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Regionų plėtros planų rengimo metodikos 

4 priedas 

 

PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 
 

REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS KAUNO APSKRITIES SKYRIUS 

VERTINIMO KRITERIJAI 

1 lentelė. Efekto vertinimo kriterijai. 

Eil. Nr. Prioritetai ir tikslai Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Pradinė reikšmė 

(2010 - 2014 m.) 

Siekiama reikšmė 

(2020 m.) 

Nuokrypio intervalų ribos ir 

įvertinimas 

 PAŽANGI 

EKONOMIKA 

 
  

 

1.1-ef-1 Tikslas. Plėtoti Kauno 

regioną kaip mokslo ir 

verslo partneryste pagrįstą 

aukštos pridėtinės vertės 

pramonės kraštą 

Bendrasis vidaus produktas 

tenkantis vienam gyventojui 

Kauno regione palyginti su 

šalies vidurkiu, proc. 
 

98,16 
(2012 m.) 

100 

[100 – +) (labai gerai) 

(99 – 100) (gerai) 

(98,5 – 99] (patenkinamai) 

(- – 98,5] (blogai) 

1.2-ef-1 Tikslas. Padidinti 

gyventojų verslumą ir 

užimtumą, kuriant ir 

išlaikant darbo vietas, 

didinant verslo įvairovę ir 

darbo vietų pasiekiamumą 

Bendrasis vidaus produktas 

tenkantis vienam gyventojui 

Kauno apskrityje, tūkst. Lt; 

37,4 

(2012 m) 

47 [47 – +) (labai gerai) 

(42,5 – 47) (gerai) 

(40 – 42,5] (patenkinamai) 

(- – 40] (blogai) 

1.3-ef-1 Tikslas. Plėtoti regiono 

transporto infrastruktūrą 

Kelių su patobulinta danga 

ilgis nuo visų kelių ilgio 

Kauno regione, proc. 
20,93 

(2013 m.) 
24 

[24 – 100] (labai gerai) 

(22 – 24) (gerai) 

(20,93 - 22] (patenkinamai) 

[0 - 20,93] (blogai) 
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Eil. Nr. Prioritetai ir tikslai Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Pradinė reikšmė 

(2010 - 2014 m.) 

Siekiama reikšmė 

(2020 m.) 

Nuokrypio intervalų ribos ir 

įvertinimas 

1.4-ef-1 Tikslas. Siekti, kad Kauno 

regionas taptų tarptautinio 

ir vietinio turizmo bei 

įvairiapusiškų poilsio 

paslaugų centru 

Apgyvendintų turistų 

skaičius apgyvendinimo 

įstaigose 1000 gyventojų 

Kauno regione 

457 
(2013 m.) 

700 

700 +) (labai gerai 

(580 - 700) (gerai) 

(457 - 580] (patenkinamai) 

[0 – 457] (blogai) 

 PRIORITETAS 

GYVENIMO KOKYBĖ 
   

 

2.1-ef-1 Tikslas. Skatinti 

informacinės visuomenės 

formavimąsi ir vystymąsi.  

Namų ūkiai, turintys 

interneto prieigą Kauno 

regione, proc. 
71,3 

(2014 m.) 
80 

[80 - 100] (labai gerai) 

(75 - 80) (gerai) 

(73 - 75] (patenkinamai) 

[71,3- 73] (blogai) 

2.2-ef-1 Tikslas. Vystyti 

subalansuotą mokymosi 

sistemą. 

18 – 24 m. amžiaus 

jaunimo, kuris neturi 

vidurinio išsilavinimo ir 

niekur nesimoko Kauno 

regione, dalis (proc.) 

6,3 

(2013 m.) 
5 

[5 - 0] (labai gerai) 

(6– 5) (gerai) 

(6,3 – 6] (patenkinamai) 

[100– 6,3] (blogai) 

2.3-ef-1 Tikslas. Užtikrinti 

teikiamų socialinių 

paslaugų prieinamumą. 

Išlaidos socialinei pašalpai 

tūkst. Lt/1000 gyventojų 

Kauno regione 
144,37 

(2013) 
160 

[ 160 - 170] (labai gerai) 

(150 - 160) (gerai) 

(144,37 - 150] (patenkinamai) 

[0 - 144,37] (blogai) 
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Eil. Nr. Prioritetai ir tikslai Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Pradinė reikšmė 

(2010 - 2014 m.) 

Siekiama reikšmė 

(2020 m.) 

Nuokrypio intervalų ribos ir 

įvertinimas 

2.4-ef-1 Tikslas. Plėtoti Kauno 

regioną kaip vieną iš 

Europos sveikatos 

regionų. 

Vidutinė tikėtina gyvenimo 

trukmė Kauno regione, metai 
75,33 

(2013 m.) 
77 

[77 - +) (labai gerai) 

(76 – 77) (gerai) 

(75,33 - 76] (patenkinamai) 

[0  – 75,33] (blogai) 

 

2.5-ef-1 Tikslas. Plėtoti socialinę 

infrastruktūrą ir 

bendruomenines 

iniciatyvas, skirtas 

gyventojų gyvenimo 

kokybės ir gyvenamosios 

aplinkos gerinimui.   

Užregistruotų nusikalstamų 

veikų skaičius 100 tūkst. 

gyventojų Kauno regione 
2804 

(2013 m.) 
2000 

[2000 - 0] (labai gerai) 

(2500 - 2000) (gerai) 

(2804 - 2500] (patenkinamai) 

(+2804](blogai) 

2.6-ef-1 Tikslas. Visapusiškai 

vystyti ir modernizuoti 

kaimo vietoves ir verslą 

kaime 

Užimtųjų dalis žemės ūkio, 

miškininkystės ir 

žuvininkystės sektoriuje nuo 

visų užimtųjų Kauno regione, 

proc. 

6,35 

(2011 m.) 
4,5 

[4,5 – 2] (labai gerai) 

(5 – 4,5) (gerai) 

(6,35 - 5] (patenkinamai) 

[8 – 6,35] (blogai) 

 PRIORITETAS 

ŽMOGAUS IR 

APLINKOS SANTARA 

 

  

 

3.1-ef-1 Tikslas. Skatinti darnų 

išteklių naudojimą, 

užtikrinti ekosistemų 

stabilumą Kauno regione. 

Perdirbtų (panaudotų) 

komunalinių atliekų dalis 

Kauno regione, proc. 

15,2 
(2013 m.) 

50 
 

[50 - 100] (labai gerai) 

(32 - 50) (gerai) 

(23 - 32] (patenkinamai) 

[15,2 - 23] (blogai) 
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Eil. Nr. Prioritetai ir tikslai Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Pradinė reikšmė 

(2010 - 2014 m.) 

Siekiama reikšmė 

(2020 m.) 

Nuokrypio intervalų ribos ir 

įvertinimas 

3.2-ef-1 Tikslas. Parengti regiono 

įvairių lygmenų teritorijų bei 

socialinės ekonominės plėtros 

planavimo dokumentus, diegti 

ir tobulinti planavimo 

sistemas. 

Savivaldybių, turinčių 

galiojančius savivaldybių 

teritorijų planavimo 

dokumentus skaičius. 
13 

(2014 m.) 
13 

[13] (labai gerai) 

(10 - 13) (gerai) 

(5-10] (patenkinamai) 

[0 - 5] (blogai) 

 

2 lentelė. Rezultato vertinimo kriterijai. 

Eil. Nr.  Tikslai ir uždaviniai Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Pradinė reikšmė 

(2010 - 2014 m.) 

Siekiama reikšmė 

(2020  m.) 

Nuokrypio intervalų ribos ir 

įvertinimas 

 Tikslas. Plėtoti Kauno 

regioną kaip mokslo ir 

verslo partneryste pagrįstą 

aukštos pridėtinės vertės 

pramonės kraštą  

 

  

 

1.1.1-r-1 Uždavinys. Šalies ir 

tarptautiniu mastu įtvirtinti 

Kauno regiono, kaip 

modernios ir 

konkurencingos pramonės 

krašto, įvaizdį. 

Tiesioginės užsienio 

investicijos tenkančios 

vienam gyventojui Kauno 

apskrityje, Lt 
8652 

(2012 m.) 
10 000 

[10 000 – +) (labai gerai) 

(9500 – 10 000) (gerai) 

(8900 - 9500] (patenkinamai) 

[0 - 8900] (blogai) 
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Eil. Nr.  Tikslai ir uždaviniai Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Pradinė reikšmė 

(2010 - 2014 m.) 

Siekiama reikšmė 

(2020  m.) 

Nuokrypio intervalų ribos ir 

įvertinimas 

1.1.1-r-2 Uždavinys. Šalies ir 

tarptautiniu mastu įtvirtinti 

Kauno regiono, kaip 

modernios ir 

konkurencingos pramonės 

krašto, įvaizdį. 

Įmonės diegiančios 

inovacijas – technologiniai 

ir netechnologiniai 

novatoriai Kauno 

apskrityje (proc. nuo visų 

įmonių); 

11,6 
(2010 – 2012 m.) 

20 

[20 - 100] (labai gerai) 

(15 – 20) (gerai) 

(12,5 – 15] (patenkinamai) 

[11,6 – 12,5] (blogai) 

1.1.2-r-1 Uždavinys. Sudaryti 

sąlygas modernios bei 

konkurencingos pramonės 

plėtotei, investicijoms, 

kuriant darbo vietas, 

socialiai atsakingą verslą, 

užtikrinant darnią ir 

kompleksišką regiono 

plėtrą. 

Materialinės investicijos 

tenkančios vienam 

gyventojui Kauno apskrityje, 

Lt. 
4499 

(2012 m.) 
8500 

[8500 - +) (labai gerai) 

(6500- 8500) (gerai) 

(5500 - 6500] (patenkinamai) 

[0 – 5500] (blogai) 

 Tikslas. Padidinti 

gyventojų verslumą ir 

užimtumą, kuriant ir 

išlaikant darbo vietas, 

didinant verslo įvairovę ir 

darbo vietų pasiekiamumą 

   

 

1.2.1-r-1 Uždavinys. Skatinti 

verslumą ir ūkio įvairovę, 

pritaikant viešuosius 

statinius verslo ir 

bendruomeniniams 

poreikiams 

Smulkaus ir vidutinio verslo 

įmonių tenkančių 1000 

gyventojų skaičius, Kauno 

apskritis, vnt. 

21,56 
(2013 m.) 

30 

[30- +) (labai gerai) 

(25,5 – 30) (gerai) 

(23,5 – 25,5] (patenkinamai) 

[0 – 23,5] (blogai) 
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Eil. Nr.  Tikslai ir uždaviniai Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Pradinė reikšmė 

(2010 - 2014 m.) 

Siekiama reikšmė 

(2020  m.) 

