
 

 
KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBA  

  

SPRENDIMAS 

DĖL KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2022-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO 

PATVIRTINIMO 

  

2022 m. vasario 4 d. Nr. 6KS-3 

Kaunas 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 7 

punktu ir Kauno regiono plėtros tarybos nuostatų, patvirtintų Kauno regiono plėtros tarybos 

steigiamojo susirinkimo 2020 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. 2 „Dėl Kauno regiono plėtros tarybos 

nuostatų patvirtinimo“, 34.1 papunkčiu, Kauno regiono plėtros tarybos kolegija n u s p r e n d ž i a:  

Patvirtinti Kauno regiono plėtros tarybos 2022-ųjų metų veiklos planą (pridedama).  

 

 

Kolegijos pirmininkė                                                                                                      Nijolė Dirginčienė

  

          

 

 

 

 



 

PATVIRTINTA 

Kauno regiono plėtros tarybos  

2022 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. 6KS-3 

 

  

KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2022-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS 
                               

1. Lėšos regiono plėtros tarybos veiklos planui įgyvendinti: 198 200 (vienas šimtas devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai) eurų Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšų iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos programos 01-001 „Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo 

sričių politikos formavimas ir vidaus reikalų infrastruktūros bei paslaugų valdymas“ pagal priemonę „Įgyvendinti nacionalinę regioninę politiką 

apskrityse, užtikrinti regionų plėtros tarybų funkcijų vykdymą“. 

2. Regiono plėtros tarybos veiklos uždaviniai, veiksmai, atsakingi vykdytojai, įvykdymo terminai, lėšos ir regiono plėtros tarybos veiklos vertinimo 

rodikliai: 

 

Eil. Nr. Regiono plėtros tarybos veiksmų pavadinimai Atsakingi vykdytojai 

Regiono plėtros tarybos veiklos vertinimo 

rodikliai 

Veiksmo įvykdymo 

terminas Vertinimo rodiklių pavadinimai ir 

mato vienetai 

Siektinos 

vertinimo 

rodiklių 

reikšmės 

1. Veiklos uždavinys: Įgyvendinti nacionalinę regioninę politiką Kauno apskrityje. 

1.1. Pateikti projekto „Kauno regioninio ir 

savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo 

planų 2021–2027 m. parengimas“ paraišką. 

Kauno regiono plėtros 

tarybos administracijos 

direktorius (toliau – 

Administracijos 

direktorius) 

Pateikta projekto „Kauno 

regioninio ir savivaldybių atliekų 

prevencijos ir tvarkymo planų 

2021–2027 m. parengimas“ 

paraiškų, skaičius. 

1 2022-02-28 

1.2. Patvirtinti Kauno regiono plėtros tarybos 2021 

m. finansinių ataskaitų rinkinį. 

Administracijos 

direktorius, Kauno 

regiono plėtros tarybos 

visuotinis dalyvių 

susirinkimas (toliau – 

Visuotinis dalyvių 

susirinkimas) 

 

Patvirtinta Kauno regiono plėtros 

tarybos 2021 m. finansinių 

ataskaitų rinkinių, skaičius. 

1 2022-06-01 

1.3. Kauno regiono plėtros tarybos kolegijai (toliau Administracijos Kolegijos priimtų sprendimų, 100 2022-12-31 
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– Kolegija) priimant sprendimus apsvarstyti  

Kauno regiono plėtros tarybos patariamosios 

partnerių grupės (toliau – Partnerių grupė) 

pateiktas išvadas ar nuomonę. 

 

direktorius, Kolegija apsvarsčius Partnerių grupės 

pateiktas išvadas ar nuomonę, dalis 

(proc.). 

1.4. Patvirtinti 2021–2030 metų Kauno regiono 

plėtros planą. 

 

Administracijos 

direktorius, Kolegija 

Patvirtintas 2021–2030 metų 

Kauno regiono plėtros planas, 

kuriame pateikta Kauno regiono 

esamos situacijos analizė, nustatyti 

regiono plėtros tikslai, uždaviniai ir 

rodikliai, bent viena pažangos 

priemonė, jos įgyvendinimo 

stebėsenos rodikliai ir finansavimo 

šaltiniai, skaičius. 

1 2022-12-31 

1.5. Pakeisti Kauno regiono plėtros planą iki 2020 

metų pagal pasiūlymus, savivaldybių Kauno 

regiono plėtros tarybai pateiktus nuo 2022 m. 

sausio 3 d. iki 2022 m. lapkričio 20 d. 

Administracijos 

direktorius, Kolegija  

 

 

Priimti Kolegijos sprendimai dėl 

Kauno regiono plėtros plano iki 

2020 metų pakeitimo, dalis (proc.). 

