Regionų plėtros planų rengimo metodikos
6 priedas
REGIONO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2014 METŲ II KETVIRČIO APŽVALGA
VIDINIAI VEIKSNIAI
Eil.
PRADĖTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI
Nr.
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami regionų planavimo būdu)
Plano priemonės numeris ir pavadinimas
Projekto pavadinimas
Vykdytojas
Projekto vertė / finansavimo
šaltinis (-iai)
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba
konkurso būdu)
1.

2.1.1.11. Bendruomeninės infrastruktūros Jiezno kultūros centro
gerinimas
ir
gyvenamosios
aplinkos modernizavimas
gerinimas

Prienų rajono
savivaldybės
administracija

743.708,00 Lt Bendra
616.361,00 Lt ES
58.122,00 Lt SB
69.225,00 Lt Įnašas turtu
Planuojami rezultatai: atlikti pastato vidaus remonto darbus, atnaujinti šildymo, vėdinimo, vandentiekio ir kanalizacijos sistemas, įrengti priešgaisrinę
ir apsaugos signalizaciją.
Valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudžetų lėšos)
1.
3.2.2.3. Švietimo įstaigų pastatų renovacija ir Raseinių r. Betygalos Maironio
Raseinių rajono
435.000,00 Lt Bendra
naujų statyba
vidurinės mokyklos pastato Raseinių
savivaldybės
230.000,00 Lt VB
r. sav., Betygalos mstl., Dubysos g.
administracija
205.000,00 Lt SB
10, vidaus patalpų modernizavimas
Planuojami rezultatai: modernizuojant pastatą atlikti šalto ir karšto vandentiekio ir buities nuotekų sistemų atnaujinimą.
2.
3.2.2.3. Švietimo įstaigų pastatų renovacija ir Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės Raseinių rajono
346.000,00 Lt Bendra
naujų statyba
mokyklos
pastato
Raseiniuose, savivaldybės
300.000,00 Lt VB
Vilniaus g. 11, modernizavimas
administracija
46.000,00 Lt SB
Planuojami rezultatai: suremontuoti apie 605 m2 Viktoro Petkaus mokyklos patalpų.
Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas
Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas
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1.