Nuokrypio intervalų ribos ir 

įvertinimas 

1.2.2-r-1 Uždavinys. Kurti naujas 

darbo vietas, pritraukiant 

investicijas į viešąsias 

(apleistas, nenaudojamas ir 

nepakankamai 

naudojamas) erdves 

Verslo informacinių centrų 

aptarnautų įmonių skaičius 

per metus Kauno regione 

- 500 

[ 500- +) (labai gerai) 

(250 - 500) (gerai) 

(125 - 250] (patenkinamai) 

[0 – 125] (blogai) 

 Tikslas. Plėtoti regiono 

transporto infrastruktūrą 

 
  

 

1.3.1-r-1 Uždavinys. Didinti darbo 

jėgos mobilumą, gerinant 

darbo vietų pasiekiamumą Žvyro kelių ilgis nuo visų 

kelių ilgio Kauno regione, 

proc. 

60,18 
(2013 m.) 

57 

[57 - 0] (labai gerai) 

(59 - 57) (gerai) 

(60,18 - 59] (patenkinamai) 

[100 – 60,18] (blogai) 

1.3.1-r-2 Uždavinys. Didinti darbo 

jėgos mobilumą, gerinant 

darbo vietų pasiekiamumą 
Kelių su patobulinta danga 

ilgis nuo visų kelių ilgio 

Kauno regione, proc. 

20,93 
(2013 m.) 

24 

[24 – 100] (labai gerai) 

(22 – 24) (gerai) 

(20,93 - 22] (patenkinamai) 

[0 - 20,93] (blogai) 

1.3.1-r-1 Uždavinys. Didinti darbo 

jėgos mobilumą, gerinant 

darbo vietų pasiekiamumą 

Kelių eismo įvykių skaičius 

1000 gyventojų Kauno 

regione  1,12 
(2013 m.) 

0,85 

[0,85 - 0] (labai gerai) 

(0,95 – 0,85) (gerai) 

(1,12 – 0,95] (patenkinamai) 

(+1,12] (blogai) 
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Eil. Nr.  Tikslai ir uždaviniai Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Pradinė reikšmė 

(2010 - 2014 m.) 

Siekiama reikšmė 

(2020  m.) 

Nuokrypio intervalų ribos ir 

įvertinimas 

1.3.1-r-2 Uždavinys. Didinti darbo 

jėgos mobilumą, gerinant 

darbo vietų pasiekiamumą 

Kelių eismo įvykiuose 

sužeistųjų skaičius 1000 

gyventojų Kauno regione 1,36 
(2013 m.) 

1,0 

[1 - 0] (labai gerai) 

(1,18 – 1) (gerai) 

(1,36 – 1,18] (patenkinamai) 

( +] (blogai) 

1.3.1-r-3 Uždavinys. Didinti darbo 

jėgos mobilumą, gerinant 

darbo vietų pasiekiamumą 

Kelių eismo įvykiuose 

žuvusiųjų skaičius 1000 

gyventojų Kauno regione 0,067 
(2013 m.) 

0,056 

[0,056 – 0 ] (labai gerai) 

(0,062-0,056) (gerai) 

(0,067-0,062] (patenkinamai) 

(+] (blogai) 

 Tikslas. Siekti, kad Kauno 

regionas taptų 

tarptautinio ir vietinio 

turizmo bei įvairiapusiškų 

poilsio paslaugų centru  

   

 

1.4.1-r-1 Uždavinys. Vystyti 

poilsio, pramogų, 

rekreacinio sporto ir 

turizmo paslaugų 

infrastruktūrą, užtikrinant 

teikiamų turizmo paslaugų 

visapusiškumą bei 

gerinant paslaugų kokybę. 

Suteiktų nakvynių skaičius 

apgyvendinimo įstaigose 

1000 gyventojų Kauno 

regione 

1111 
(2013 m.) 

1610 

[1610 - +) (labai gerai) 

(1350 - 1610) (gerai) 

(1111 – 1350] (patenkinamai) 

[0 - 1111] (blogai) 
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Eil. Nr.  Tikslai ir uždaviniai Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Pradinė reikšmė 

(2010 - 2014 m.) 

Siekiama reikšmė 

(2020  m.) 

Nuokrypio intervalų ribos ir 

įvertinimas 

1.4.1-r-2 Uždavinys. Vystyti 

poilsio, pramogų, 

rekreacinio sporto ir 

turizmo paslaugų 

infrastruktūrą, užtikrinant 

teikiamų turizmo paslaugų 

visapusiškumą bei gerinant 

paslaugų kokybę. 

Apgyvendinimo įstaigų 

skaičius 1000 gyventojų 

Kauno regione 

0,23 
(2013 m.) 

0,3 

[0,3 - +) (labai gerai) 

(0,26 –0,3) (gerai) 

(0,23 – 0,26] (patenkinamai) 

[0 – 0,23] (blogai) 

1.4.2-r -1 Uždavinys. Diegti ir 

plėtoti turizmo 

informacinę sistemą ir 

aktyviai vykdyti rinkodarą.  

Lankytojų skaičius turizmo 

informaciniuose centruose 

1000 gyventojų Kauno 

regione  

223 

(2013 m.) 
290 

[290 - +) (labai gerai) 

(260 - 290) (gerai) 

(223 - 260] (patenkinamai) 

[0 - 223] (blogai) 

 Tikslas. Skatinti 

informacinės visuomenės 

formavimąsi ir vystymąsi.  

Namų ūkiai, turintys 

interneto prieigą Kauno 

regione, proc. 
71,3 

(2014 m.) 
80 

[80 - 100] (labai gerai) 

(75 - 80) (gerai) 

(73 - 75] (patenkinamai) 

[71,3- 73] (blogai) 

2.1.1-P-1 Uždavinys. Kurti ir plėtoti 

informacinę infrastruktūrą, 

skatinti jos panaudojimą. 

 

  

 

2.1.2-r-1 Uždavinys. Įdiegti 

elektronines paslaugas 

regiono bendruomenei. 

Gyventojai, kurie 

naudojasi elektroniniu 

būdu teikiamomis 

viešosiomis ir 

administracinėmis 

paslaugomis 

36,7 

(2012 m.) 
65 

[65 - +) (labai gerai) 

(51 - 65) (gerai) 

(44 - 51] (patenkinamai) 

[36,7 - 44] (blogai) 

 Tikslas. Vystyti 

subalansuotą mokymosi 

sistemą. 
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Eil. Nr.  Tikslai ir uždaviniai Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Pradinė reikšmė 

(2010 - 2014 m.) 

Siekiama reikšmė 

(2020  m.) 

Nuokrypio intervalų ribos ir 

įvertinimas 

2.2.1-r-1 Uždavinys. Skatinti 

mokymo įstaigų tipų 

įvairovę bei racionaliai 

plėtoti šių įstaigų tinklą ir 

tobulinti jų teikiamas 

paslaugas. 

Mokyklinio amžiaus 

vaikai nesimokantys 

mokykloje dėl socialinių, 

psichologinių ir kt. 

priežasčių Kauno regione 

380 

(2013 – 2014 m.) 
200 

[200 - 0] (labai gerai) 

(300 - 200) (gerai) 

[380 – 300] (patenkinamai) 

(+– 380] (blogai) 

2.2.2-r-1 Uždavinys. Renovuoti ir 

modernizuoti švietimo, 

ugdymo įstaigas bei jų 

infrastruktūrą 

Renovuotų geresnei 

energijos vartojimo klasei 

priskiriamų savivaldybėms 

priklausančių viešųjų 

pastatų skaičius nuo 

bendro Kauno regiono 

savivaldybėms 

priklausančių viešųjų 

pastatų skaičiaus 

  

Rodiklį „Renovuotų geresnei 

energijos vartojimo klasei 

priskiriamų savivaldybėms 

priklausančių viešųjų pastatų 

skaičius, vienetais“ 2014-2020 m. 

ES struktūrinės paramos laikotarpiu 

planuoja skaičiuoti LR Aplinkos 

ministerija. Tai vienas iš 2014–

2020 metų nacionalinės pažangos 

programos horizontaliojo prioriteto 

„Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio 

veiklos plano įgyvendinimo 

stebėsenos kriterijų. 

Kriterijaus reikšmės, bus 

nustatytos, kai bus gauti pirmieji 

rodiklio „Renovuotų geresnei 

energijos vartojimo klasei 

priskiriamų savivaldybėms 

priklausančių viešųjų pastatų 

skaičius, vienetais“ duomenys.   
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Eil. Nr.  Tikslai ir uždaviniai Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Pradinė reikšmė 

(2010 - 2014 m.) 

Siekiama reikšmė 

(2020  m.) 

Nuokrypio intervalų ribos ir 

įvertinimas 

2.2.3-r-1 Uždavinys. Kurti ir 

tobulinti mokymosi visą 

gyvenimą sistemą ir 

skatinti kvalifikacijos 

kėlimą. 

Mokymuose dalyvavusių 

žmonių skaičius Kauno 

regione 
- 7 000 

[7000 - +) (labai gerai) 

(3600 - 7000) (gerai) 

(1900 - 3600] (patenkinamai) 

[0 - 1900] (blogai) 

2.2.4-r-1 Uždavinys. Skatinti 

neformalaus švietimo 

iniciatyvas 

Renovuotų geresnei 

energijos vartojimo klasei 

priskiriamų savivaldybėms 

priklausančių neformalaus 

švietimo įstaigų pastatų 

skaičius nuo bendro 

neformalaus švietimo 

įstaigų pastatų, 

priklausančių 

savivaldybėms skaičiaus 

Kauno regione 
  

Rodiklį „Renovuotų geresnei 

energijos vartojimo klasei 

priskiriamų savivaldybėms 

priklausančių viešųjų pastatų 

skaičius, vienetais“ 2014-2020 m. 

ES struktūrinės paramos laikotarpiu 

planuoja skaičiuoti LR Aplinkos 

ministerija. Tai vienas iš 2014–

2020 metų nacionalinės pažangos 

programos horizontaliojo prioriteto 

„Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio 

veiklos plano įgyvendinimo 

stebėsenos kriterijų. 

Kriterijaus reikšmės, bus 

nustatytos, kai bus gauti pirmieji 

rodiklio „Renovuotų geresnei 

energijos vartojimo klasei 

priskiriamų savivaldybėms 

priklausančių viešųjų pastatų 

skaičius, vienetais“ duomenys. 

 Tikslas. Užtikrinti 

teikiamų socialinių 

paslaugų prieinamumą. 
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Eil. Nr.  Tikslai ir uždaviniai Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Pradinė reikšmė 

(2010 - 2014 m.) 

Siekiama reikšmė 

(2020  m.) 

