 2 vietos pritaikytos ţmonėms su negalia. Dobilo
g. įrengtos 7 stovėjimo vietos išilgai gatvės bei 20 vietų statmenai gatvės. Ţalgirio gatvėje šalia aikštelės įrengtas šaligatvis.
13.
2.1.1.3. Vietos plėtros strategijų taikant
Sporto salės remontas pritaikant ją Kauno rajono
543.737,67 Lt Bendra
LEADER metodą rengimas ir
bendruomenės poreikiams
savivaldybės
313.932,00 Lt ES
įgyvendinimas
administracija
62.483,00 Lt VB
132.441,67 SB
34.881,00 Lt Savivaldybės
įnašas natūra
Rezultatai: Suremontuota sporto salė, sukurta materialinė bazė aktyviai ir visapusiškai bendruomenės veiklai, pagerinta infrastruktūra, sutvarkyta
2815 kv. m. ţemės sklypo aplinka.
14.
2.1.1.3. Vietos plėtros strategijų taikant Neveronių bendruomenės patalpų ir Kauno
rajono
438.133,61 Lt Bendra
LEADER
metodą
rengimas
ir Neveronių vidurinės mokyklos Neveronių vidurinė
338.388,86 Lt ES
įgyvendinimas
sporto salės remontas
mokykla
65.905,75 Lt VB
Partneris – Kauno
33.839,00 Lt Savivaldybės
rajono
įnašas natūra
savivaldybės
administracija
Rezultatai: Suremontuotos administracinio pastato administracinės ir sporto salės patalpos pritaikant jas bendruomenės poreikiams.
15.
2.1.1.3. Vietos plėtros strategijų taikant
Tradicinių amatų centro įkūrimas
SBĮ „J. Naujalio
Bendra
454.826,12 Lt
LEADER metodą rengimas ir
Biliūnų kaime, Kauno rajone
memorialinis
ES
292.867,00 Lt
įgyvendinimas
muziejus“
VB
57.967,00 Lt
Partneris – Kauno
SB
206.503,41 Lt
157.146,36 Lt
31.896,38 Lt
17.460,67 Lt
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rajono
savivaldybės
administracija
Rezultatai: Įkurtas Tradicinių amatų centras
16.
2.1.1.3. Vietos plėtros strategijų taikant
LEADER metodą rengimas ir
įgyvendinimas

Zapyškio seniūnijos gyventojų
kultūrinės, sportinės ir
bendruomeninės veiklos sąlygų
gerinimas

Kauno
rajono
Zapyškio
pagrindinė
mokykla
Partneris – Kauno
rajono
savivaldybės
administracija
Rezultatai: Atnaujinta Zapyškio pagrindinės mokyklos pastato salė, įrengta vaikų ţaidimų aikštelė
17.
2.1.1.3. Vietos plėtros strategijų taikant Viešososios infrastruktūros
Kauno rajono
LEADER
metodą
rengimas
ir sutvarkymas Taurakiemio
savivaldybės
įgyvendinimas
seniūnijos Piliuonos kaime
administracija

103.992,12 Lt

463 989,30 Lt
354 501,98 Lt
70 098,21 Lt
39 389,11 Lt

Bendra
ES
VB
Savivaldybės
įnašas natūra

484.034,74 Lt
308.594,00 Lt
61.655,00 Lt
34.288,00 Lt

Bendra
ES
VB
Savivaldybės
įnašas natūra
79.497,74 Lt SB

Rezultatai: Pastatyta daugiafunkcinė renginių scena su apšvietimu, įrengti suoleliai ţiūrovams, nutiesti pėsčiųjų takeliai, įrengtos šiukšlių dėţės, įrengta
vaikų ţaidimų aikštelė, lauko treniruoklis suaugusiems, nutiestas pėsčiųjų takas, bei įvaţiavimas į šią teritoriją.
18.
2.1.1.3. Vietos plėtros strategijų taikant Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
Kauno rajono
959.904,26 Lt Bendra
LEADER
metodą
rengimas
ir punkto statyba, pritaikant
savivaldybės
312.000,00 Lt ES
įgyvendinimas
bendruomenės poreikiams
administracija
158.016,70 Lt VB
43.333,00 Lt Savivaldybės
įnašas natūra
446.554,56 Lt SB
Rezultatai: Pastatytas priešgaisrinės apsaugos punktas Lapių seniūnijoje.
19.
2.1.2.1. Kaimiškųjų vietovių drenaţo- Šilų k. Berţų, Lukšių, Pašilės Jonavos rajono Šilų
melioracijos sistemos funkcionavimo gatvių
kanalizacinių
nuotekų bendruomenė
uţtikrinimas ir plėtra
įruošimo darbai
Rezultatai: Parengti Šilų k. Berţų, Lukšių, Pašilės gatvių kanalizacinių nuotekų įruošimo darbai

382.305,09 Lt
238.546,91 Lt
59.636,73 Lt
84.121,45 Lt

Bendra
ES
VB
SB
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IŠORINIAI VEIKSNIAI
IŠORINIAI VEIKSNIAI (Faktai, įvykiai*)

Pobūdis
grėsmė)

1. Rangovų ar paslaugų teikėjų nesilaikymas terminų, numatytų sutartyse

(galimybė

Grėsmė

/ Pasiūlymai
dėl
grėsmės
sumaţinimo
ar
galimybės
išnaudojimo
(prireikus
–
pasiūlymas regiono plėtros tarybai
pradėti plano keitimą)
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, uždaroma ar bankrutuoja stambi regione veikusi įmonė; kitos išorinės galimybės, taip pat kliūtys ar grėsmės, dėl kurių plano uždaviniai ar priemonės
gali būti neįgyvendintos.

STATISTINIAI RODIKLIAI
Reikšmė
Registruotų bedarbių ir darbingo
amţiaus gyventojų santykis 2014 metų I
ketvirčio* pabaigoje
Vidutinis
mėnesinis
bruto
darbo
uţmokestis 2013 metų IV ketvirtį*

9,7 %

2.248,5 Lt

Palyginti su
vidurkiu (proc.)

šalies Pokytis,
lyginant
praėjusiu ketvirčiu

89,82 %
2014-04-01 Šalies 10,8 %

su Pokytis,
lyginant
su
atitinkamu
praėjusių
metų laikotarpiu
-0,2%
-1,5 %
2014-01-01 – 9,9 %
2013-04-01 – 11,2 %

96,1%
1,6%; 35,34 Lt
4,2 %; 93,9 Lt
2013 m. IV ketv. Šalies – 2013 m. III ketv. buvo – 2012 m. IV ketv. buvo
2.340,2 Lt
2.213,2 Lt
2.154,6 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
_______________________________
Vilma Zasimauskienė, tel. (8 37) 322 688, vilma.zasimauskiene@vrm.lt

