Regionų plėtros planų rengimo metodikos
5 priedas

KAUNO REGIONO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2014 METŲ ATASKAITA
VIZIJA
Kauno regionas – modernus Lietuvos bei Rytų ir Vidurio Europos ekonomikos regionas, mokslo, aukštųjų ir informacinių technologijų,
kultūros bei turizmo traukos centras su puikiai išvystyta tarptautinio susisiekimo ir logistikos infrastruktūra, jame gyvena nuolat besimokanti, versli,
sveika ir saugi bendruomenė.
Regiono modernumas išsiskiria pažangios ekonomikos plėtra, užtikrinančia aukštą gyvenimo kokybę ir spartų kaimo modernėjimą, ypatingu
dėmesiu žmogaus ir aplinkos santarai, garantuojančiai darnų regiono vystymąsi.
ESMINIAI APLINKOS VEIKSNIAI, JŲ POKYČIAI IR TENDENCIJOS
Kauno apskrityje yra 8 savivaldybės, išsidėsčiusios apie administracinį centrą - Kauną. Kauno apskritis sudaryta iš Kauno ir Birštono miestų
bei Kauno, Kaišiadorių, Prienų, Raseinių, Kėdainių ir Jonavos rajonų savivaldybėms priklausančių teritorijų. 2015 m. pradžios duomenimis, Kauno
apskrityje gyvena 583.058 gyventojų, iš kurių 289.200 - darbingo amžiaus. Palanki geografinė vieta, puiki kelių, geležinkelio ir oro transporto
infrastruktūra, stipri mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bazė, gerai kvalifikuota darbo jėga daro Kauno apskritį viena iš patraukliausių vietų
investicijoms ne tik Lietuvoje, bet ir visose Baltijos valstybėse. Kauno apskrityje vystomos naujos verslo idėjos ir koncepcijos, aukštųjų ir vidutinių
technologijų pramonė, transportas, plėtojamos paslaugos, turizmas.
Lyginant su 2012 m. Kauno apskrityje tiesioginės užsienio investicijos sumažėjo - 2013 m. pritraukta 4.452,34 mln. Lt (2012 m. - 5.129,15
mln. Lt) tiesioginių užsienio investicijų. Tai siekia 2.196 Lt vienam apskrities gyventojui ir yra dvigubai mažiau už vidurkį Lietuvoje (4.321 Lt).
Apskritis sukuria 19 proc. bendro vidaus produkto Lietuvoje. 2013 m. didėjo materialinės investicijos ir sudarė 2.719 mln. Lt arba 4.609 Lt 1
gyventojui (2012 m. – 4.499 Lt).
Demografinė padėtis Kauno apskrityje sudėtingėja. Gyventojų skaičius mažėja - per 2014 m. metus sumažėjo 4,4 tūkst. gyventojų. Mažėja
gimstamumas. 2013 m. Kauno apskrityje gimė 5.789 gyventojai. 2013 m. mirė 8.042 gyventojų, t.y. 2.253 daugiau, negu gimė. Tačiau vidutinė
tikėtina gyvenimo trukmė pailgėjo 0,04 m. Pamažu mažėja gyventojų migracija. 2012 metais migracija metais buvo (-4.784), 2013 m. – (-3.325), 2014
m. – (-3.265). 2014 m. daugiausiai gyventojų emigravo iš Kauno miesto – 1.853. 2014 m. sausio 1 d. apskrityje buvo veiklą vykdė 18.604 ūkio
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subjektai. 2014 m. Kauno apskrityje buvo registruota 30,6 tūkst. bedarbių, o registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus žmonių santykis – 8,5 proc.
(2013 m. buvo 10 proc.).
Įgyvendinant Kauno regiono plėtros iki 2020 metų planą, panaudodamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių lėšas, Kauno regiono savivaldybės 2014 m. įgyvendino daug gyvenimo kokybę,
dėmesį žmogui ir aplinkai užtikrinančių projektų.
Birštonas – vienas gražiausių Lietuvos kurortų, garsėjantis savo įspūdinga gamta, išpuoselėta turizmo infrastruktūra, teikiamomis kokybiškomis
sveikatinimo paslaugomis ir kultūros renginiais. 2014 m. baigus Pušyno gatvės Birštone rekonstrukciją (2,4 mln. Lt), buvo kompleksiškai išspręsti
transporto infrastruktūros pralaidumo, saugumo didinimo ir aplinkosauginiai klausimai. Rekonstruotas Nemajūnų dienos centro pastatas (780 tūkst.
Lt): įrengtos gyvenamosios, laisvalaikio ir poilsio patalpos, įrengtos šildymo, vėdinimo, vandentiekio ir nuotekų sistemos, liftas žmonėms su negalia.
Siekiant sutvarkyti ir savivaldybės gyventojams pritaikyti viešąsias erdves, šalia įrengtas Nemajūnų sporto centras (720 tūkst. Lt) - įrengtas natūralios