Nuokrypio intervalų ribos ir 

įvertinimas 

2.3.1-r-1 Uždavinys. Plėtoti 

socialines paslaugas, 

skirtas socialiai 

pažeidžiamų grupių 

asmenų integravimui į 

regiono socialinį ir 

ekonominį gyvenimą. 

Asmenys, gyvenantys 

namų ūkiuose, 

susiduriančiuose su 

ekonominiais sunkumais 

(dėl pinigų stokos negali 

laiku sumokėti būsto 

nuomos, komunalinių 

mokesčių, būsto ar kitų 

paskolų, kredito) Kauno 

regione 

15 
(2013) 

12 

[12 - 0] (labai gerai) 

(13,5– 12) (gerai) 

(15 – 13,5] (patenkinamai) 

[100– 15] (blogai) 

2.3.1-r-2 Uždavinys. Plėtoti 

socialines paslaugas, 

skirtas socialiai 

pažeidžiamų grupių 

asmenų integravimui į 

regiono socialinį ir 

ekonominį gyvenimą. 

Socialines paslaugas į namus 

gavusių asmenų skaičius 

1000 gyventojų Kauno 

regione 5,74 
(2013 m.) 

7 

[ 7 - 8] (labai gerai) 

(6  - 7) (gerai) 

(5,74- 6] (patenkinamai) 

[0 – 5,74] (blogai) 

2.3.2-r-1 Uždavinys. Efektyviai 

plėtoti ir modernizuoti 

socialinio būsto sistemą. 

Įrengti nauji ar įsigyti 

socialiniai būstai, vienetais 
- 260 

[ 260 - +) (labai gerai) 

(200  - 260) (gerai) 

(120- 200] (patenkinamai) 

[0 – 110] (blogai) 

 Tikslas. Plėtoti Kauno 

regioną kaip vieną iš 

Europos sveikatos 

regionų. 

 

  

 

2.4.1-r-1 Uždavinys. Vystyti Kauno 

regiono sveikatinimą 
Praktikuojančių gydytojų 

skaičius, tenkantis 10 

tūkst. gyv. 

46,5  
(2012 m.) 

48 

[48 - 49] (labai gerai) 

(47,2 - 48) (gerai) 

(46,8 - 47,2] (patenkinamai) 

[46,5 - 46,8] (blogai) 
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Eil. Nr.  Tikslai ir uždaviniai Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Pradinė reikšmė 

(2010 - 2014 m.) 

Siekiama reikšmė 

(2020  m.) 

Nuokrypio intervalų ribos ir 

įvertinimas 

2.4.2-r-1 Uždavinys. Optimizuoti 

sveikatos priežiūros 

paslaugų struktūrą ir 

plėtoti infrastruktūrą. 

Renovuotų geresnei 

energijos vartojimo klasei 

priskiriamų savivaldybėms 

priklausančių sveikatos 

įstaigų viešųjų pastatų 

skaičius nuo bendro 

savivaldybei priklausančių 

sveikatos įstaigų viešųjų 

pastatų skaičiaus 

0  

 Rodiklį „Renovuotų geresnei 

energijos vartojimo klasei 

priskiriamų savivaldybėms 

priklausančių viešųjų pastatų 

skaičius, vienetais“ 2014-2020 m. 

ES struktūrinės paramos laikotarpiu 

planuoja skaičiuoti LR Aplinkos 

ministerija. Tai vienas iš 2014–

2020 metų nacionalinės pažangos 

programos horizontaliojo prioriteto 

„Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio 

veiklos plano įgyvendinimo 

stebėsenos kriterijų. 

Kriterijaus reikšmės, bus 

nustatytos, kai bus gauti pirmieji 

rodiklio „Renovuotų geresnei 

energijos vartojimo klasei 

priskiriamų savivaldybėms 

priklausančių viešųjų pastatų 

skaičius, vienetais“ duomenys. 

 Tikslas. Plėtoti socialinę 

infrastruktūrą ir 

bendruomenines 

iniciatyvas, skirtas 

gyventojų gyvenimo 

kokybės ir gyvenamosios 

aplinkos gerinimui.   
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Eil. Nr.  Tikslai ir uždaviniai Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Pradinė reikšmė 

(2010 - 2014 m.) 

Siekiama reikšmė 

(2020  m.) 

Nuokrypio intervalų ribos ir 

įvertinimas 

2.5.1-r-1 Uždavinys. Atnaujinti ir 

plėtoti gyvenamąją, 

kultūros ir sporto 

infrastruktūrą, gerinti 

paslaugų kokybę. 

Meno kolektyvų skaičius 

Kauno regione  
659 

(2013 m.) 
750 

[750 - +) (labai gerai) 

(700 - 750) (gerai) 

(659 - 700] (patenkinamai) 

[0 - 659] (blogai) 

2.5.1-r-2 Uždavinys. Atnaujinti ir 

plėtoti kultūros ir sporto 

infrastruktūrą, gerinti 

paslaugų kokybę. 

Sporto varžybų ir 

sveikatingumo renginių 

dalyviai Kauno regione 

180 704 
(2013 m.) 

220 000 

[220000  - +) (labai gerai) 

(200 000 – 220 000) (gerai) 

(180 704 – 200 000] (patenkinamai) 

[0 – 180 704] (blogai) 

2.5.2-r-1 Uždavinys. Remti 

bendruomenines 

iniciatyvas ir prevencines 

bei edukacines programas 

Naujai įsteigtų 

bendruomenės namų skaičius 

Kauno regione 
0 20 

[20 - 30] (labai gerai) 

(10 - 20) (gerai) 

(5 - 10] (patenkinamai) 

[ 0 – 5] (blogai) 

2.5.2-r-2 Uždavinys. Remti 

bendruomenines 

iniciatyvas ir prevencines 

bei edukacines programas 

Nepilnamečių padarytų 

nusikalstamų veikų Kauno 

regione skaičius tenkantis 

1000 nepilnamečių 

5,6 
(2013 m.) 

3 

[3 - 0] (labai gerai) 

(4,5 - 3) (gerai) 

(5,6 – 4,5] (patenkinamai) 

(+] (blogai) 

 Tikslas. Visapusiškai 

vystyti ir modernizuoti 

kaimo vietoves ir verslą 

kaime 

 

  

 

2.6.1-r-1 Uždavinys. Stiprinti kaimo 

bendruomenes bei gerinti 

bendruomeninę 

infrastruktūrą. 

Naujai įsikūrusių 

bendruomenių skaičius 

kaimo vietovėse Kauno 

regione 

 50 

[50 - +) (labai gerai) 

(26 - 50) (gerai) 

(13 - 26] (patenkinamai) 

[0 - 13] (blogai) 
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Eil. Nr.  Tikslai ir uždaviniai Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Pradinė reikšmė 

(2010 - 2014 m.) 

Siekiama reikšmė 

(2020  m.) 

Nuokrypio intervalų ribos ir 

įvertinimas 

2.6.2-r-1 Uždavinys. Padidinti žemės 

ūkio produktų gamybos 

efektyvumą ir 

konkurencingumą, plėtoti ne 

žemės ūkio verslus ir žemės 

ūkiui alternatyvią ekonominę 

veiklą kaimo vietovėse.   

Ūkių vidutinis dydis pagal 

žemės ūkio naudmenas 

Kauno regione, ha 

15,68 

(2014 m.) 
20,0 

[20 -30] (labai gerai) 

(17 – 20) (gerai) 

(15,68 – 17] (patenkinamai) 

[15 - 15,68] (blogai) 

 Tikslas. Skatinti darnų 

išteklių naudojimą, užtikrinti 

ekosistemų stabilumą Kauno 

regione. 
   

 

3.1.1-r-1 Uždavinys. Įdiegti ir plėtoti 

šiuolaikišką regiono atliekų 

tvarkymo, oro taršos 

kontrolės ir triukšmo 

prevencines sistemas, skatinti 

aplinkosauginį švietimą. 

Rekultivuotų sąvartynų 

skaičius Kauno regione 

- 10 

[10 – +) (labai gerai) 

(5 - 10) (gerai) 

(3 – 5] (patenkinamai) 

[0 - 3] (blogai) 

3.1.1-r-2 Uždavinys. Įdiegti ir plėtoti 

šiuolaikišką regiono atliekų 

tvarkymo, oro taršos 

kontrolės ir triukšmo 

prevencines sistemas, skatinti 

aplinkosauginį švietimą. 

Komunalinių atliekų 

susidarymas vienam 

gyventojui Lietuvoje, kg 354,9 

(2013 m.) 
200 

[200 - 0] (labai gerai) 

(250 - 200) (gerai) 

(354,9 - 250](patenkinamai) 

(+ – 354,9] (blogai) 

3.1.2-r-1 Uždavinys. Modernizuoti ir 

plėsti geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūrą. 

Užterštų (be valymo) ir 

nepakankamai išvalytų 

nuotekų, išleistų į 

paviršinius vandenis, dalis 

bendrame nuotekų kiekyje, 

Kauno apskritis, proc. 

0,06 

(2012 m.) 
0,01 

[0,01 – 0] (labai gerai) 

(0,03 - 0,01) (gerai) 

(0,06 - 0,03] (patenkinamai) 

[100 - 0,06] (blogai) 
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Eil. Nr.  Tikslai ir uždaviniai Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Pradinė reikšmė 

(2010 - 2014 m.) 

Siekiama reikšmė 

(2020  m.) 

Nuokrypio intervalų ribos ir 

įvertinimas 

3.1.2-r-2 Uždavinys. Modernizuoti ir 

plėsti geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūrą. 

Naujų ir renovuotų 

centralizuoto vandens ir 

nuotekų tinklų ilgisKauno 

regione, km 

- 150 

[150 – 300] (labai gerai) 

(–100-150) (gerai) 

(50 - 100] (patenkinamai) 

[0 – 50] (blogai) 

3.1.3-r-1 Uždavinys. Skatinti 

veiksmingesnį energijos ir 

kitų gamtos išteklių 

naudojimą. 

Renovuotų daugiabučių 

skaičius 
- 312 

[312 – + (labai gerai) 

(250 - 312) (gerai) 

(150 - 250] (patenkinamai) 

[0 – 150] (blogai) 

3.1.3-r-2 Uždavinys. Skatinti 

veiksmingesnį energijos ir 

kitų gamtos išteklių 

naudojimą. 

Renovuotų geresnei 

energijos vartojimo klasei 

priskiriamų savivaldybėms 

priklausančių viešųjų 

pastatų skaičius nuo 

bendro Kauno regiono 

savivaldybėms 

priklausančių viešųjų 

pastatų skaičiaus 

  

Rodiklį „Renovuotų geresnei 

energijos vartojimo klasei 

priskiriamų savivaldybėms 

priklausančių viešųjų pastatų 

skaičius, vienetais“ 2014-2020 m. 