1.4.1.14. Dviračių, riedučių, bėgimo ir
slidinėjimo trasų įrengimas ir jų
infrastruktūros modernizavimas

Žvėrinčiaus miško aktyvaus poilsio
infrastruktūros plėtra

Birštono savivaldybės
administracija

702.217,18 Lt
349.278,00 Lt
214.224,00 Lt
138.715,18 Lt

Bendra
ES
VB
SB

Planuojami rezultatai: įrengti dviračių trasą apie 1,2 km ir atokvėpio vietą šalia gamtos paminklo „Žvėrinčiaus ąžuolas“.
Eil.
BAIGTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI
Nr.
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami regionų planavimo būdu)
1.
1.3.2.1. Kauno regiono miestų, miestelių ir
Parodos g. ir K. Petrausko g. dalies Kauno miesto
700.000,00 Lt Bendra
kaimų gatvių rekonstrukcija, naujų
rekonstrukcija
savivaldybės
228.289,78 Lt ES
gatvių tiesimas, taip pat apšvietimo ir
administracija
28.200,50 Lt VB
lietaus kanalizacijos įrengimas
443.509,72 Lt SB
Rezultatai: rekonstruota 0,715 km gatvės
1.966.570,98 Lt Bendra
2.
1.3.2.1. Kauno regiono miesto, miestelių ir Kėdainių miesto Gegučių gatvės Kėdainių rajono
1.377.982,01 Lt ES
kaimų gatvių rekonstrukcija, naujų gatvių rekonstrukcija
savivaldybės
170.221,30 Lt VB
tiesimas, taip pat apšvietimo ir lietaus
administracija
418.367,67
Lt SB
kanalizacijos įrengimas
Rezultatai: nutiesti nauji ir rekonstruoti esami automobilių keliai - 0,82 km; sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas -20 proc.
3.
2.2.2.3. Švietimo įstaigų pastatų renovacija ir Kauno Šančių vidurinės mokyklos Kauno
Šančių 916.530,99 Lt. Bendra
779.051,34 Lt
naujų statyba
pastato išorinių atitvarų ir inžinerinių vidurinė mokykla
ES
137.479,65 Lt. VB
sistemų modernizavimas
Rezultatai: padidintas vartojamos energijos efektyvumas Kauno Šančių vidurinės mokyklos pastate. Pakeisti seni pastato langai ir lauko durys,
atnaujinta (modernizuota) pastato vidaus šildymo sistema.
4.
3.3.1.1. Kauno regiono savivaldybių teritorijų Kauno miesto savivaldybės teritorijos Kauno
miesto 2.511.915,29 Lt Bendra
2.135.127,99 Lt ES
bendrųjų planu parengimas ir
bendrasis planas
savivaldybės
376.787,30 Lt
atnaujinimas
administracija
SB
Rezultatai: parengtas ir patvirtintas Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas
5.
3.3.1.4. Neįgaliųjų socialinė integracija, taip
Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo VšĮ
pat apimanti reikiamos infrastruktūros
centro Socialinių paslaugų žmonėms neįgaliojo
modernizavimą ir sukūrimą
su proto negalia skyriaus įkūrimas
centras“

„Kauno
jaunimo

3.966.751,47 Lt
3.371.738,74 Lt
595.012,73 Lt

Bendra
ES
Pareiškėjo

Rezultatai: sukurtos sąlygos vienu metu teikti dienos ar trumpalaikes socialinės globos paslaugas 35 asmenims, turintiems vidutinę ir sunkią proto
negalią. Sudarytos sąlygos savarankiškai gyventi 15 asmenų, kurių sveikatos būklė tai leidžia (dalinis savarankiškumas). Įsteigtos 25 naujos darbo vietos.
Projekto metu rekonstruotas ir įrengtas pastatas, Šaldytuvų g. 52, Kaune, bei įsigyta neįgaliųjų vežimui pritaikyta transporto priemonė.