dangos futbolo stadionas, krepšinio, lauko teniso, paplūdimo tinklinio aikštelės, pastatyti lauko treniruokliai. Šalia Birštono miesto esančiame
Žvėrinčiaus miške ir kaimiškosiose teritorijose buvo įrengta 17 aktyvaus poilsio aikštelių. Birštono vienkiemio darželio-mokyklos teritorijoje ir prie
Nemajūnų dienos centro įrengti vaikų žaidimo aikštelių kompleksai, taip pat išasfaltuota 2 km dviračių tako atkarpa iki Prienų rajono savivaldybės
ribos. Projekto „Dviračių trasų plėtra Birštono kurorte“ įgyvendinimo metu įrengtos dar 5 dviračių takų atkarpos Birštono mieste, kurių bendras ilgis
siekia apie 5 km, įsigyti sporto treniruokliai bei mažosios architektūros elementai. Dviratininkų saugumui užtikrinti įrengtas apšvietimas saulės
energiją naudojančiais šviestuvais. Rekonstruotas Birštono gimnazijos pastatas (730 tūkst. Lt). Siekiant užtikrinti kompleksinį planavimą, buvo
parengtas Birštono miesto centrinės dalies architektūrinės-erdvinės kompozicijos specialusis planas. Taip pat Birštono savivaldybės gyvenviečių ir
kurorto plėtros specialusis planas, kuriuo nustatyta kaimiškųjų teritorijų gyvenviečių plėtra, galimybės, plėtros intensyvumas ir tikslingumas,
reglamentuoti teritorijų tvarkymo bei naudojimo režimai, investicijų pritraukimo galimybės.
Jonavos rajono savivaldybė 2014 m. sėkmingai baigė įgyvendinti probleminės teritorijos plėtros 2011–2013 metų programą, padėjusią pagerinti
miesto aplinką, infrastruktūrą, sėkmingai atnaujinti daugiabučius namus, vietoj apleistų namų plėsti socialinį būstą, gerinti ir plėsti kelių tinklą,
rekonstruoti mokyklas, ligonines, kultūros centrus ir kitus viešus pastatus. Jonava išlieka viena sparčiausiai ES struktūrinių fondų parama daugiabučių
renovacijai besinaudojančių šalies savivaldybių. 2014 m. Jonavoje baigta vykdyti daugiau nei 10 daugiabučių namų modernizacija. Rekonstruota 386
m Fabriko gatvės (1,4 mln. Lt). 2014 m. baigtas įgyvendinti projektas - „Kompleksinė Šveicarijos kaimo plėtra“ (978 tūkst. Lt). Atlikti Jonavos
pradinės mokyklos, vaikų lopšelio-darželio "Žilvitis" pastatų modernizavimo darbai.
Siekiant pagerinti gyvenimo kokybę Kaišiadorių rajono savivaldybėje, įgyvendinti viešosios infrastruktūros tobulinimo ir plėtros, aplinkos
apsaugos bei turizmo plėtros investiciniai projektai viešajame sektoriuje. Kaišiadoryse rajono savivaldybėje sėkmingai tvarkomi parkai, sprendžiamos
su vandentvarka susijusios problemos, gerėja ir plečiasi kelių tinklas, rekonstruojami viešieji pastatai. 2014 m. baigtas renovuoti Rumšiškių pirminės
sveikatos priežiūros centro pastatas (949 tūkst. Lt). Sutvarkytas Kruonio miestelio parkas - atnaujinta viešoji infrastruktūra, sukurta patraukli poilsio
zona gyventojams ir miestelio svečiams; viešosios infrastruktūros erdvės prie Migonių ir Rokiškių piliakalnių, pritaikant jas pažintiniam turizmui.
Baigiamas įrengti Kruonio universalus daugiafunkcinis centras, kuris bus pritaikytas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir kultūros veiklai (1,74
mln. Lt). Sėkmingai rekonstruota 4,7 km kelių – kelias Kalniškės - Gudiena Kaišiadorių apyl. sen.; kelias Kiemelių k., Žiežmarių apyl. sen.; kelias per
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Ginteikiškių k., Kruonio sen.; plėtojant regioninės reikšmės transporto infrastruktūrą, formuojant reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo
infrastruktūros tinklą (3,5 mln. Lt).
Kauno mieste 2014 m. buvo skiriamas ypatingas dėmesys miesto vidaus susisiekimo tinklo tobulinimui ir miesto transporto infrastruktūros
gerinimui. Svarbiausi atlikti darbai - rekonstruota Parodos gatvė ir K.Petrausko gatvės atkarpa. Po rekonstrukcijos pagerinta kelio danga, įrengti
šaligatviai, apšvietimas, lietaus, buitinių nuotekų, vandentiekio tinklai, kelio ženklai. Įrengtas naujas 2,1 km ilgio troleibusų kontaktinis tinklas, kuris