ES struktūrinės paramos laikotarpiu 

planuoja skaičiuoti LR Aplinkos 

ministerija. Tai vienas iš 2014–

2020 metų nacionalinės pažangos 

programos horizontaliojo prioriteto 

„Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio 

veiklos plano įgyvendinimo 

stebėsenos kriterijų. 

Kriterijaus reikšmės, bus 

nustatytos, kai bus gauti pirmieji 

rodiklio „Renovuotų geresnei 

energijos vartojimo klasei 

priskiriamų savivaldybėms 

priklausančių viešųjų pastatų 

skaičius, vienetais“ duomenys. 
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Eil. Nr.  Tikslai ir uždaviniai Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Pradinė reikšmė 

(2010 - 2014 m.) 

Siekiama reikšmė 

(2020  m.) 

Nuokrypio intervalų ribos ir 

įvertinimas 

3.1.3-r-3 Uždavinys. Skatinti 

veiksmingesnį energijos ir 

kitų gamtos išteklių 

naudojimą. 

Viešojo ekologiško 

transporto dalis nuo viso 

viešojo transporto parko 

Kauno regione 
- 20 

[20-+) (labai gerai) 

(10 - 20) (gerai) 

(5 – 10] (patenkinamai) 

[0 - 5] (blogai) 

3.1.4-r-1 Uždavinys. Užtikrinti 

efektyvią kraštovaizdžio 

apsaugą, didinti ekologinį 

teritorijų stabilumą. 

Sutvarkytų užterštų, 

apleistų teritorijų ir 

vandens telkinių skaičius 
Kauno regione 

- 43 

[43-+) (labai gerai) 

(22 - 43) (gerai) 

(11 – 22] (patenkinamai) 

[0 - 11] (blogai) 

 Tikslas. Parengti regiono 

įvairių lygmenų teritorijų 

bei socialinės ekonominės 

plėtros planavimo 

dokumentus, diegti ir 

tobulinti planavimo 

sistemas. 

 

  

 

3.2.1-r-1 Uždavinys. Parengti ir 

atnaujinti regiono ir 

savivaldybių teritorijų 

bendruosius planus bei kitus 

dokumentus, susijusius su 

planavimu, viešųjų paslaugų 

kokybės gerinimu. Planavimo 

procesuose integruoti 

aplinkos interesus į įvairias 

ūkio šakas. 

Savivaldybių teritorijų ir jų 

dalių (miestų ir miestelių) 

atnaujintų bendrųjų, 

specialiųjų ir kt. planavimo 

dokumentų skaičius 
- 58 

[58 - +) (labai gerai) 

(29 - 58) (gerai) 

(15 – 29] (patenkinamai) 

[0 - 15] (blogai) 

3.2.2-r-1 Uždavinys. Diegti ir tobulinti 

sistemas, susijusias su viešojo 

administravimo efektyvumu. 

Įdiegtos viešojo 

administravimo paslaugų 

gerinimo kokybės sistemos 0 8 

[8 - +) (labai gerai) 

(5-8) (gerai) 

(3-5] (patenkinamai) 

[0-3] (blogai) 
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EFEKTO VERTINIMO KRITERIJŲ PASIEKIMO GRAFIKAS 

 
3 lentelė. Efekto vertinimo kriterijų pasiekimo grafikas. 

Kodas 
Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 
Metai: 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1.1-ef-1 Bendrasis vidaus 

produktas tenkantis 

vienam gyventojui Kauno 

regione palyginti su šalies 

vidurkiu, proc. 

 a (98,5;+) (98,8;+) (98,1;+) (99,4;+) (99,7;+) (100;+)    
b (98,16;98,5) (98,5;98,8) (98,8;99,1) (99,1;99,4) (99,4;99,7) (99,7;100)    
c (0;98,16) (0;98,5) (0;98,8) (0;99,1) (0;99,4) (0;99,7)    

1.2-ef-1 Bendrasis vidaus 

produktas tenkantis 

vienam gyventojui Kauno 

apskrityje, tūkst. Lt; 

 a (39;+) (40,6+) (42,2;+) (43,8;+) (45,4+) (47;+)    
b (37,4;39) (39;40,6) (40,6;42,2) (42,2;43,8) (43,8;45,4) (45,4;47)    
c (0;37,4) (0;39) (0;40,6) (0;42,2) (0;43,8) (0;45,4)    

1.3-ef-1 Kelių su danga ilgis nuo 

visų kelių ilgio Kauno 

regione, proc.  

 a (81,4;100) (81,7;100) (82;100) (82,3;100) (82,6;100) (83;100)    

  b (81,1;81,4) (81,4;81,7) (81,7;82) (82;82,3) (82,3;82,6) (82,6;83)    
c (0;81,1) (0;81,4) (0;81,7) (0;82) (0;82,3) (0;82)    
c (-) (-) (-) (-) (-) (-)    

1.4-ef-1 Apgyvendintų turistų 

skaičius apgyvendinimo 

įstaigose 1000 gyventojų 

Kauno regione 

 a (498;+) (539;+) (580+) (621;+) (662;+) (700;+)    

  b (457;498) (498;539) (539;580) (580;621) (621;662) (662;700)    
c (0;457) (0;498) (0;539) (0;580) (0;621) (0;662)    
c (10;+) (9,5;+) (9;+) (8,5;+) (8;+) (7,5;+)    

2.1-ef-1 Namų ūkiai, turintys 

interneto prieigą Kauno 

regione, proc. 

 a (72,8;100) (74,3;100) (75,8;100) (77,3;100) (78,8;100) (80;100)    

  b (71,3;72,8) (72,8;74,3) (74,3;75,8) (75,8;77,3) (77,3;78,8) (78,8;80)    
c (0;71,3) (0;72,8) (0;74,3) (0;75,8) (0;77,3) (0;78,8)    
c 2154 (2154;2370) (2154;2586) (2154;2802) (2154;3018) (2154;3234)    

2.2-ef-1 18 – 24 m. amžiaus 

jaunimo, kuris neturi 

vidurinio išsilavinimo ir 

niekur nesimoko Kauno 

regione, dalis (proc.) 

 a (6,1;0) (5,9;0) (5,7;0) (5,4;0) (5,2;0) (5;0)    

   b (6,3;6,1) (6,1;5,9) (5,9;5,7) (5,4;5,4) (5,4;5,2) (5,2;5)    
c (6,3;100) (6,1;100) (5,9;100) (5,7;100) (5,4;100) (5,2;100)    
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Kodas 
Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 
Metai: 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

c (100;84,8) (100;79) (100;73) (100;67) (100;61) (100;55)    

2.3-ef-1 Išlaidos socialinei pašalpai 

tūkst. Lt/1000 gyventojų 

Kauno regione 

 a (146,98;160) (149,59;160) (152,2;160) (154,81;160) (157,42;160) 160    

 

 

 b (144,37; 

146,98) 

(146,98; 

149,59) 

(149,59; 

152,2) 

(152,2; 

154,81) 

(154,81; 

157,42) 

(157,42;160)    

c 144,37 (144,37; 

146,98) 

(144,37; 

149,59) 

(144,37;152,2) (144,37; 

154,81) 

(144,37; 

157,42) 
   

c (8,3;+) (17,6;+) (16,9;+) (16,2;+) (15,;+) (14,8;+)    

2.4-ef-1 Vidutinė gyvenimo 

trukmė Kauno regione, 

metai 

 a (75,6;+) (75,9;+) (76,2;+) (76,5;+) (76,7;+) (77;+)    

 b (75,33;75,6) (75,6;75,9) (75,9;76,2) (76,2;76,5) (76,5;76,7) (76,7;77)    
c (0;75,33) (0;75,6) (0;75,9) (0;76,2) (0;76,5) (0;76,7)    
c (0;0,549) (0;0,61) (0;0,67) (0;0,73) (0;0,79) (0;0,85)    

2.5-ef-1 Užregistruotų 

nusikalstamų veikų 

skaičius 100 tūkst. 

gyventojų Kauno regione 

 a (2670;0) (2536;0) (2402;0) (2268;0) (2134;0) (2000;0)    

   b (2804;2670) (2670;2536) (2536;2402) (2402;2268) (2268;2134) (2134;2000)    

   c (2804;+) (2670;+) (2536;+) (2402;+) (22684;+) (2134;+)    

2.6-ef-1 Užimtųjų dalis žemės 

ūkio, miškininkystės ir 

žuvininkystės sektoriuje 

nuo visų užimtųjų Kauno 

regione, proc. 

 a (6,0;4,5) (5,73;4,5) (5,42;4,5) (5,11;4,5) (4,8;4,5) 4,5    

   b (6,35;6,0) (6,0;5,73) (5,73;5,42) (5,42;5,11) (5,11;4,8) (4,8;4,5)    
c (6,35;+) (6,0;+) (5,73;+) (5,42;+) (5,11;+) (4,8;+)    
c (0;2,53) (0;2,8) (0;3) (0;3,2) (0;3,4) (0;3,6)    

3.1-ef-1 Perdirbtų (panaudotų) 

komunalinių atliekų dalis 

Kauno regione, proc. 

 a (21;+ (26,8;+ (32,6;+ (38,4;+ (44,2;+ (50;+    

 
 

 b (15,2;21) (21;26,8) (26,8;32,6) (32,6;38,4) (38,4;44,2) (44,2;50)    
c (0;15,2) (0;21) (0;26) (0;32,6) (0;38,4) (0;44,2)    
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Kodas 
Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 
Metai: 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

c (0;45,2) (0;46) (0;46,8) (0;47,6) (0;48,4) (0;49,2)    

3.2-R-1 Savivaldybių, turinčių 

galiojančius savivaldybių 

teritorijų planavimo 

dokumentus skaičius. 

 a a=13 a=13 a=13 a=13 a=13 a=13    
b b=13 b=13 b=13 b=13 b=13 b=13    
c c=13 c=13 c=13 c=13 c=13 c=13    

* Nurodomos reikšmės tiems metams, kuriais numatyta įgyvendinti tikslą.   **Kur a, b ir c – nuokrypio intervalų ribos kasmet. 
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REZULTATO VERTINIMO KRITERIJŲ PASIEKIMO GRAFIKAS 
 

  4 lentelė. Siektinos produkto vertinimo kriterijų reikšmės atitinkamais metais. 

Kodas Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Metai: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1.1.1-

r-1 

Tiesioginės užsienio 

investicijos tenkančios vienam 

gyventojui Kauno apskrityje, 

Lt  

192 192 192 192 192 192 196 

   

1.1.1-

r-2 

Įmonės diegiančios inovacijas 

– technologiniai ir 

netechnologiniai novatoriai 

Kauno apskrityje (proc. nuo 

visų įmonių);  

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

   

1.1.2-

r-1 

Materialinės investicijos 

tenkančios vienam gyventojui 

Kauno apskrityje, Lt.  

