Regionų plėtros planų rengimo metodikos
6 priedas
KAUNO REGIONO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2014 METŲ III 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.
3.2.2.5. Vaizdo stebėjimo sistemų švietimo Apsaugos sistemos įrengimas
Prienų rajono
73.797,98 Lt Bendra
įstaigose diegimas Kauno regione
Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos
savivaldybės
66.418,18 Lt ES
teritorijoje
administracija
7.379,80 Lt SB
Planuojami rezultatai: Įrengti vaizdo stebėjimo kameras (16 vnt.), skaitmeninį vaizdo įrašymo įrenginį, infraraudonųjų spindulių prožektorius (10 vnt.),
monitorių, teritorijos apšvietimą.
2.
3.2.2.5. Vaizdo stebėjimo sistemų švietimo
Apsaugo sistemos įrengimas
Prienų rajono
31.060,96 Lt Bendra
įstaigose diegimas Kauno regione
Balbieriškio pagrindinės mokyklos
savivaldybės
27.954,87 Lt ES
teritorijoje
administracija
3.106,09 Lt SB
Planuojami rezultatai: Įrengti vaizdo stebėjimo kameras (7 vnt.) su skaitmeniniu vaizdo įrašymo įrenginiu, infraraudonųjų spindulių prožektorius (7
vnt.), monitorių, sumontuoti atveriamus ir nustumiamus vartus.
3.
2.1.2.3. Vykdyti drenažo - melioracijos
Melioracijos sistemų ir hidrotechninių Prienų rajono
1.368.455 Lt Bendra
sistemos kaimo vietovėse modernizavimą ir
statinių rekonstrukcija
savivaldybės
1.253.361 Lt ES
plėtrą
administracija
11.5094 Lt SB
Planuojami rezultatai: Rekonstruoti Ašmintos, Išlaužo, Jiezno, Pakuonio, Šilavoto, Veiverių seniūnijų melioracijos statinius. Planuojama rekonstruoti
7,42 km drenažo rinktuvų, 7,1 km griovių, 8 pralaidas, Prienlaukio ežero užtvanką.
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
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Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas
Eil.
BAIGTI 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
Panaudotas finansavimas
finansavimo šaltinis (-iai)
1.
1.3.1.1. Kauno regiono miestų, miestelių ir
Gatvių važiuojamųjų dalių
Kauno rajono
4.999.474,57 Lt Bendra
kaimų gatvių rekonstrukcijų, naujų gatvių
rekonstrukcija, šaligatvių, pėsčiųjų ir savivaldybės
4.249.553,38 Lt ES
tiesimas, taip pat apšvietimo ir lietaus
dviračių takų ir lietaus nuotekų tinklų administracija
524.944,83 Lt VB
kanalizacijos įrengimas
įrengimas Kauno rajono
224.976,36 Lt SB
savivaldybėje, Raudondvario
seniūnijoje, Raudondvario kaime,
Pilies, Didžiojoje ir Didvyrių gatvėse
Rezultatai: Rekonstruota 2,1 km gatvių.
2.
1.3.1.9. Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas ir Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas po Kauno miesto
641.442,69 Lt Bendra
atnaujinimas bei pėsčiųjų tiltų statyba
P. Vileišio tiltu
savivaldybės
519.779,53 Lt ES
administracija
121.663,16 Lt SB