sujungė dvi svarbias Kauno transporto arterijas - Vytauto ir Savanorių prospektus. Buvo baigti Savanorių pr. žemutinės įkalnės rekonstrukcijos darbai rekonstruota Savanorių pr. estakada, sustiprintas šlaitas, pašalinti medžiai, turintys įtakos šlaito stabilumui, sutvarkyti šaligatvių nuolydžio kampai, kad
nebūtų plaunamas šlaitas ir būtų žtikrintas saugumas šlaite esantiems pastatams. Bendra šių projektų vertė viršija 14 mln. Lt. 2014 m. Buvo tęsiama
Panemunės tilto (ilgis – 273,23 m, plotis – 20,8 m) statyba. Taikant karštojo regeneravimo kelyje būdą atlikti gatvių (Karaliaus Mindaugo pr., Šiaurės
pr., Chemijos, Panerių, Elektrėnų, Jonavos, Keramzito-Panerio) kapitalinio remonto darbai. Bendras renovuotų gatvių plotas – apie 257 tūkst. kv. m,
atliktų darbų vertė siekia 15 mln. Lt. Tęsiami turizmo ir dviračių transporto infrastruktūros vystymo ir modernizavimo darbai. Įrengtas Jonavos g.
kempingas: inžineriniai tinklai, komunikacijos, akustinė sienelė, naftos gaudyklė, administracinis pastatas su virtuve ir visa reikiama įranga,
skalbyklos, dušai, tualetai, renovuoti namukai. Projekto vertė viršija 2 mln. Lt. Baigtas tiesti 5,5 kilometrų ilgio dviračių takas Neries krantinė –
Jotvingių g., sujungęs Šilainių gyvenamąjį rajoną su miesto centru.
2014 metais Lietuvos laisvosios rinkos institutas Kauno rajonui jau trečią kartą per ketverius metus skyrė daugiausia balų tarp 53 ne miesto
savivaldybių. Kauno rajono savivaldybė yra viena patraukliausių investicijoms, čia užtikrinamos palankios sąlygos verslui. Pernai Kauno rajone buvo
vykdoma 112 projektų, kurių bendra vertė siekė 233,6 mln. Lt. Iš jų 21 mln. Lt skirta žvyrkeliams asfaltuoti. Įgyvendinti ES finansuojami projektai,
kurie įgalino nutiesti daugiau kaip 14 km vandentiekio ir 33 km nuotekų tinklų. Talentingi Kauno rajono vaikai sulaukė išskirtinės dovanos – duris
atvėrė rekonstruota Garliavos meno mokykla. Projekto vertė – 5,3 mln. Lt. Baigta Garliavos Adomo Mitkaus vidurinės mokyklos pastato renovacija,
įrengtas darželis. Projekto vertė – 1,4 mln. Lt. Kačerginėje už 4 mln. Lt įkurtas universalus daugiafunkcis centras. Jame organizuojamas
priešmokyklinis ir pradinis ugdymas. Pastate taip pat įsikūrė ir kultūros centras, ambulatorija. Prie Nemuno tiesiami dviračių takai. Beveik 6 kilometrų
atkarpa nutiesta nuo Marvelės iki Kačerginės. Dviračių takas driekiasi ir nuo Šilelio kaimo Kulautuvos link. Ateityje planuojama dviračių takus ir kitą
turizmo infrastruktūrą apjungti į Mažąjį pakaunės turizmo žiedą.
Kėdainių rajono savivaldybė 2014 m. pateko į geriausiųjų ne miestų savivaldybių penketuką. Tai rodo, kad Kauno apskritis – stiprus didelį
potencialą turintis regionas. Kėdainių rajone investuotojams sudarytos sąlygos vertinamos kaip geriausios Lietuvoje. Daugiausiai įtakos palankiai
verslo aplinkai turėjo Kėdainių laisvosios ekonominės zonos (LEZ) atsiradimas. Savivaldybėje yra investuotojams paruoštų sklypų, bendradarbiaujama
su privačiu sektoriumi per viešojo ir privataus sektoriaus partnerystę, pritraukiama tiek vietinių, tiek ir užsienio investicijų. Palankią ekonominę
aplinką padeda kurti įgyvendinami infrastruktūros modernizavimo bei rekonstrukcijos projektai, švietimo, sveikatos, socialinės apsaugos, kultūros,
sporto, susisiekimo, aplinkos apsaugos srityse. 2014 m. Kėdainių rajono savivaldybė įgyvendino 10 ES fondų finansuojamų projektų. Vienas jų didžiausią ES paramą (per 11 mln. Lt) gavusių projektų – Kėdainių pramoninis parkas (Kėdainių LEZ), kuriame įrengti gatvių, apšvietimo, elektros,
vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklai. 2014 m. Kėdainių LEZ sulaukė dviejų naujų investuotojų. Sudarant palankias sąlygas ugdymo proceso