572 572 572 572 572 572 569 

   

1.2.1-

r-1 

Smulkaus ir vidutinio verslo 

įmonių tenkančių 1000 

gyventojų skaičius, Kauno 

apskritis, vnt.  

1,24 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

   

1.2.2-

P-1 

Verslo informacinių centrų 

aptarnautų įmonių skaičius 

per metus Kauno regione  

71 71 71 71 71 71 74 

   

1.3.1-

r-1 

Žvyro kelių ilgis nuo visų 

kelių ilgio Kauno regione, 

proc.  

-0,48 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,2 

   

1.3.1-

r-2 

Kelių su patobulinta danga 

ilgis nuo visų kelių ilgio 

Kauno regione, proc.  

0,37 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 

   

1.3.2-

r-1 

Kelių eismo įvykių skaičius 

1000 gyventojų Kauno 

regione  

-0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,03 
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Kodas Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Metai: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1.4.1-

r-1 

Suteiktų nakvynių skaičius 

apgyvendinimo įstaigose 1000 

gyventojų Kauno regione  

71 71 71 71 71 71 73 

   

1.4.1-

r-2 

Apgyvendinimo įstaigų 

skaičius 1000 gyventojų 

Kauno regione  

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

   

1.4.2-

r-1 

Lankytojų skaičius turizmo 

informaciniuose centruose 

1000 gyventojų Kauno 

regione   

10 10 10 10 10 10 7 

   

2.1.1-

r-1 

Naujų elektroninių paslaugų 

skaičius Kauno regione  

1 2 1 2 1 1 2 

   

2.1.2-

r-1 

Gyventojai, kurie naudojasi 

elektroniniu būdu teikiamomis 

viešosiomis ir 

administracinėmis 

paslaugomis  

4,3 4 4 4 4 4 4 

   

2.2.1-

r-1 

Mokyklinio amžiaus vaikai 

nesimokantys mokykloje dėl 

socialinių, psichologinių ir kt. 

priežasčių Kauno regione  

-26 -26 -26 -26 -26 -26 -24 

   

2.2.2-

r-1 

Renovuotų geresnei energijos 

vartojimo klasei priskiriamų 

savivaldybėms priklausančių 

viešųjų pastatų skaičius nuo 

bendro Kauno regiono 

savivaldybėms priklausančių 

viešųjų pastatų skaičiaus  

       

   

2.2.3-

r-1 

Mokymuose dalyvavusių 

žmonių skaičius Kauno 

regione  

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

   

2.2.4-

r-1 

Renovuotų geresnei energijos 

vartojimo klasei priskiriamų  
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Kodas Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Metai: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

savivaldybėms priklausančių 

neformalaus švietimo įstaigų 

pastatų skaičius nuo bendro 

neformalaus švietimo įstaigų 

pastatų, priklausančių 

savivaldybėms skaičiaus 

Kauno regione 

2.3.1-

r-1 

Asmenys, gyvenantys namų 

ūkiuose, susiduriančiuose su 

ekonominiais sunkumais (dėl 

pinigų stokos negali laiku 

sumokėti būsto nuomos, 

komunalinių mokesčių, būsto 

ar kitų paskolų, kredito  

-0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,6 

   

2.3.1-

r-2 

Socialines paslaugas į namus 

gavusių asmenų skaičius 

Kauno regione  

0,16 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 

   

2.3.2-

r-1 
Įrengti nauji ar įsigyti 

socialiniai būstai, vienetais  

37 37 37 37 37 37 38 

   

2.4.1-

r-1 

Praktikuojančių gydytojų 

skaičius, tenkantis 10 tūkst. 

gyv.  

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 

   

2.4.2-

r-1 

Renovuotų geresnei energijos 

vartojimo klasei priskiriamų 

savivaldybėms priklausančių 

sveikatos įstaigų viešųjų 

pastatų skaičius nuo bendro 

savivaldybei priklausančių 

sveikatos įstaigų viešųjų 

pastatų skaičiaus  

       

   

2.5.1-

r-1 
Meno kolektyvų skaičius 

Kauno regione   

13 13 13 13 13 13 13 
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Kodas Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Metai: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

2.5.1-

r-2 

Sporto varžybų ir 

sveikatingumo renginių 

dalyviai Kauno regione  

5614 5614 5614 5614 5614 5614 5612 

   

2.5.2-

r-1 
Naujai įsteigtų bendruomenės 

namų skaičius Kauno regione  

3 3 3 3 3 3 2 

   

2.5.2-

r-2 

Nepilnamečių padarytų 

nusikalstamų veikų Kauno 

regione skaičius tenkantis 

1000 nepilnamečių  

-0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,2 

   

2.6.1-

r-1 

Naujai įsikūrusių 

bendruomenių skaičius kaimo 

vietovėse Kauno regione  

7 7 7 7 7 7 8 

   

2.6.2-

r-1 

Ūkių vidutinis dydis pagal 

žemės ūkio naudmenas Kauno 

regione, ha  

0,62 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 

   

3.1.1-

r-1 

Rekultivuotų sąvartynų 

skaičius Kauno regione  

1 1 2 1 2 1 2 

   

3.1.1-

r-2 

Komunalinių atliekų 

susidarymas vienam 

gyventojui Lietuvoje, kg  

-21,9 -22 -22 -22 -22 -22 -23 

   

3.1.2-

r-1 

Užterštų (be valymo) ir 

nepakankamai išvalytų 

nuotekų, išleistų į paviršinius 

vandenis, dalis bendrame 

nuotekų kiekyje, Kauno 

apskritis, proc.  

-0,01 0 -0,01 0 -0,01 -0,01 -0,01 

   

3.1.2-

r-2 

Naujų ir renovuotų 

centralizuoto vandens ir 

nuotekų tinklų ilgis Kauno 

regione, km  

21 21 21 21 21 21 24 

   

3.1.3-

r-1 

Renovuotų daugiabučių 

skaičius  

45 45 45 45 45 45 42 
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Kodas Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Metai: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

3.1.3-

r-2 

Renovuotų geresnei energijos 

vartojimo klasei priskiriamų 

savivaldybėms priklausančių 

viešųjų pastatų skaičius nuo 

bendro Kauno regiono 

savivaldybėms priklausančių 

viešųjų pastatų skaičiaus  

0 0 0 0 0 0 0 

   

3.1.3-

r-3 

Ekologiško transporto dalis 

nuo viso viešojo transporto 

parko   

3 3 3 3 3 3 2 

   

3.1.4-

r-1 

Sutvarkytų užterštų, apleistų 

teritorijų ir vandens telkinių 

skaičius Kauno regione  

6 6 6 6 6 6 7 

   

3.2.1-

r-1 

Savivaldybių teritorijų ir jų 

dalių (miestų ir miestelių) 

atnaujintų bendrųjų, 

specialiųjų ir kt. planavimo 

dokumentų skaičius  

8 8 8 8 8 8 10 

   

3.2.2-

r-1 

Įdiegtos viešojo 

administravimo paslaugų 

gerinimo kokybės sistemos  

1 1 1 1 1 1 2 

   

 

  5 lentelė. Siektinos produkto vertinimo kriterijų reikšmės kaupiamuoju būdu (nuo plano įgyvendinimo pradžios) 

Kodas Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Metai: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1.1.1-r-

1 

Tiesioginės užsienio 

investicijos tenkančios 

vienam gyventojui Kauno 

apskrityje, Lt  

8844 9036 9228 9420 9612 9804 10000 
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Kodas Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Metai: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1.1.1-r-

2 

Įmonės diegiančios 

inovacijas – technologiniai 

ir netechnologiniai 

novatoriai Kauno apskrityje 

(proc. nuo visų įmonių);  

12,8 14 15,2 16,4 17,6 18,8 20 

   

1.1.2-r-

1 

Materialinės investicijos 

tenkančios vienam 

gyventojui Kauno 

apskrityje, Lt.  

5071 5643 6215 6787 7359 7931 8500 

   

1.2.1-r-

1 

Smulkaus ir vidutinio verslo 

įmonių tenkančių 1000 

gyventojų skaičius, Kauno 

apskritis, vnt.  

22,8 24 25,2 26,4 27,6 28,8 30 

   

1.2.2-r-

1 

Verslo informacinių centrų 

aptarnautų įmonių skaičius 

per metus Kauno regione  

71 142 213 284 355 426 500 

   

1.3.1-r-

1 

Žvyro kelių ilgis nuo visų 

kelių ilgio Kauno regione, 

proc.  

59,7 59,2 58,7 58,2 57,7 57,2 57 

   

1.3.1-r-

2 

Kelių su patobulinta danga 

ilgis nuo visų kelių ilgio 

Kauno regione, proc.  

21,3 21,7 22,1 22,5 22,9 23,3 24 

   

1.3.2-r-

1 

Kelių eismo įvykių skaičius 

1000 gyventojų Kauno 

regione  

1,08 1,04 1 0,96 0,92 0,88 0,85 

   

1.3.2-r-

2 

Kelių eismo įvykiuose 

sužeistųjų skaičius 1000 

gyventojų Kauno regione  

1,26 1,16 1,06 0,96 0,86 0,76 1 

   

1.3.2-r-

3 

Kelių eismo įvykiuose 

žuvusiųjų skaičius 1000 

gyventojų Kauno regione  

0,065 0,063 0,061 0,059 0,057 0,055 0,056 
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Kodas Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Metai: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1.4.1-r-

1 

Suteiktų nakvynių skaičius 

apgyvendinimo įstaigose 

1000 gyventojų Kauno 

regione  

1182 1253 1324 1395 1466 1537 1610 

   

1.4.1-r-

2 

Apgyvendinimo įstaigų 

skaičius 1000 gyventojų 

Kauno regione  

0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,3 

   

1.4.2-r-

1 

Lankytojų skaičius turizmo 

informaciniuose centruose 

1000 gyventojų Kauno 

regione   

233 243 253 263 273 283 290 

   

2.1.1-r-

1 

Naujų elektroninių paslaugų 

skaičius Kauno regione  

1 3 4 6 7 8 10 

   

2.1.2-r-

1 

Gyventojai, kurie naudojasi 

elektroniniu būdu 

teikiamomis viešosiomis ir 

administracinėmis 

paslaugomis  

41 45 49 53 57 61 65 

   

2.2.1-r-

1 

Mokyklinio amžiaus vaikai 

nesimokantys mokykloje 

dėl socialinių, psichologinių 

ir kt. priežasčių Kauno 

regione  

354 328 302 276 250 224 200 

   

2.2.2-r-

1 

Renovuotų geresnei 

energijos vartojimo klasei 

priskiriamų savivaldybėms 

priklausančių viešųjų 

pastatų skaičius nuo bendro 

Kauno regiono 

savivaldybėms 

priklausančių viešųjų 

pastatų skaičiaus  
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Kodas Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Metai: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

2.2.3-r-

1 

Mokymuose dalyvavusių 

žmonių skaičius Kauno 

regione  

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 

   

2.2.4-r-

1 

Renovuotų geresnei 

energijos vartojimo klasei 

priskiriamų savivaldybėms 

priklausančių neformalaus 

švietimo įstaigų pastatų 

skaičius nuo bendro 

neformalaus švietimo 

įstaigų pastatų, 

priklausančių 

savivaldybėms skaičiaus 

Kauno regione  

              

   

2.3.1-r-

1 

Asmenys, gyvenantys namų 

ūkiuose, susiduriančiuose su 

ekonominiais sunkumais 

(dėl pinigų stokos negali 

laiku sumokėti būsto 

nuomos, komunalinių 

mokesčių, būsto ar kitų 

paskolų, kredito  

14,6 14,2 13,8 13,4 13 12,6 12 

   

2.3.1-r-

2 

Socialines paslaugas į 

namus gavusių asmenų 

skaičius Kauno regione  

5,9 6,1 6,3 6,5 6,7 6,9 7 

   

2.3.2-r-

1 
Įrengti nauji ar įsigyti 

socialiniai būstai, vienetais  

37 74 111 148 185 222 260 

   

2.4.1-r-

1 

Praktikuojančių gydytojų 

skaičius, tenkantis 10 tūkst. 

gyv.  