/

Rezultatai: Įrengtas 600 m ilgio naujas dviračių ir pėsčiųjų takas, jungiantis du populiarius dviračių ir pėsčiųjų takus, vedančius link Kauno pilies: taką,
einantį nuo Kauno kempingo palei Jonavos gatvę ir taką, vedantį nuo Lampėdžių palei Raudondvario plentą. Iš dviejų atskirų dviračių ir pėsčiųjų takų
buvo suformuotas vienas nepertraukiamas maršrutas palei Nemuno ir Neries krantines link Kauno pilies bei Santakos parko.
3.
1.3.2.1. Kauno regiono miestų, miestelių ir
Raseinių miesto V. Grybo gatvės
Raseinių rajono
1.355.179,66 Lt Bendra
kaimų gatvių rekonstrukcija, naujų gatvių
rekonstravimas
savivaldybės
1.151.902,70 Lt ES
tiesimas, taip pat apšvietimo ir lietaus
administracija
142.293,86 Lt VB
kanalizacijos įrengimas
60.983,10 Lt SB
Rezultatai: Rekonstruota (atnaujinti gatvės danga, šaligatviai ir apšvietimo tinklai, įrengtas dviračių takas ir lietaus vandens surinkimo tinklai) 0,593 km
Raseinių miesto V. Grybo gatvės atkarpoje nuo Vytauto Didžiojo iki Bagdoniškės gatvės. Taip buvo pagerinta vietinio kelio ir gatvės būklė, susisiekimas
transportui, pėstiesiems ir dviratininkams tapo patogesnis ir saugesnis. Planuojama, kad kelionės laikas sutrumpės 10,86 %.
4.
1.3.2.1. Kauno regiono miestų, miestelių ir
Pušyno gatvės rekonstravimas
Birštono
1.156.025,70 Lt Bendra
kaimų gatvių rekonstrukcija, naujų
Birštone
savivaldybės
982.622,10 Lt ES
gatvių tiesimas, taip pat apšvietimo ir
administracija
121.382,71 Lt VB
lietaus kanalizacijos įrengimas
52.021,16 Lt SB
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Rezultatai: Rekonstravus Pušyno g. kompleksiškai išspręsti transporto infrastruktūros pralaidumo, saugumo ir aplinkosauginiai klausimai: pagerinti
privažiavimai – nuovažos į esamus gyvenamuosius namus; sudarytos sąlygos vietiniam mišriam pėsčiųjų, žmonių su negalia, lengvųjų automobilių ir
aptarnaujančio transporto priemonių eismui; įrengti greičio mažinimo kalneliai; rekonstruota apšvietimo sistema; įrengta lietaus vandens nuvedimo
sistema bei sujungta su esamais lietaus nuotekų tinklais; įrengti lietaus nuotekų valymo įrenginiai; padidinta automobilių stovėjimo aikštelė.
5.
2.2.2.2. Renovuoti ir modernizuoti švietimo, Kauno vaikų darželio "Rudnosiukas" Kauno
vaikų
584.049,00 Lt Bendra
ugdymo įstaigas bei jų infrastruktūrą
pastato išorinių atitvarų ir inžinerinių darželis
496.441,65 Lt ES
sistemų modernizavimas
„Rudnosiukas“
87.607,35 Lt VB
Rezultatai: Padidintas vartojamos energijos efektyvumas Kauno vaikų darželio „Rudnosiukas“ pastate. Įgyvendinus projektą yra atlikti šie atnaujinimo
(modernizavimo) darbai: apšiltintos pastato sienos ir stogas, pakeisti stoglangiai, atnaujintas (modernizuotas) šilumos punktas, vidaus šildymo ir karšto
vandens sistemos, modernizuota vidaus apšvietimo sistema ir su ja susijusi elektros instaliacija.
6.
3.2.1.2. Kauno regiono savivaldybių teritorijų Kauno
miesto
savivaldybės Kauno miesto
3.047.331,49 Lt Bendra
i ir jų dalių (miestų ir miestelių) išvystymo specialiųjų ir detaliųjų planų rengimas savivaldybės
2.590.231,75 Lt ES
specialiųjų ir detaliųjų planų parengimas
administracija
457.099,74 Lt SB
Rezultatai: Parengta 11 specialiųjų ir 32 detalieji planai. Šie teritorijų planavimo dokumentai yra svarbi priemonė, siekiant valdyti darnios ir racionalios
miesto plėtros procesus. Parengti planai prisidės prie miesto urbanistinės struktūros darnaus vystymosi.
7.
4.1.4.1. Atvirų vandens telkinių kokybės
Raseinių miesto I ir II tvenkinių
Raseinių rajono
427.020,08 Lt Bendra
gerinimas, jų rekreacinio potencialo
išvalymas
savivaldybės
384.318,07 Lt ES
didinimas bei taršos mažinimas, užterštų
administracija
42.702,01 Lt SB
vandens telkinių valymas
Rezultatai: Pagerinta Raseinių miesto ir viso rajono vandens telkinių ekologinė būklė. Išvalyti Raseinių miesto I ir II tvenkiniai (bendras plotas – 1,27
ha) ir iškastas bei pašalintas susidaręs dumblas (apie 6416 m3).
8.
4.1.4.1. Atvirų vandens telkinių kokybės
Viduklės miestelio tvenkinių
Raseinių rajono
648.563,70 Lt Bendra
gerinimas, jų rekreacinio potencialo
išvalymas
savivaldybės
583.707,32 Lt ES
didinimas bei taršos mažinimas, užterštų
administracija
64.856,38 Lt SB
vandens telkinių valymas
Rezultatai: Išvalyti Viduklės miestelio tvenkiniai (bendras plotas – 2,17 ha) ir iškastas bei pašalintas susidaręs dumblas (apie 4800 m3).
4.3.1.2. Kauno regiono savivaldybių teritorijų Birštono savivaldybės gyvenviečių ir
ir jų dalių (miestų ir miestelių) išvystymo
kurorto plėtros specialaus plano
specialiųjų ir detaliųjų planų parengimas
parengimas
Rezultatai: Parengtas Birštono savivaldybės gyvenviečių ir kurorto plėtros specialusis planas.
10.
1.3.2.1. Kauno regiono miestų, miestelių ir Fabriko g. dalies rekonstrukcija
kaimų gatvių rekonstrukcija, naujų gatvių
tiesimas, taip pat apšvietimo ir lietaus
kanalizacijos įrengimas
Rezultatai: Rekonstruota Fabriko gatvės dalis Jonavos mieste.
9.