organizavimui ir įgyvendinimui baigti įrengti Pajieslio bei Pagirių daugiafunkciai centrai, atlikti „Ryto“, J.Paukštelio pagrindinių mokyklų bei Kalbų
mokyklos pastatų rekonstrukcijos darbai, mokykloje - darželyje ,,Vaikystė“ sutvarkytos aktų, sporto salės, įrengtas pedagogų metodinis kabinetas.
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Gerinant socialines paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūrą įgyvendintas nestacionarių socialinių paslaugų centro „Saulutė“ steigimo projektas.
Šiame centre bus teikiamos kompleksinės socialinės paslaugos – trumpalaikė socialinė globa vaikams, laikinas apgyvendinimas motinoms ir vaikams,
vaikų socialinė priežiūra dienos metu.
Prienų rajono savivaldybė 2014 m. renovavo Balbieriškio seniūnijos administracinį pastatą, kur buvo pakeista stogo danga, apšiltinta antro
aukšto perdanga bei pastato sienos (152 tūkst. Lt). Renovuota Išlaužo pagrindinė mokykla: apšiltinta stogo perdanga, dalis pastato sienų, pakeistos
lauko durys, pakeisti ir suremontuoti langai (740 tūkst. Lt). Įgyvendinus šiuos projektus padidintas energijos vartojimo efektyvumas, sumažintos
išlaidos šildymui, taip pat sumažėjo išmetamų į orą teršalų kiekis, pagerėjo aplinkos kokybė, estetinė pastatų išvaizda, sukurtos palankios sąlygos šių
įstaigų darbuotojams ir lankytojams. Dar vienas svarbus 2014 m. įgyvendintas projektas – „Jiezno kultūros centro modernizavimas“ (750 tūkst. Lt) atliktas Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro vidaus patalpų remontas, pakeistos durys, atliktas stogo remontas, atnaujintos elektros, šildymo, vėdinimo,
vandentiekio ir kanalizacijos sistemos, įrengta priešgaisrinė ir apsaugos signalizacija, atlikti katilinės modernizavimo darbai, užtikrintos tinkamos
sąlygos Jiezno kultūros centro darbuotojams, renginių organizatoriams bei gyventojų kultūrinei veiklai.
Raseinių rajono savivaldybės administracija 2014 m. baigė įgyvendinti 7 ES struktūrinių fondų finansinę paramą gavusius projektus: Raseinių
rajono savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtrai reikalingų specialiųjų ir detaliųjų planų parengimas, Katauskių, Kaulakių k. teritorijų detaliųjų ir
Lyduvėnų, Betygalos mstl. teritorijų bendrųjų planų rengimas, Raseinių miesto Stonų gatvės tęsinio rekonstrukcija, Raseinių miesto V. Grybo gatvės
rekonstravimas, Raseinių miesto I ir II tvenkinių išvalymas, Viduklės miestelio tvenkinių išvalymas ir Energijos vartojimo efektyvumo didinimas
Raseinių rajono Betygalos Maironio vidurinėje mokykloje. Įgyvendintų projektų bendra vertė pagal pasirašytas finansavimo administravimo sutartis
buvo 6,11 mln. Lt. UAB „Raseinių šilumos tinklai“ per 2014 m. baigė įgyvendinti 3 projektus, kurių metu Raseinių ir Ariogalos miestuose buvo
sumontuoti 5 MW ir 3 MW galios biokuro katilai, ko pasekoje bus sumažintas šilumos tiekimo priklausomumas nuo didėjančių iškastinio kuro mazuto kainų. Be to, sumontavus biokuro katilus, yra išlaikoma aukšta vartotojams tiekiamos paslaugos kokybė, patikimumas bei mažesnė vartotojams
tiekiamos šilumos kaina. Siekiant mažinti patiriamus šilumos nuostolius ir avarijų tikimybę centralizuotose šilumos tiekimo sistemos vamzdynuose jie
yra modernizuojami ir keičiami. Šiems įgyvendintiems ar įgyvendinamiems projektams buvo skirta virš 5,54 mln. Lt ES paramos. VšĮ Raseinių
neįgaliųjų dienos užimtumo centras baigė įgyvendinti projektą „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Raseinių rajono
savivaldybėje“, kurio metu buvo prie esamo 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 Raseinių rajono gyventojams. Bendra projekto vertė buvo 2,17 mln. Lt.
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PLANO POVEIKIS (EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI)
1 lentelė. Efekto vertinimo kriterijų reikšmių įvertinimas.
Prioritetas