46,7 46,9 47,1 47,3 47,5 47,7 48 
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Kodas Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Metai: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

2.4.2-r-

1 

Renovuotų geresnei 

energijos vartojimo klasei 

priskiriamų savivaldybėms 

priklausančių sveikatos 

įstaigų viešųjų pastatų 

skaičius nuo bendro 

savivaldybei priklausančių 

sveikatos įstaigų viešųjų 

pastatų skaičiaus  

              

   

2.5.1-r-

1 
Meno kolektyvų skaičius 

Kauno regione   

672 685 698 711 724 737 750 

   

2.5.1-r-

2 

Sporto varžybų ir 

sveikatingumo renginių 

dalyviai Kauno regione  

186318 191932 197546 203160 208774 214388 220000 

   

2.5.2-r-

1 

Naujai įsteigtų 

bendruomenės namų 

skaičius Kauno regione  

3 6 9 12 15 18 20 

   

2.5.3-r-

1 
Išaiškintų nusikalstamų 

dalis Kauno regione, proc.  

5,2 4,8 4,4 4 3,6 3,2 3 

   

2.5.3-r-

2 

Nepilnamečių padarytų 

nusikalstamų veikų Kauno 

regione skaičius tenkantis 

1000 nepilnamečių  

7 14 21 28 35 42 50 

   

2.6.1-r-

1 

Naujai įsikūrusių 

bendruomenių skaičius 

kaimo vietovėse Kauno 

regione  

16,3 16,9 17,5 18,1 18,7 19,3 20 

   

2.6.2-r-

1 

Ūkių vidutinis dydis pagal 

žemės ūkio naudmenas 

Kauno regione, ha  

1 2 4 5 7 8 10 

   

3.1.1-r-

1 

Rekultivuotų sąvartynų 

skaičius Kauno regione  

333 311 289 267 245 223 200 
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Kodas Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Metai: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

3.1.1-r-

2 

Komunalinių atliekų 

susidarymas vienam 

gyventojui Lietuvoje, kg  

0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,02 0,01 

   

3.1.2-r-

1 

Užterštų (be valymo) ir 

nepakankamai išvalytų 

nuotekų, išleistų į 

paviršinius vandenis, dalis 

bendrame nuotekų kiekyje, 

Kauno apskritis, proc.  

21 42 63 84 105 126 150 

   

3.1.2-r-

2 

Naujų ir renovuotų 

centralizuoto vandens ir 

nuotekų tinklų ilgis Kauno 

regione, km  

45 90 135 180 225 270 312 

   

3.1.3-r-

1 

Renovuotų daugiabučių 

skaičius  

              

   

3.1.3-r-

2 

Renovuotų geresnei 

energijos vartojimo klasei 

priskiriamų savivaldybėms 

priklausančių viešųjų 

pastatų skaičius nuo bendro 

Kauno regiono 

savivaldybėms 

priklausančių viešųjų 

pastatų skaičiaus  

3 6 9 12 15 18 20 

   

3.1.3-r-

3 

Ekologiško transporto dalis 

nuo viso viešojo transporto 

parko   

6 12 18 24 30 36 43 

   

3.1.4-r-

1 

Sutvarkytų užterštų, apleistų 

teritorijų ir vandens telkinių 

skaičius Kauno regione  

8 16 24 32 40 48 58 
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Kodas Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Metai: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

3.2.1-r-

1 

Savivaldybių teritorijų ir jų 

dalių (miestų ir miestelių) 

atnaujintų bendrųjų, 

specialiųjų ir kt. planavimo 

dokumentų skaičius  

1 2 3 4 5 6 8 

   

3.2.2-r-

1 

Įdiegtos viešojo 

administravimo paslaugų 

gerinimo kokybės sistemos  

8844 9036 9228 9420 9612 9804 10000 
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VERTINIMO KRITERIJŲ REIKŠMIŲ APSKAIČIAVIMO METODAI, DALYVAUJANČIOS INSTITUCIJOS IR 

DUOMENŲ ŠALTINIAI 
 

6 lentelė. Vertinimo kriterijų reikšmių apskaičiavimo metodai, dalyvaujančios institucijos ir duomenų šaltiniai. 

Prioritetas PAŽANGI EKONOMIKA 

Eil. Nr. Vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijaus 

apskaičiavimo formulė 

arba tyrimo 

pavadinimas* 

Vertinimo kriterijaus 

reikšmei apskaičiuoti 

arba tyrimui atlikti 

naudojami duomenys 

(kintamieji) 

Duomenis 

pateikiančios 

institucijos 

Duomenų 

gavimo 

šaltiniai ** 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmę 

apskaičiuojanti 

institucija 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmės 

apskaičiavimo 

periodiškumas 
1.1-ef-1 Bendrasis vidaus 

produktas tenkantis 

vienam gyventojui 

Kauno regione 

palyginti su šalies 

vidurkiu, proc. 

A A. Regioninis BVP 

vienam gyventojui, to 

meto kainomis, 

palyginti su šalies 

vidurkiu, proc. 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Rodiklių 

duomenų 

bazė 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Kasmetinis  

1.2-ef-2 Bendrasis vidaus 

produktas tenkantis 

vienam gyventojui 

Kauno apskrityje, 

tūkst. Lt 

A A. Regioninis BVP 

vienam gyventojui, to 

meto kainomis tūkst. Lt. 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Rodiklių 

duomenų 

bazė 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Kasmetinis  

1.3-ef-1 Kelių su danga ilgis 

nuo visų kelių ilgio 

Kauno regione, 

proc.  

A / B *100 A. Vietinės reikšmės 

automobilių kelių su 

danga ilgis metų 

pabaigoje, km;  
B. Vietinės reikšmės 

automobilių kelių ilgis, 

km. 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Rodiklių 

duomenų 

bazė 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Kasmetinis  

1.4-ef-1 Apgyvendintų 

turistų skaičius 

apgyvendinimo 

įstaigose 1000 

gyventojų Kauno 

regione 

A / B / 1000 A. Apgyvendinta turistų 

apgyvendinimo 

įstaigose Kauno 

apskrityje;  
B. Kauno apskrities 

gyventojų skaičius. 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Rodiklių 

duomenų 

bazė 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Kasmetinis  
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Eil. Nr. Vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijaus 

apskaičiavimo formulė 

arba tyrimo 

pavadinimas* 

Vertinimo kriterijaus 

reikšmei apskaičiuoti 

arba tyrimui atlikti 

naudojami duomenys 

(kintamieji) 

Duomenis 

pateikiančios 

institucijos 

Duomenų 

gavimo 

šaltiniai ** 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmę 

apskaičiuojanti 

institucija 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmės 

apskaičiavimo 

periodiškumas 
1.1.1-r-1 Tiesioginės 

užsienio 

investicijos 

tenkančios vienam 

gyventojui Kauno 

apskrityje, Lt 

A A. Tiesioginės užsienio 

investicijos, tenkančios 

vienam gyventojui 

Kauno apskrityje, metų 

pabaigoje, Lt. 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Rodiklių 

duomenų 

bazė 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Kasmetinis  

1.1.1-r-2 Įmonės diegiančios 

inovacijas – 

technologiniai ir 

netechnologiniai 

novatoriai Kauno 

apskrityje (proc. 

nuo visų įmonių) 

A A. Įmonės diegusios 

inovacijas – 

technologiniai ir 

netechnologiniai 

novatoriai Kauno 

apskrityje palyginti su 

visomis įmonėmis. 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Rodiklių 

duomenų 

bazė 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Kasmetinis  

1.1.2-r-1 Materialinės 

investicijos 

tenkančios vienam 

gyventojui Kauno 

apskrityje, Lt 

A A. Materialinės 

investicijos, tenkančios 

vienam gyventojui 

Kauno apskrityje, Lt. 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Rodiklių 

duomenų 

bazė 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Kasmetinis  

1.2.1-r-1 Smulkaus ir 

vidutinio verslo 

įmonių tenkančių 

1000 gyventojų 

skaičius, Kauno 

apskritis, vnt. 

A / B / 1000 A. Veikiančių mažų ir 

vidutinių įmonių 

skaičius metų pradžioje;  
B. Kauno apskrities 

gyventojų skaičius. 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Rodiklių 

duomenų 

bazė 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Kasmetinis  
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Eil. Nr. Vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijaus 

apskaičiavimo formulė 

arba tyrimo 

pavadinimas* 

Vertinimo kriterijaus 

reikšmei apskaičiuoti 

arba tyrimui atlikti 

naudojami duomenys 

(kintamieji) 

Duomenis 

pateikiančios 

institucijos 

Duomenų 

gavimo 

šaltiniai ** 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmę 

apskaičiuojanti 

institucija 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmės 

apskaičiavimo 

periodiškumas 
1.2.2-r-1 Verslo 

informacinių centrų 

aptarnautų įmonių 

skaičius per metus 

Kauno regione 

A  A. Kauno apskrities 

savivaldybių verslo 

informacinių centrų 

aptarnautų unikalių 

SVV subjektų (fiziniai ir 

juridiniai asmenys) 

skaičius per metus 

Kauno apskrities 

savivaldybių 

verslo 

informaciniai 

centrai 

Metinės 

veiklos 

ataskaitos, 

tiesiogiai 

kreipiantis į 

duomenis 

renkančią 

instituciją ar 

įstaigą 

Regioninės 

plėtros 

departamento 

prie Vidaus 

reikalų 

ministerijos, 

Kauno apskrities 

skyrius 

Kasmet 

1.3.1-P-1 Žvyro kelių ilgis 

nuo visų kelių ilgio 

Kauno regione, 

proc. 