100 2022-12-31 

Administracijos 

direktorius 

 

Kolegijos priimti sprendimai dėl 

Kauno regiono plėtros plano iki 

2020 metų pakeitimo paskelbti 

Teisės aktų registre, dalis (proc.). 

100 2022-12-31 

1.6. Pateikti pasiūlymus dėl Kauno regiono plėtros 

tarybai pateiktų derinti teisės aktų, Regionų 

plėtros programos ir kitų Vyriausybės 

tvirtinamų planavimo dokumentų projektų. 

Administracijos 

direktorius, Kolegija  

 

Pateiktų Kauno regiono plėtros 

tarybos išvadų dėl pateiktų derinti 

teisės aktų,  Regionų plėtros 

programos ir kitų Vyriausybės 

tvirtinamų planavimo dokumentų 

projektų, dalis (proc.). 

100 2022-12-31 

2. Veiklos uždavinys: Užtikrinti darbo grupės „Sveikatą stiprinantis Kauno regionas“ veiklą. 

2.1. Užtikrinti Kauno regiono atstovavimą Pasaulio 

sveikatos organizacijos judėjime „Sveiki 

regionai“. 

 

 

 

Administracijos 

direktorius, Visuotinis 

dalyvių susirinkimas  

Priimta sprendimų dėl lėšų skyrimo 

narystei Pasaulio sveikatos 

organizacijos sudėjime „Sveiki 

regionai“ ir darbo grupės „Sveikatą 

stiprinantis Kauno regionas“ 

(toliau – Darbo grupė) veiklai, 

1 2022-04-30 
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skaičius. 

2.2. Padėti Darbo grupės pirmininkui organizuoti 

Darbo grupės veiklą. 

Administracijos 

direktorius 

Pasiūlyta suorganizuoti Darbo 

grupės posėdžių, skaičius. 

4 2022-12-31 

Kolegija Apsvarstytos Darbo grupės 2021 

m. veiklos ataskaitos, skaičius. 

1 2022-03-01 

Kolegija Patvirtinti 2023 m. Darbo grupės 

metiniai veiklos planai, skaičius. 

1 2022-12-01 

 

 

3. Regiono plėtros tarybos administracijos direktoriui nustatomos metinės užduotys ir jų įvykdymo vertinimo rodikliai: 

 

Eil. 

Nr. 
Užduotys 

Užduočių įvykdymo vertinimo rodikliai Užduočių įvykdymo 

terminas Vertinimo rodiklių pavadinimai ir 

mato vienetai 

Siektinos 

vertinimo 

rodiklių 

reikšmės 

1. Pateikti projekto „Kauno regioninio ir savivaldybių atliekų 

prevencijos ir tvarkymo planų 2021–2027 m. parengimas“ 

paraišką. 

Pateikta projekto „Kauno regioninio ir 

savivaldybių atliekų prevencijos ir 

tvarkymo planų 2021–2027 m. 

parengimas“ paraiškų, skaičius. 

1 2022-02-28 

2. Užtikrinti, kad Partnerių grupei būtų pateikti svarstyti visi 

privalomi jų išvadoms pateikti Kolegijai planuojami teikti 

dokumentų projektai.  

Partnerių grupei pateiktų svarstyti 

Kolegijai planuojamų teikti 

dokumentų projektų, dėl kurių 

privalomos jų išvados, dalis (proc.). 

100 2022-12-31 

3. Parengti 2021–2030 metų Kauno regiono plėtros plano projektą. Parengtas ir Kolegijai pateiktas 

svarstyti 2021–2030 metų Kauno 

regiono plėtros plano projektas, 

kuriame pateikta Kauno regiono 

esamos situacijos analizė, nustatyti 

regiono plėtros tikslai, uždaviniai ir 

rodikliai, bent viena pažangos 

priemonė, jos įgyvendinimo 

1 2022-12-31 
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stebėsenos rodikliai ir finansavimo 

šaltiniai, skaičius. 

4. Parengti ir Kolegijai svarstyti pateikti Kauno regiono plėtros 

plano iki 2020 metų pakeitimų projektus pagal pasiūlymus, 

savivaldybių Kauno regiono plėtros tarybai pateiktus nuo 2022 

m. sausio 3 d. iki 2022 m. lapkričio 20 d. 

Parengtų ir Kolegijai pateiktų svarstyti 

Kauno regiono plėtros plano iki 2020 

metų pakeitimų projektų pagal 

pasiūlymus, savivaldybių Kauno 

regiono plėtros tarybai pateiktus nuo 

2022 m. sausio 3 d. iki 2022 m. 

lapkričio 20 d. dalis, proc. 

100 2022-12-31 

5. Padėti Darbo grupės pirmininkui organizuoti Darbo grupės 

veiklą. 

Pasiūlyta Darbo grupės pirmininkui 

suorganizuoti Darbo grupės posėdžių, 

skaičius. 

4 2022-12-31 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