1 PAŽANGI EKONOMIKA

2 GYVENIMO KOKYBĖ

Vertinimo
kriterijus

Planuota
reikšmė

Faktinė reikšmė Įvertinimas*

Bendrasis vidaus
produktas
tenkantis vienam
gyventojui Kauno
regione palyginti
su šalies vidurkiu,
proc.

100

98,7 (2013m)

l.gerai Bendrasis vidaus produktas tenkantis vienam gyventojui Kauno
regione kasmet didėja, nuo 2012 m. rodiklis padidėjo 0,54 proc.,
tačiau jis didėja visoje šalyje, todėl ekspertų vertinimu,
siekiamybė yra pasiekti ar viršyti šalies vidurkį, proc. 2015 m. gali
būti viršytas 98,8 proc.

Bendrasis vidaus
produktas
tenkantis vienam
gyventojui Kauno
apskrityje, tūkst.
Lt

47

40.8 (2013m)

l.gerai Bendrasis vidaus produktas tenkantis vienam gyventojui Kauno
apskrityje, tūkst. Lt didėja, per metus padidėjo 3,4 tūkst. Lt, tačiau
ekspertų vertinimu, siekiama, kad jis pasiektų ir viršytų 47 tūkst.
Lt.

Neto migracija.
Kauno apskritis,
asmenys

0

-3325 (2013m)

gerai Neto migracija Kauno apskrityje, lyginant su 2012 m. sumažėjo
1459 (30 proc.), tačiau vis dar viršija ekspertų lūkesčius ir yra
vertinamas kaip per didelis.

Nedarbo lygis,
7
Kauno apskritis
proc.;
(skaičiuojamas
statistikos
departamento kaip
bedarbių ir
darbingo amžiaus
gyventojų
santykis)

10 (2013m)

gerai Nedarbo lygis Kauno apskrityje proc., lyginant su 2012 m.
sumažėjo 0,75 proc., tačiau ekspertų siūlymu reikia siekti jį
sumažinti iki 7-5 proc.

Vidutinis
mėnesinis darbo
užmokestis bruto
Kauno apskritis,

2154 (2013m)

gerai Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis bruto Kauno apskrityje
lyginant su 2012 m. padidėjo 120 Lt, tačiau ekspertų vertinimu
buvo prognozuojamas spartesnis augimas iki 3450 Lt ir daugiau.

3450

Ekspertinis įvertinimas / ekspertų siūlomos rekomendacijos
vertinimui

6

Lt.
3 ŽMOGAUS IR APLINKOS
SANTARA

Sąvartynuose
šalinamų
komunalinių
atliekų dalis nuo
visų susidarančių
komunalinių
atliekų Kauno
regione, proc.

50

gerai Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis nuo visų
susidarančių komunalinių atliekų Kauno regione, proc. ekspertų
vertinamas blogai, kadangi atsižvelgiant į tai, kad rengiamas
atliekų tvarkymo planas, kuriamos įvairios atliekų utilizavimo
programos, buvo tikimasi bent jau rodiklio, mažesnio negu 80
proc. Labai gerai būtų vertinama, jei sąvartynuose būtų šalinama
mažiau kaip 50 proc. atliekų.

84,8 (2013m)

Iš stacionarių
14
18,3 (2012m)
gerai Iš stacionarių šaltinių į atmosferą išmestų teršalų kiekis, tenkantis
šaltinių į atmosferą
vienam gyventojui Kauno regione, kg ekspertų skaičiavimu turėtų
išmestų teršalų
būti išmetama ne daugiau kaip 17 kg teršalų.
kiekis, tenkantis
vienam gyventojui
Kauno regione, kg
* Pagal vertinimo kriterijaus nuokrypio ribas („labai gerai“, „gerai“, „patenkinamai“ arba „blogai“).
PLANO REZULTATAI (REZULTATO VERTINIMO KRITERIJAI)
2 lentelė. Rezultato vertinimo kriterijų reikšmių įvertinimas.
Įvykdymo
terminas
(pradžia ir
pabaiga)

Nr.

Pavadinimas

1.1

Tikslas PLĖTOTI 2010-2020
KAUNO
REGIONĄ KAIP
MOKSLO
IR
VERSLO
PARTNERYSTE

Faktinio
įvykdymo
data*

Planuotas
Vertinimo kriterijus
finansavimas
(nuo
įgyvendinimo
pradžios iki
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigos)(
tūkst. Lt)
168132

Planuota
reikšmė

Išlaidos
MTEP 0,9
aukštojo mokslo ir
mokslo ir valdžios
sektoriuose, Kauno
apskrityje
mln.
Lt./1000 gyventojų

Faktinė
reikšmė

0,549
(2013 m.)

Įvertinimas**

Komentarai ir paaiškinimai
(informacija
apie
uždavinių
neįvykdymą
lėmusias
priežastis,
informacija apie ilgalaikių priemonių
tarpinius rezultatus, informacija apie
prieš terminą baigtas priemones ir kt.)

gerai

Išlaidos MTEP aukštojo
mokslo ir mokslo ir valdžios
sektoriuose, Kauno apskrityje mln.
Lt./1000 gyventojų mažesnės negu 0,6
mln. Lt, ekspertų pravertinama gerai.
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PAGRĮSTĄ
AUKŠTOS
PRIDĖTINĖS
VERTĖS
PRAMONĖS
KRAŠTĄ
1.2

Tikslas
SUDARYTI
PALANKIAS
SĄLYGAS
SMULKAUS
VIDUTINIO
VERSLO
ĮMONIŲ
PLĖTRAI

2012-2020

Darbuotojai,
4
dalyvaujantys MTEP
aukštojo mokslo ir
valdžios sektoriuose/
užimtųjų,
proc.
Kauno apskrityje

2,53
(2013 m.)

gerai

Darbuotojų,
dalyvaujantys
MTEP aukštojo mokslo ir valdžios
sektoriuose/ užimtųjų, proc. Kauno
apskrityje mažesnis negu 2,53 proc.,
ekspertų yra vertinamas patenkinamai.