3
3.3.1.4. Neįgaliųjų socialinė integracija, taip
Kauno miesto socialinių paslaugų
VšĮ
„Socialinių 1.933.657,55 Bendra
pat apimanti reikiamos infrastruktūros
centro pastato (V. Krėvės pr. 9A )
paslaugų centras“
1.643.608,92 ES
modernizavimą ir sukūrimą
rekonstravimas
290.048,63
Pareiškėjas
Rezultatai: sudarytos sąlygos esamų socialinių paslaugų plėtrai bei naujų socialinių paslaugų dienos metu teikimui, pagerėjo socialinių paslaugų
įvairovė, išaugo socialinių paslaugų prieinamumas tikslinių grupių asmenims, sudarytos sąlygos jų artimųjų sugrįžimui į darbo rinką.
2.170.012,44 Lt Bendra
7.
3.3.2.3. Nestacionarių socialinių paslaugų
Nestacionarių socialinių paslaugų
Viešoji įstaiga
1.844.510,57 Lt ES
infrastruktūros plėtra
infrastruktūros plėtra Raseinių rajono Raseinių neįgaliųjų
325.501,87 Lt
savivaldybėje (VšĮ Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo
SB
dienos užimtumo centro
centras
modernizavimas)
Rezultatai: prie esamo VšĮ Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro pastato pastatytas ir įrengtas 2-jų aukštų priestatas, įsigyta baldų ir įrangos,
būtinos socialinės globos paslaugoms teikti. Įgyvendinus projektą praplėstos socialinės paslaugos, įstaigos infrastruktūra pritaikyta tikslinių grupių
asmenų poreikiams, pagerėjo nestacionarių socialinių paslaugų kokybė.
8.
3.5.4.3. Visuomeninės paskirties teritorijų Kauno g. aplinkos sutvarkymas
Jonavos
rajono
861.372,51 Bendra
sutvarkymas
savivaldybės
732.166,62 ES
administracija
64.601,47 VB
64.604,42 SB
Rezultatai: pagerinta pėsčiųjų takų (šaligatvių) dangos būklė, įrengtos aktyvaus ir pasyvaus poilsio zonos, įrengtos automobilių parkavimo aikštelės,
įrengtas pėsčiųjų takų apšvietimas.
9.
4.1.3.2. Daugiabučių namų atnaujinimas Klaipėdos g. 3 namo modernizavimas Jonavos
rajono
989.014,16 Bendra
didinant jų energinį efektyvumą
savivaldybės
850.093,29 ES
administracija
138.920,87 Privačios
lėšos
Rezultatai: modernizuotas 1 daugiabutis.
10.
4.1.3.2. Daugiabučių namų atnaujinimas Taikos g. 5 namo modernizavimas
Jonavos
rajono 1.328.658,65 Bendra
didinant jų energinį efektyvumą
savivaldybės
1.129.359,74 ES
administracija
199.298,91 Privačios
lėšos
Rezultatai: modernizuotas 1 daugiabutis.
11.
4.3.1.1. Kauno regiono savivaldybių teritorijų Katauskių, Kaulakių k. teritorijų
Raseinių rajono
472.989,00 Lt Bendra
bendrųjų planų parengimas ir atnaujinimas
detaliųjų ir Lyduvėnų, Betygalos mstl. savivaldybės
402.040,04 Lt ES
teritorijų bendrųjų planų rengimas
administracija
70.948,96 Lt SB
4.3.1.2. Kauno regiono savivaldybių teritorijų
išvystymo specialiųjų ir detaliųjų planų
parengimas
6.
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Rezultatai: buvo parengti Katauskių ir Kaulakių kaimų teritorijų detalieji planai bei Lyduvėnų ir Betygalos miestelių teritorijų bendrieji planai.
12.
4.3.1.2. Kauno regiono savivaldybių teritorijų Raseinių rajono savivaldybės
Raseinių rajono
207.515,65 Lt Bendra
išvystymo specialiųjų ir detaliųjų planų
viešosios infrastruktūros plėtrai
savivaldybės
159.759,00 Lt ES
parengimas
reikalingų specialiųjų ir detaliųjų
administracija
47.756,65 Lt SB
planų parengimas
Rezultatai: parengti Raseinių m. Prabaudos parko teritorijos, dviračių tako ir Dumšiškių kaime numatomų įrengti kapinių dalieji planai bei Raseinių
rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialusis planas.
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba
konkurso būdu)
11.476.519 Lt Bendra
1.
1.1.2.6. Esamų pramoninių teritorijų ir jų
Kėdainių pramoninis parkas
Kėdainių rajono
11.476.519 Lt ES
inžinerinės infrastruktūros plėtra
savivaldybės
administracija
Rezultatai: paremta pramoninio parko plėtra; investicijoms paruoštų viešųjų teritorijų plotas– 62,87 ha
2.
1.4.1.23. Aktyvaus poilsio, turizmo, sporto,
Viešosios erdvės Veiverių miestelyje
Prienų rajono
266.907,56 Lt Bendra
sveikatingumo, rekreacijos ir viešųjų erdvių
sutvarkymas
savivaldybės
240.216,78 Lt ES
infrastruktūros sukūrimas ir modernizavimas
administracija
26.690,76 Lt SB
Kauno regione
Rezultatai: įrengta vaikų žaidimo aikštelė su inventoriumi; įrengta estrada, įrengti treniruokliai; įrengta pavėsinė; įrengti pėsčiųjų takai, apšvietimas,
tvora; įsigyta technika viešosios erdvės priežiūrai (vejos traktorius, trimeris, generatorius); atliktas teritorijos apželdinimas.
3.
2.2.2.3. Švietimo įstaigų pastatų renovacija ir Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos Kauno
Vinco 2.697.199 Lt. Bendra
naujų statyba
pastato Kaune, Trakų g. 39, Kudirkos
2.697.199 Lt. ES
rekonstravimas
progimnazija
Rezultatai: padidintas vartojamos energijos efektyvumas Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos pastate. pakeisti langai, lauko ir tambūro durys,
apšiltintos išorinės atitvaros (priestato sienos (įskaitant cokolį) ir stogas), atnaujinta pastato vidaus šildymo ir karšto vandens sistema, rekonstruotas
šilumos punktas, modernizuota vidaus apšvietimo sistema ir elektros instaliacija.
Valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudžetų lėšos)
Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas
1.
3.5.1.1. Viešosios kultūros infrastruktūros
Žiežmarių bibliotekos pastato
Kaišiadorių rajono
1.001.836 Lt Bendra
modernizavimas ir plėtra
renovacija
savivaldybės
803.587 Lt
ES
4.1.3.1. Švietimo, kultūros, socialinės ir
administracija
142.713 Lt
VB
sveikatos priežiūros bei kitų viešojo
55.536 Lt
SB
administravimo įstaigų pastatų rekonstrukcija,
taip pat kitų energijos taupymo priemonių
įgyvendinimas Kauno apskrityje siekiant
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padidinti jų energetinį efektyvumą
Rezultatai: sutvarkyta pastato viešoji infrastruktūra, atnaujintas ir rekonstruotas pastatas.
Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas
1.
2.1.2.1. Kaimo kultūros įstaigų statyba, Negyvenamo pastato pritaikymas Jonavos
rajono
rekonstrukcija ir modernizavimas pritaikant bendruomenės reikmėms
savivaldybės
bendruomenių reikmėms“
administracija