Birštono
savivaldybės
administracija
Jonavos rajono
savivaldybės
administracija

138.399,38 Lt Bendra
117.639,47 Lt ES
20.759,91 Lt SB
1.368.003,23 Lt Bendra
1.306.443,08 Lt ES
61.560,15 Lt SB

4

11.

4.1.3.2. Daugiabučių namų atnaujinimas Aušros g. 1A namo modernizavimas
didinant jų energinį efektyvumą

Rezultatai: Modernizuotas 1 daugiabutis namas.
12.
4.1.3.2. Daugiabučių namų atnaujinimas Vytauto g. 4 namo modernizavimas
didinant jų energinį efektyvumą
Rezultatai: Modernizuotas 1 daugiabutis namas.
13.
4.1.3.2. Daugiabučių namų atnaujinimas Kauno g. 100 namo modernizavimas
didinant jų energinį efektyvumą

Jonavos rajono
savivaldybės
administracija

984.007,74 Lt
836.406,58 Lt
147.601,16 Lt

Bendra
ES
SB

Jonavos rajono
savivaldybės
administracija

1.532.582,18 Lt
1.302.694,85 Lt
229.887,33 Lt

Bendra
ES
SB

Jonavos rajono
savivaldybės
administracija

455.360,03 Lt
387.056,02 Lt
68.304,01 Lt

Bendra
ES
SB

Rezultatai: Modernizuotas 1 daugiabutis namas.
14.
4.1.4.1. Atvirų vandens telkinių kokybės Užusalių tvenkinio ant Šešuvos upelio Jonavos rajono
3.329.857,32 Lt
gerinimas,
jų
rekreacinio
potencialo išvalymas ir sutvarkymas
savivaldybės
2.996.871,58 Lt
didinimas bei taršos mažinimas, užterštų
administracija
332.985,74 Lt
vandens telkinių valymas
Rezultatai: Išvalyta 25,4 ha tvenkinio (išvežta 120970 m3 dumblo), sutvarkyta pakrantė (6285 m ilgio ir 4,2 ha ploto teritorija).
15.
4.3.1.6. Savivaldybių teritorijų planavimo Jonavos miesto teritorijų planavimo
Jonavos rajono
207.359,09 Lt
dokumentai
dokumentų rengimas (specialieji ir
savivaldybės
176.255,22 Lt
detalieji planai)
administracija
31.103,87 Lt
Rezultatai: Parengti 3 detalieji ir 2 specialieji teritorijų planavimo dokumentai.