7546

Kauno regiono mažų 50
ir vidutinių įmonių
sektoriaus
sukurta
pridėtinė
vertė
(gamybos
sąnaudomis)
nuo
visų Kauno regiono
įmonių
pridėtinės
vertės, proc.

45,2
(2013 m.)

gerai

Kauno regiono mažų ir
vidutinių įmonių sektoriaus sukurta
pridėtinė vertė (gamybos sąnaudomis)
nuo visų Kauno regiono įmonių
pridėtinės vertės, proc. ekspertų yra
vertinama gerai, siekiama, kad
pridėtinė vertė viršytų 50 proc.

IR

1.3

Tikslas PLĖTOTI 2009-2020
REGIONO
TRANSPORTO
INFRASTRUKTŪ
RĄ

595769,44

Kelių su danga ilgis 83
nuo visų kelių ilgio
Kauno regione, proc.

81,1
(2013 m.)

gerai

Ekspertai siūlo siekti, kad
kelių su danga ilgis nuo visų kelių
ilgio Kauno regione, proc. viršytų 83
proc.

1.4

Tikslas SIEKTI, 2007-2020
KAD
KAUNO
REGIONAS
TAPTŲ
TARPTAUTINIO
IR
VIETINIO
TURIZMO
BEI
ĮVAIRIAPUSIŠK
Ų
POILSIO
PASLAUGŲ
CENTRU

374909,7

Apgyvendintų turistų 700
skaičius
apgyvendinimo
įstaigose
1000
gyventojų
Kauno
regione

457
(2013 m.)

gerai

Ekspertai siūlo siekti, kad
apgyvendintų
turistų
skaičius
apgyvendinimo
įstaigose
1000
gyventojų Kauno regione būtų daugiau
kaip 700.

2.1

Tikslas.
2012-2020
SKATINTI
INFORMACINĖS
VISUOMENĖS
FORMAVIMĄSI
IR VYSTYMĄSI.

73032

Namų ūkiai, turintys 80
interneto
prieigą
Kauno regione, proc.

71,3
(2014 m.)

gerai

Ekspertų vertinimu, daugėja
namų ūkių, turinčių interneto prieigą
Kauno regione, proc., siekiama šį
proc. padidinti iki 80.
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2.2

Tikslas. VYSTYTI 2008-2020
SUBALANSUOT
Ą MOKYMOSI
SISTEMĄ.

501586,64

18 – 24 m. amžiaus 5
jaunimo, kuris neturi
vidurinio
išsilavinimo ir niekur
nesimoko
Kauno
regione, dalis (proc.)

6,3
(2013 m.)

gerai

Ekspertų vertinimu, virš 6,3
proc. 18 – 24 m. amžiaus jaunimo,
kuris neturi vidurinio išsilavinimo ir
niekur nesimoko, siekiama šią dalį
sumažinti iki 5 proc.

2.3

Tikslas.
2006-2020
UŽTIKRINTI
TEIKIAMŲ
SOCIALINIŲ
PASLAUGŲ
PRIEINAMUMĄ.

193926,44

Išlaidos
socialinei 160
pašalpai
tūkst.
Lt/1000
gyventojų
Kauno regione

144,37
(2013 m.)

gerai

2013 m. išlaidos socialinei
pašalpai tūkst. Lt/1000 gyventojų buvo
144,37 Lt. Ekspertų vertinimu šią
sumą reikia didinti iki 160 tūkst. Lt/
1000 gyventojų.

2.4

Tikslas. PLĖTOTI 2008-2020
KAUNO
REGIONĄ KAIP
VIENĄ
IŠ
EUROPOS
SVEIKATOS
REGIONŲ.

206089,4

Vidutinė
tikėtina 77
gyvenimo
trukmė
Kauno regione, metai

75,33
(2013 m.)

gerai

Regiono plane numatytomis
priemonėmis siekiama, kad vidutinė
tikėtina gyvenimo trukmė pasiektų ir
viršytų 77 metus

2.5

Tikslas. PLĖTOTI 2008-2020
SOCIALINĘ
INFRASTRUKTŪ
RĄ
IR
BENDRUOMENI
NES
INICIATYVAS,
SKIRTAS
GYVENTOJŲ
GYVENIMO
KOKYBĖS
IR
GYVENAMOSIO
S
APLINKOS
GERINIMUI.

228736,8

Užregistruotų
2000
nusikalstamų veikų
skaičius 100 tūkst.
gyventojų
Kauno
regione

2804
(2013 m.)

gerai

Ekspertų vertinimu turi būti
siekiama,
kad
Užregistruotų
nusikalstamų veikų skaičius 100 tūkst.
gyventojų būtų mažesnis negu 2000 /
100 tūkst. gyventojų
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2.6

Tikslas.
2007-2020
VISAPUSIŠKAI
VYSTYTI
IR
MODERNIZUOT
I
KAIMO
VIETOVES
IR
VERSLĄ KAIME

160416,28

Užimtųjų dalis žemės 4,5
ūkio, miškininkystės
ir
žuvininkystės
sektoriuje nuo visų
užimtųjų
Kauno
regione, proc.