A / B *100 A. Vietinės reikšmės 

automobilių žvyro kelių 

ilgis metų pabaigoje; 

Kauno apskrityje, km  
B. Vietinės reikšmės 

automobilių kelių ilgis, 

km. 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Rodiklių 

duomenų 

bazė 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Kasmetinis  

1.3.1-r-2 Kelių su 

patobulinta danga 

ilgis nuo visų kelių 

ilgio Kauno 

regione, proc. 

A / B *100 A. Vietinės reikšmės 

automobilių kelių su 

patobulinta danga ilgis 

metų pabaigoje, km;  
B. Vietinės reikšmės 

automobilių kelių ilgis, 

km. 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Rodiklių 

duomenų 

bazė 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Kasmetinis  

1.3.2-r-1 Kelių eismo įvykių 

skaičius 1000 

gyventojų Kauno 

regione 

A / B / 1000 A. Kelių eismo įvykių 

skaičius;  
B. Kauno apskrities 

gyventojų skaičius. 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Rodiklių 

duomenų 

bazė 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Kasmetinis  
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Eil. Nr. Vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijaus 

apskaičiavimo formulė 

arba tyrimo 

pavadinimas* 

Vertinimo kriterijaus 

reikšmei apskaičiuoti 

arba tyrimui atlikti 

naudojami duomenys 

(kintamieji) 

Duomenis 

pateikiančios 

institucijos 

Duomenų 

gavimo 

šaltiniai ** 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmę 

apskaičiuojanti 

institucija 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmės 

apskaičiavimo 

periodiškumas 
1.3.2-r-2 Kelių eismo 

įvykiuose 

sužeistųjų skaičius 

1000 gyventojų 

Kauno regione 

A / B / 1000 A. Kelių eismo 

įvykiuose sužeistųjų 

skaičius;  
B. Kauno apskrities 

gyventojų skaičius. 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Rodiklių 

duomenų 

bazė 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Kasmetinis  

1.3.2-r-3 Kelių eismo 

įvykiuose žuvusiųjų 

skaičius 1000 

gyventojų Kauno 

regione 

A / B / 1000 A. Kelių eismo 

žuvusiųjų sužeistųjų 

skaičius;  
B. Kauno apskrities 

gyventojų skaičius. 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Rodiklių 

duomenų 

bazė 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Kasmetinis  

1.4.1-r-1 Suteiktų nakvynių 

skaičius 

apgyvendinimo 

įstaigose 1000 

gyventojų Kauno 

regione 

A / B / 1000 A. Suteikta nakvynių 

apgyvendinimo 

įstaigose Kauno 

apskrityje; 
B. Kauno apskrities 

gyventojų skaičius. 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Rodiklių 

duomenų 

bazė 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Kasmetinis  

1.4.1-r-2 Apgyvendinimo 

įstaigų skaičius 

1000 gyventojų 

Kauno regione 

A / B / 1000 A. Apgyvendinimo 

įstaigų skaičius Kauno 

apskrityje ; 
B. Kauno apskrities 

gyventojų skaičius. 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Rodiklių 

duomenų 

bazė 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Kasmetinis  

1.4.2-r-1 Lankytojų skaičius 

turizmo 

informaciniuose 

centruose 1000 

gyventojų Kauno 

regione  

A / B / 1000 A. Lankytojų skaičius 

Lietuvos turizmo 

informacijos centruose 

Kauno apskrityje iš viso, 

asmenys; 
B. Kauno apskrities 

gyventojų skaičius. 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Rodiklių 

duomenų 

bazė 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Kasmetinis  
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Prioritetas GYVENIMO KOKYBĖ 

Eil. Nr. Vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijaus 

apskaičiavimo formulė 

arba tyrimo 

pavadinimas* 

Vertinimo kriterijaus 

reikšmei apskaičiuoti 

arba tyrimui atlikti 

naudojami duomenys 

(kintamieji) 

Duomenis 

pateikiančios 

institucijos 

Duomenų 

gavimo 

šaltiniai ** 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmę 

apskaičiuojanti 

institucija 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmės 

apskaičiavimo 

periodiškumas 
2.1-ef-1 Namų ūkiai, 

turintys interneto 

prieigą Kauno 

regione, proc. 

A A. Namų ūkiai, turintys 

asmeninį interneto 

prieigą Kauno 

apskrityje, proc. 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Rodiklių 

duomenų 

bazė 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Kasmetinis  

2.1.1-r-1 Naujų elektroninių 

paslaugų skaičius 

Kauno regione 

A A. Naujai pradėtų teikti 

elektroninių paslaugų 

skaičius Kauno 

apskrityje 

Regioninės 

plėtros 

departamento prie 

Vidaus reikalų 

ministerijos, 

Kauno apskrities 

skyrius 
Kauno apskrities 

savivaldybių 

administracijos 

SFMIS 

informacija 
Tiesiogiai 

kreipiantis į 

duomenis 

renkančią 

instituciją ar 

įstaigą 

Regioninės 

plėtros 

departamento 

prie Vidaus 

reikalų 

ministerijos, 

Kauno apskrities 

skyrius 

Kasmet 

2.1.2-r-1 Gyventojai, kurie 

naudojasi 

elektroniniu būdu 

teikiamomis 

viešosiomis ir 

administracinėmis 

paslaugomis 

A A. Lietuvos Respublikos 

gyventojai, kurie 

naudojasi elektroniniu 

būdu teikiamomis 

viešosiomis ir 

administracinėmis 

paslaugomis. 

Informacinės 

visuomenės 

plėtros komitetas 

prie Susisiekimo 

ministerijos 

Informacinės 

visuomenės 

plėtros 

programos 

stebėsenos 

rodikliai 

Informacinės 

visuomenės 

plėtros 

komitetas prie 

Susisiekimo 

ministerijos 

Kasmetinis  

2.2-ef-1 18 – 24 m. amžiaus 

jaunimo, kuris 

neturi vidurinio 

išsilavinimo ir 

niekur nesimoko 

Kauno regione, 

dalis (proc.) 

A A. 18–24 metų jaunimo, 

neįgijusio vidutinio 

išsilavinimo ir 

nesimokančio Kauno 

apskrityje, dalis. 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Rodiklių 

duomenų 

bazė 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Kasmetinis  
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Eil. Nr. Vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijaus 

apskaičiavimo formulė 

arba tyrimo 

pavadinimas* 

Vertinimo kriterijaus 

reikšmei apskaičiuoti 

arba tyrimui atlikti 

naudojami duomenys 

(kintamieji) 

Duomenis 

pateikiančios 

institucijos 

Duomenų 

gavimo 

šaltiniai ** 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmę 

apskaičiuojanti 

institucija 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmės 

apskaičiavimo 

periodiškumas 
2.2.1-r-1 Mokyklinio 

amžiaus vaikai 

nesimokantys 

mokykloje dėl 

socialinių, 

psichologinių ir kt. 

priežasčių Kauno 

regione 

A A. Mokyklinio amžiaus 

vaikai nesimokantys 

mokykloje dėl 

socialinių, psichologinių 

ir kitų priežasčių Kauno 

apskrityje, asmenys. 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Rodiklių 

duomenų 

bazė 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Kasmetinis  

2.2.2-r-1 Renovuotų geresnei 

energijos vartojimo 

klasei priskiriamų 

savivaldybėms 

priklausančių 

viešųjų pastatų 

skaičius nuo bendro 

Kauno regiono 

savivaldybėms 

priklausančių 

viešųjų pastatų 

skaičiaus 

A / B * 100 A. Renovuotų geresnei 

energijos vartojimo 

klasei priskiriamų 

savivaldybėms 

priklausančių viešųjų 

pastatų skaičius;  
B. Bendras Kauno 

regiono savivaldybėms 

priklausančių viešųjų 

pastatų skaičius. 

LR Aplinkos 

ministerija; 
Kauno apskrities 

savivaldybių 

administracijos 

2014–2020 

metų 

nacionalinės 

pažangos 

programos 

horizontalioj

o prioriteto 

„Regioninė 

plėtra“ 

tarpinstitucin

io veiklos 

plano 

įgyvendinim

o stebėsenos 

ataskaita; 
tiesiogiai 

kreipiantis į 

duomenis 

renkančią 

instituciją ar 

įstaigą 

Regioninės 

plėtros 

departamento 

prie Vidaus 

reikalų 

ministerijos, 

Kauno apskrities 

skyrius 

Kasmet 
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Eil. Nr. Vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijaus 

apskaičiavimo formulė 

arba tyrimo 

pavadinimas* 

Vertinimo kriterijaus 

reikšmei apskaičiuoti 

arba tyrimui atlikti 

naudojami duomenys 

(kintamieji) 

Duomenis 

pateikiančios 

institucijos 

Duomenų 

gavimo 

šaltiniai ** 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmę 

apskaičiuojanti 

institucija 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmės 

apskaičiavimo 

periodiškumas 
2.2.3-r-1 Mokymuose 

dalyvavusių 

žmonių skaičius 

Kauno regione 

A A. Atskirų projektų 

mokymuose 

dalyvavusių žmonių 

Kauno apskrities 

savivaldybėse skaičius. 

Regioninės 

plėtros 

departamento prie 

Vidaus reikalų 

ministerijos, 

Kauno apskrities 

skyrius 

SFMIS 

informacija 
Regioninės 

plėtros 

departamento 

prie Vidaus 

reikalų 

ministerijos, 

Kauno apskrities 

skyrius 

Kasmet 

2.2.4-r-1 Renovuotų geresnei 

energijos vartojimo 

klasei priskiriamų 

savivaldybėms 

priklausančių 

neformalaus 

švietimo įstaigų 

pastatų skaičius 

nuo bendro 

neformalaus 

švietimo įstaigų 

pastatų, 

priklausančių 

savivaldybėms 

skaičiaus Kauno 

regione 

A / B * 100 A. Renovuotų geresnei 

energijos vartojimo 

klasei priskiriamų 

savivaldybėms 

priklausančių 

neformalaus švietimo 

įstaigų viešųjų pastatų 

skaičius;  
B. Bendras Kauno 

regiono savivaldybėms 

priklausančių 

neformalaus švietimo 

įstaigų viešųjų pastatų 

skaičius. 