Bendra
ES
SB

Bendra
ES
SB

Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba
konkurso būdu)
1.
3.5.1.1. Viešosios kultūros infrastruktūros Jiezno kultūros centro
Prienų rajono
749.893,00 Lt Bendra
modernizavimas ir plėtra
modernizavimas
savivaldybės
382.043,00 Lt ES
administracija
234.318,00 Lt VB
133.532,00 Lt SB
Rezultatai: Atlikti pastato vidaus remonto darbai, pakeistos durys, stogas, atnaujintos elektros, šildymo, vėdinimo, vandentiekio ir kanalizacijos
sistemos, įrengta priešgaisrinė ir apsaugos signalizacija.
2.
4.3.2.1. Veiklos valdymo, finansų apskaitos,
Birštono savivaldybės administracijos Birštono
1.047.362,68 Lt Bendra
viešųjų paslaugu kokybės ir strateginio
vidaus administravimo ir veiklos
savivaldybės
894.648,33 Lt ES
planavimo sistemos optimizavimas ir
valdymo gerinimas
administracija
152.714,35 Lt SB
modernizavimas Kauno regiono
savivaldybėse
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Rezultatai: Įdiegta finansų apskaitos valdymo sistema, pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus su biudžeto planavimo
ir strateginio planavimo bei priežiūros moduliais bei atnaujinta Vieningos dokumentų apskaitos ir vidinių procesų valdymo sistema.
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
Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas
1.
2.1.2.1. Kaimo kultūros įstaigų statyba,
Juškonių administracinio pastato 1B
rekonstrukcija ir modernizavimas pritaikant
2p (kultūros namai) rekonstravimas
bendruomenių poreikiams
Rezultatas: Rekonstruotas Juškonių kultūros namų administracinis pastatas.
2.
2.1.1.10. Bendruomeniškumo ugdymas Turžėnų bendruomenės verslumo
bendruomenių veiklos skatinimas ir aktyvių
skatinimas
žmonių mokymas
Rezultatai: Kaimo gyventojai, kurie naudojasi projekto rezultatais - 540.
3.
2.1.1.10. Bendruomeniškumo ugdymas Užusalių kraštiečių sąskrydis
bendruomenių veiklos skatinimas ir aktyvių
žmonių mokymas

Rezultatai: Kaimo gyventojai, kurie naudojasi projekto rezultatais - 60.
4.
2.1.1.11. Bendruomeninės infrastruktūros
Aplinkos tvarkymo paslaugų teikimas
gerinimas ir gyvenamosios aplinkos
gerinimas

Rezultatai: Kaimo gyventojai, kurie naudojasi projekto rezultatais - 340.
5.
2.1.2.6. Bendruomeninės infrastruktūros ir
Parko įrengimas Bukonių
gyvenamosios aplinkos kaimo vietovėse
gyvenvietėje
gerinimas
Rezultatai: Bukonių gyvenvietėje įrengtas parkas.

Jonavos rajono
savivaldybės
administracija

362.966,01 Lt
239.977,82 Lt
122.988,19 Lt

Bendra
ES
VB

Turžėnų
bendruomenės
centras „Menų
artelė“

124.960,00 Lt
79.974,40 Lt
19.993,60 Lt
24.992,00 Lt

Bendra
ES
VB
SB

Turžėnų
bendruomenės
centras „Menų
artelė“

14.915,16 Lt
9.538,50 Lt
2.393,63 Lt
2.983,03 Lt

Bendra
ES
VB
Bendruomenės
lėšos

Kulvos
bendruomenė

143.749,00 Lt
91.999,30 Lt
22.999,82 Lt
28.749,80 Lt
0,08 Lt

Bendra
ES
VB
SB
Bendruomenės
lėšos

Jonavos rajono
savivaldybės
administracija

142.503,78 Lt
70.663,50 Lt
43.340,28 Lt
28.500,00 Lt

Bendra
ES
VB
SB
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6.

2.2.2.3. Mokyklų stadionų bei sporto
aikštynų renovacija

Šlienavos pagrindinės mokyklos
stadiono bėgimo takų įrengimas ir
stadiono infrastruktūros parengimas