626.181,20
414.004,09
86.940,86
125.236,25

Bendra
ES
VB
SB

Rezultatai: rekonstruotas negyvenamas pastatas Šilų seniūnijoje, pritaikant jį bendruomenės reikmėms.
2.
3.5.1.2. Sporto centrų modernizavimas ir jų
Batėgalos daugiafunkcio centro sporto Jonavos
rajono
infrastruktūros plėtra
salės ir jos prieigų atnaujinimas savivaldybės
(modernizavimas)
administracija

178.920,25 Bendra
118.294,38 ES
24.841,82 VB
35.784,05 SB
Rezultatai: atlikti Kulvos seniūnijos Batėgalos kaimo universalaus daugiafunkcio centro, įrengto buvusio Batėgalos pagrindinės mokyklos pastate,
sporto salės ir jos prieigų atnaujinimo (modernizavimo) darbai.
IŠORINIAI VEIKSNIAI
IŠORINIAI VEIKSNIAI (Faktai, įvykiai*)

Pobūdis
grėsmė)

1. Rangovų ar paslaugų teikėjų nesilaikymas terminų, numatytų sutartyse

(galimybė

Grėsmė

/ Pasiūlymai
dėl
grėsmės
sumažinimo
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 amžiaus gyventojų 7,7 %
2014-07-01
santykis

Palyginti su
vidurkiu (proc.)

šalies Pokytis, lyginant
praėjusiu ketvirčiu

89,53 %
2014-07-01 Šalies 8,6%

-2 %
2014-04-01 – 9,7 %

su Pokytis, lyginant su
atitinkamu praėjusių
metų laikotarpiu
-1,7 %
2013-07-01 – 9,4 %
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Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2014 2.217,7 Lt
metų I ketvirtį*

95,76 %
-1,38%; -30,8 Lt
3,7 %; 80,1 Lt
2013 m. I ketv. Šalies – 2013 m. IV ketv. buvo – 2013 m. I ketv. buvo –
2.315,9 Lt.
2.248,5 Lt
2.137,6 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, el.p. vilma.zasimauskiene@vrm.lt