6,35
(2011 m.)

3.1

Tikslas.
SKATINTI
DARNŲ
IŠTEKLIŲ
NAUDOJIMĄ,
UŽTIKRINTI
EKOSISTEMŲ
STABILUMĄ
KAUNO
REGIONE

1115162,9

Perdirbtų
50
(panaudotų)
komunalinių atliekų
dalis Kauno regione,
proc.

15,2
(2013 m.)

gerai

Ekspertų vertinimu, Perdirbtų
(panaudotų) komunalinių atliekų dalis
Kauno regione, turi būti min 15,2
proc. ir turi būti siekiama viršyti 50
proc.

3.2

Tikslas.
2009-2020
PARENGTI
REGIONO
ĮVAIRIŲ
LYGMENŲ
TERITORIJŲ BEI
SOCIALINĖS
EKONOMINĖS
PLĖTROS
PLANAVIMO
DOKUMENTUS,
DIEGTI
IR
TOBULINTI
PLANAVIMO
SISTEMAS.

39870

Savivaldybių,
13
turinčių galiojančius
savivaldybių
teritorijų planavimo
dokumentus skaičius.

13
(2014 m.)

labai gerai

2014 m pradžioje pasiektas
planuotas rodiklis.

2007-2020

*Jeigu baigti įgyvendinti visi uždaviniui priskirti projektai, vėliausio projekto užbaigimo data.
** Pagal vertinimo kriterijaus nuokrypio ribas („labai gerai“, „gerai“, „patenkinamai“ arba „blogai“).

Nėra 2012, 2013 m. duomenų
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PASIEKTOS PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ REIKŠMĖS
3 lentelė. Ataskaitiniais metais pasiektos produkto vertinimo kriterijų reikšmės.
Kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir matavimo vienetai

1.1.1-P-1

Tiesioginės užsienio investicijos tenkančios vienam gyventojui Kauno apskrityje, Lt

Planuota
reikšmė
10 000

Įmonės diegiančios inovacijas – technologiniai ir netechnologiniai novatoriai Kauno apskrityje (proc. nuo visų

20

1.1.2-P-1

Materialinės investicijos tenkančios vienam gyventojui Kauno apskrityje, Lt.

8500

1.2.1-P-1

Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių tenkančių 1000 gyventojų skaičius, Kauno apskritis, vnt.

30

1.2.2-P-1

Verslo informacinių centrų aptarnautų įmonių skaičius per metus Kauno regione

500

1.3.1-P-1

Žvyro kelių ilgis nuo visų kelių ilgio Kauno regione, proc.

57

1.3.1-P-2

Kelių su patobulinta danga ilgis nuo visų kelių ilgio Kauno regione, proc.

24

1.3.2-P-1

Kelių eismo įvykių skaičius 1000 gyventojų Kauno regione

0,85

1.3.2-P-2

Kelių eismo įvykiuose sužeistųjų skaičius 1000 gyventojų Kauno regione

1,0

1.3.2-P-3

Kelių eismo įvykiuose žuvusiųjų skaičius 1000 gyventojų Kauno regione

0,056

1.4.1-P-1

Suteiktų nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose 1000 gyventojų Kauno regione

1610

1.4.1-P-2

Apgyvendinimo įstaigų skaičius 1000 gyventojų Kauno regione

0,3

1.4.2-P-1

Lankytojų skaičius turizmo informaciniuose centruose 1000 gyventojų Kauno regione

290

2.1.1-P-1

Naujų elektroninių paslaugų skaičius Kauno regione

10

2.1.2-P-1

Gyventojai, kurie naudojasi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis

65

Mokyklinio amžiaus vaikai nesimokantys mokykloje dėl socialinių, psichologinių ir kt. priežasčių Kauno

200

1.1.1-P-2
įmonių);

2.2.1-P-1
regione
2.2.2-P-1
2.2.3-P-1

Renovuotų geresnei energijos vartojimo klasei priskiriamų savivaldybėms priklausančių viešųjų pastatų
skaičius nuo bendro Kauno regiono savivaldybėms priklausančių viešųjų pastatų skaičiaus
Mokymuose dalyvavusių žmonių skaičius Kauno regione

7000

Faktinė reikšme
7 582
(2013m.)
11,6
(2010-2012m.)
4609
(2013m.)
21,56
(2013m.)
60,18
(2013m.)
20,93
(2013m.)
1,12
(2013m.)
1,36
(2013m.)
0,067
(2013m.)
1111
(2013m.)
0,23
(2013m.)
223
(2013m.)
41.5
(2014m.)
380 (20132014m.)
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2.2.4-P-1