Kauno rajono
Šlienavos
pagrindinė mokykla

130.746,00 Lt
100.000,00 Lt
19.635,00 Lt
11.111,00 Lt

Bendra
ES
VB
Savivaldybės
įnašas natūra

Rezultatai: Įrengti Kauno rajono Šlienavos pagrindinės mokyklos bėgimo takai (bendras plotas 807 m2), sutvarkyta stadiono infrastruktūrą, prieiga
žmonėms su negalia bei suoliukai.
7.
2.2.3.1. Savivaldybių administracijų bei joms Leonardo da Vinči VETPRO
Kauno
rajono
45.100,00 Lt Bendra
pavaldžių įstaigų darbuotojų kompetencijos
„Švietimo specialistų profesinių
švietimo centras
45.100,00 Lt ES
ir gebėjimų didinimas
kompetencijų tobulinimas, siekiant
pagerinti ugdymo kokybę mokymo
įstaigose“
Rezultatai: Patobulintos švietimo specialistų kompetencijos, padėsiančios gerinti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą, ugdymo proceso kokybę bei
profesinį orientavimą mokyklose. Sustiprės partnerių socialiniai ir dalykiniai ryšiai, įtakosiantys tolesnį bendradarbiavimą. Parengtos „Mokyklos veiklos
planavimo rekomendacijos“ bei kvalifikacijos tobulinimo programa „Ugdymo proceso kokybės tobulinimas, integruojant Turkijos švietimo institucijų
patirtį“ bus priemonės, padėsiančios mokytojui ir mokyklai tobulinant veiklą.
8.
2.2.3.4. Gyventojų švietimo programos Suaugusiųjų kultūrinio sąmoningumo Kauno
rajono
25.100,00 Lt Bendra
mokymasis visą gyvenimą įgyvendinimas
ir saviraiškos ugdymas per kultūrinį
švietimo centras
25.100,00 Lt ES
paveldą
Rezultatai: Suaugusiųjų bendrakultūrinių kompetencijų tobulinimas, susipažįstant su partnerių šalių kultūriniu paveldu: tradiciniai amatai, tradicijos ir
papročiai, etnografiniai kaimai, tautiniai kostiumai, muzikiniai instrumentai, dainos ir šokiai, kulinarinis paveldas), ieškant kultūrinių panašumų ir
skirtumų. Sukurti produktai: CD „Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio paveldo skaitmeninimas“, skaitmeninių istorijų kūrimas, rekomendacijos „Kultūrinis
paveldas – priemonė verslui plėtoti“.
9.
2.5.1.1. Viešosios kultūros infrastruktūros Kauno rajono Samylų kultūros centro Kauno rajono
452.628,53 Lt Bendra
modernizavimas ir plėtra
pastato rekonstrukcija
Samylų kultūros
271.011,00 Lt ES
centras
53.868,00 Lt VB
30.112,00 Lt Savivaldybės
įnašas natūra
97.637,53 Lt SB
Rezultatai: Rekonstruotas kultūros centro pastatas
10.
2.5.1.5. Visuomeninės infrastruktūros
Poilsio zonos įrengimas
Kauno rajono
184.955,52 Lt Bendra
kompleksinis atnaujinimas ir plėtra
Raudondvaryje
savivaldybės
140.000,00 Lt ES
administracija
29.399,52 Lt VB
15.556,00 Lt Savivaldybės
įnašas natūra
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Rezultatai: Atnaujinta ir išsaugota 0,8 ha kaimo kraštovaizdžio komponentų ir visuomeninės paskirties erdvė. Įrengtas apšvietimas, vaikų žaidimo
aikštelės.
IŠORINIAI VEIKSNIAI
IŠORINIAI VEIKSNIAI (Faktai, įvykiai*)

Pobūdis
grėsmė)

(galimybė

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

1. Rangovų ar paslaugų teikėjų nesilaikymas terminų, numatytų sutartyse.
Grėsmė
* 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 7,5 %
amžiaus gyventojų santykis 2014 metų III 2014-09-01
ketvirčio* pabaigoje
Vidutinis
mėnesinis
bruto
darbo 2.266,5 Lt
užmokestis 2014 metų II ketvirtį*

Palyginti su
vidurkiu (proc.)

šalies Pokytis,
lyginant
praėjusiu ketvirčiu

84,27 %
2014-09-01 Šalies - 8,9 %

-1,1 %
2014-07-01 – 8,6 %

su Pokytis,
lyginant
su
atitinkamu
praėjusių
metų laikotarpiu
-2,1 %
2013-09-01 – 9,6 %

96,21 %
+ 2,2 %; + 48,8 Lt
+5,3 %; + 113,9 Lt
2014 m. II ketv. Šalies – 2014 m. I ketv. buvo – 2.217,7 2013 m. II ketv. buvo –
2.355,7 Lt
Lt
2.152,6 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
_______________________________
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