2.3.1-P-1
2.3.1-P-2

Renovuotų geresnei energijos vartojimo klasei priskiriamų savivaldybėms priklausančių neformalaus švietimo
įstaigų pastatų skaičius nuo bendro neformalaus švietimo įstaigų pastatų, priklausančių savivaldybėms skaičiaus Kauno
regione
Asmenys, gyvenantys namų ūkiuose, susiduriančiuose su ekonominiais sunkumais (dėl pinigų stokos negali
laiku sumokėti būsto nuomos, komunalinių mokesčių, būsto ar kitų paskolų, kredito
Socialines paslaugas į namus gavusių asmenų skaičius 1000 gyventojų Kauno regione

12
7

15
(2013m.)
5,74
(2013m.)
-

2.3.2-P-1

Įrengti nauji ar įsigyti socialiniai būstai, vienetais

260

2.4.1-P-1

Praktikuojančių gydytojų skaičius, tenkantis 10 tūkst. gyv.

48

46,5
(2013m.)

750

659
(2013m.)
180 704
(2013m.)

2.4.2-P-1
2.5.1-P-1

Renovuotų geresnei energijos vartojimo klasei priskiriamų savivaldybėms priklausančių sveikatos įstaigų
viešųjų pastatų skaičius nuo bendro savivaldybei priklausančių sveikatos įstaigų viešųjų pastatų skaičiaus
Meno kolektyvų skaičius Kauno regione

2.5.1-P-2

Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyviai Kauno regione

220000

2.5.2-P-1

Naujai įsteigtų bendruomenės namų skaičius Kauno regione

20

2.5.2-P-2

Nepilnamečių padarytų nusikalstamų veikų Kauno regione skaičius tenkantis 1000 nepilnamečių

3

2.6.1-P-1

Naujai įsikūrusių bendruomenių skaičius kaimo vietovėse Kauno regione

50

2.6.2-P-1

Ūkių vidutinis dydis pagal žemės ūkio naudmenas Kauno regione, ha

20,0

3.1.1-P-1

Rekultivuotų sąvartynų skaičius Kauno regione

10

3.1.1-P-2

Komunalinių atliekų susidarymas vienam gyventojui Lietuvoje, kg

200

3.1.2-P-1
3.1.2-P-2
3.1.3-P-1
3.1.3-P-2
3.1.3-P-3
3.1.4-P-1
3.2.1-P-1
3.2.2-P-1

Užterštų (be valymo) ir nepakankamai išvalytų nuotekų, išleistų į paviršinius vandenis, dalis bendrame
nuotekų kiekyje, Kauno apskritis, proc.
Naujų ir renovuotų centralizuoto vandens ir nuotekų tinklų ilgis Kauno regione, km
Renovuotų daugiabučių skaičius
Renovuotų geresnei energijos vartojimo klasei priskiriamų savivaldybėms priklausančių viešųjų pastatų
skaičius nuo bendro Kauno regiono savivaldybėms priklausančių viešųjų pastatų skaičiaus
Ekologiško transporto dalis nuo viso viešojo transporto parko
Sutvarkytų užterštų, apleistų teritorijų ir vandens telkinių skaičius Kauno regione
Savivaldybių teritorijų ir jų dalių (miestų ir miestelių) atnaujintų bendrųjų, specialiųjų ir kt. planavimo
dokumentų skaičius
Įdiegtos viešojo administravimo paslaugų gerinimo kokybės sistemos

0,01

5,6
(2013m.)
15.,68
(2014m.)
354,9
(2013m.)
0,06
(2012m.)

150
312

20
43
58
8

0
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REKOMENDACIJOS DĖL PLANO ĮGYVENDINIMO IR TOBULINIMO
Rengiant Kauno regiono plėtros plano iki 2020 m., pakeisto Kauno regiono plėtros tarybos 2014 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. 51/2S-30,
2014 m. ataskaitą pagal 2014 m. rugpjūčio 27 d. LR Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-543 pakeistą Regionų plėtros planų rengimo metodiką
pastebėta, kad reikia tikslinti efekto, rezultato ir produkto kriterijų sąsajas su Plano prioritetais, tikslais, uždaviniais ir priemonėmis. Plano
įgyvendinimo stebėsenos dalyje, gali būti patikslintas efekto ir rezultato vertinimo kriterijų pasiekimo grafikas.
Kauno regiono plėtros planas iki 2020 m. esant reikalui peržiūrimas, tikslinama socialinės – ekonominės būklės analizė, regiono plėtros
strategija ir Plano vykdymo priemonių planas. Šiuo metu yra parengtos ir derinimo su ministerijomis stadijoje esančios Kauno miesto ir Kauno
regiono integruotų teritorijų vystymo programos. Šiose programose patvirtinti projektai turės būti integruoti į Kauno regiono plėtros plano projektą.
2015 m. projektų sąrašu papildyto ir minėtomis pastabomis patikslinto Kauno regiono plėtros plano projektas turės būti teikiamas svarstyti
Kauno regiono plėtros tarybai.