LR Aplinkos 

ministerija; 
Kauno apskrities 

savivaldybių 

administracijos 

2014–2020 

metų 

nacionalinės 

pažangos 

programos 

horizontalioj

o prioriteto 

„Regioninė 

plėtra“ 

tarpinstitucin

io veiklos 

plano 

įgyvendinim

o stebėsenos 

ataskaita; 
tiesiogiai 

kreipiantis į 

duomenis 

renkančią 

instituciją ar 

įstaigą 

Regioninės 

plėtros 

departamento 

prie Vidaus 

reikalų 

ministerijos, 

Kauno apskrities 

skyrius 

Kasmet 
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Eil. Nr. Vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijaus 

apskaičiavimo formulė 

arba tyrimo 

pavadinimas* 

Vertinimo kriterijaus 

reikšmei apskaičiuoti 

arba tyrimui atlikti 

naudojami duomenys 

(kintamieji) 

Duomenis 

pateikiančios 

institucijos 

Duomenų 

gavimo 

šaltiniai ** 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmę 

apskaičiuojanti 

institucija 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmės 

apskaičiavimo 

periodiškumas 
2.3-ef-1 Išlaidos socialinei 

pašalpai tūkst. 

Lt/1000 gyventojų 

Kauno regione 

A / B / 1000 A. Išlaidos socialinei 

pašalpai Kauno 

apskrityje, tūkst. Lt; 
B. Kauno apskrities 

gyventojų skaičius. 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Rodiklių 

duomenų 

bazė 

Regioninės 

plėtros 

departamento 

prie Vidaus 

reikalų 

ministerijos, 

Kauno apskrities 

skyrius 

Kasmetinis  

2.3.1-r-1 Asmenys, 

gyvenantys namų 

ūkiuose, 

susiduriančiuose su 

ekonominiais 

sunkumais (dėl 

pinigų stokos 

negali laiku 

sumokėti būsto 

nuomos, 

komunalinių 

mokesčių, būsto ar 

kitų paskolų, 

kredito 

A A. Asmenys Kauno 

apskrityje, gyvenantys 

namų ūkiuose, 

susiduriančiuose su 

ekonominiais 

sunkumais, proc. 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Rodiklių 

duomenų 

bazė 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Kasmetinis  

2.3.1-r-2 Socialines 

paslaugas į namus 

gavusių asmenų 

skaičius Kauno 

regione 

A A. Socialinių paslaugų 

gavėjų namuose skaičius 

iš viso, Kauno 

apskrityje, asmenys. 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Rodiklių 

duomenų 

bazė 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Kasmetinis  



                                                                                                                                                                          Kauno regiono plėtros planas iki 2020 metų  

  

218 

 

Eil. Nr. Vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijaus 

apskaičiavimo formulė 

arba tyrimo 

pavadinimas* 

Vertinimo kriterijaus 

reikšmei apskaičiuoti 

arba tyrimui atlikti 

naudojami duomenys 

(kintamieji) 

Duomenis 

pateikiančios 

institucijos 

Duomenų 

gavimo 

šaltiniai ** 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmę 

apskaičiuojanti 

institucija 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmės 

apskaičiavimo 

periodiškumas 
2.3.2-r-1 Įrengti nauji ar 

įsigyti socialiniai 

būstai, vienetais 

A A. Įrengti nauji ar įsigyti 

socialiniai būstai, 

vienetais. 

Kauno apskrities 

savivaldybių 

administracijos 

Tiesiogiai 

kreipiantis į 

duomenis 

renkančią 

instituciją ar 

įstaigą 

Regioninės 

plėtros 

departamento 

prie Vidaus 

reikalų 

ministerijos, 

Kauno apskrities 

skyrius 

Kasmetinis  

2.4-ef-1 Vidutinė gyvenimo 

trukmė Kauno 

regione, metai 

A A. Vidutinė gyvenimo 

trukmė Kauno regione, 

metai. 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Rodiklių 

duomenų 

bazė 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Kasmetinis  

2.4.1-r-1 Praktikuojančių 

gydytojų skaičius, 

tenkantis 10 tūkst. 

gyv. 

A A. Praktikuojančių 

gydytojų skaičius, 

tenkantis 10 tūkst. gyv. 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Rodiklių 

duomenų 

bazė 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Kasmetinis  
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Eil. Nr. Vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijaus 

apskaičiavimo formulė 

arba tyrimo 

pavadinimas* 

Vertinimo kriterijaus 

reikšmei apskaičiuoti 

arba tyrimui atlikti 

naudojami duomenys 

(kintamieji) 

Duomenis 

pateikiančios 

institucijos 

Duomenų 

gavimo 

šaltiniai ** 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmę 

apskaičiuojanti 

institucija 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmės 

apskaičiavimo 

periodiškumas 
2.4.2-r-1 Renovuotų geresnei 

energijos vartojimo 

klasei priskiriamų 

savivaldybėms 

priklausančių 

sveikatos priežiūros 

įstaigų viešųjų 

pastatų skaičius 

nuo bendro 

savivaldybei 

priklausančių 

sveikatos įstaigų 

viešųjų pastatų 

skaičiaus 

A / Bendro Kauno B * 

100 
A. Renovuotų geresnei 

energijos vartojimo 

klasei priskiriamų 

savivaldybėms 

priklausančių sveikatos 

priežiūros įstaigų 

viešųjų pastatų skaičius;  
B. Bendras Kauno 

regiono savivaldybėms 

priklausančių sveikatos 

priežiūros įstaigų 

viešųjų pastatų skaičius. 

LR Aplinkos 

ministerija; 
Kauno apskrities 

savivaldybių 

administracijos 

2014–2020 

metų 

nacionalinės 

pažangos 

programos 

horizontalioj

o prioriteto 

„Regioninė 

plėtra“ 

tarpinstitucin

io veiklos 

plano 

įgyvendinim

o stebėsenos 

ataskaita; 
tiesiogiai 

kreipiantis į 

duomenis 

renkančią 

instituciją ar 

įstaigą 

Regioninės 

plėtros 

departamento 

prie Vidaus 

reikalų 

ministerijos, 

Kauno apskrities 

skyrius 

Kasmet 

2.5-ef-1 Užregistruotų 

nusikalstamų veikų 

skaičius 100 tūkst. 

gyventojų Kauno 

regione 

A A Užregistruotų 

nusikalstamų veikų 

skaičius Kauno 

apskrityje tenkantis 100 

tūkst. gyventojų Kauno 

apskrityje. 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Rodiklių 

duomenų 

bazė 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Kasmetinis  

2.5.1-r-1 Meno kolektyvų 

skaičius Kauno 

regione  

A A. Kultūros centrai metų 

pabaigoje, mėgėjų meno 

kolektyvų skaičius 

Kauno apskrityje. 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Rodiklių 

duomenų 

bazė 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Kasmetinis  
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Eil. Nr. Vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijaus 

apskaičiavimo formulė 

arba tyrimo 

pavadinimas* 

Vertinimo kriterijaus 

reikšmei apskaičiuoti 

arba tyrimui atlikti 

naudojami duomenys 

(kintamieji) 

Duomenis 

pateikiančios 

institucijos 

Duomenų 

gavimo 

šaltiniai ** 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmę 

apskaičiuojanti 

institucija 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmės 

apskaičiavimo 

periodiškumas 
2.5.1-r-2 Sporto varžybų ir 

sveikatingumo 

renginių dalyviai 

Kauno regione 

A A. Sporto varžybų ir 

sveikatingumo renginių 

dalyviai metų pabaigoje 

Kauno apskrityje. 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Rodiklių 

duomenų 

bazė 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Kasmetinis  

2.5.2-r-1 Naujai įsteigtų 

bendruomenės 

namų skaičius 

Kauno regione 

A A. Naujai įsteigtų 

bendruomenės namų 

skaičius Kauno regione. 

Kauno apskrities 

savivaldybių 

administracijos 

Tiesiogiai 

kreipiantis į 

duomenis 

renkančią 

instituciją ar 

įstaigą 

Regioninės 

plėtros 

departamento 

prie Vidaus 

reikalų 

ministerijos, 

Kauno apskrities 

skyrius 

Kasmetinis  

2.5.2-r-2 Nepilnamečių 

padarytų 

nusikalstamų veikų 

Kauno regione 

skaičius tenkantis 

1000 nepilnamečių 

A / B *1000 A. Nepilnamečių 

padarytų nusikalstamų 

veikų skaičius, Kauno 

apskrityje;  
B. 0-18 metų gyventojų 

skaičius metų pradžioje, 

Kauno apskrityje, 

asmenys. 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Rodiklių 

duomenų 

bazė 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Kasmetinis  

2.6-ef-1 Užimtųjų dalis 

žemės ūkio, 

miškininkystės ir 

žuvininkystės 

sektoriuje nuo visų 

užimtųjų Kauno 

regione, proc. 

A. / B * 100 A. Užimtieji žemės 

ūkio, miškininkystės ir 

žuvininkystės 

sektoriuose Kauno 

apskrityje, tūkst.  
B. Užimtieji iš viso 

pagal ekonomines 

veiklos rūšis, Kauno 

apskrityje, tūkst.. 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Rodiklių 

duomenų 

bazė 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Kasmetinis  
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Eil. Nr. Vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijaus 

apskaičiavimo formulė 

arba tyrimo 

pavadinimas* 

Vertinimo kriterijaus 

reikšmei apskaičiuoti 

arba tyrimui atlikti 

naudojami duomenys 

(kintamieji) 

Duomenis 

pateikiančios 

institucijos 

Duomenų 

gavimo 

šaltiniai ** 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmę 

apskaičiuojanti 

institucija 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmės 

apskaičiavimo 

periodiškumas 
2.6.1-r-1 Naujai įsikūrusių 

bendruomenių 

skaičius kaimo 

vietovėse Kauno 

regione 

A A. Naujai įsikūrusių 

bendruomenių skaičius 

kaimo vietovėse Kauno 

regiono savivaldybėse. 

Kauno apskrities 

savivaldybių 

administracijos 

Tiesiogiai 

kreipiantis į 

duomenis 

renkančią 

instituciją ar 

įstaigą 

Regioninės 

plėtros 

departamento 

prie Vidaus 

reikalų 

ministerijos, 

Kauno apskrities 

skyrius 

Kasmetinis  

2.6.2-r-1 Ūkių vidutinis 

dydis pagal žemės 

ūkio naudmenas 

Kauno regione, ha 

A A. Ūkių vidutinis dydis 

pagal žemės ūkio 

naudmenas Kauno 

regione, ha 

VĮ Žemės ūkio 

informacijos ir 

kaimo verslo 

centras 

Lietuvos 

Respublikos 

žemės ūkio ir 

kaimo verslo 

registro 

duomenų 

apžvalgos 

Valstybės įmonė 

Žemės ūkio 

informacijos ir 

kaimo verslo 

centras 

Kasmetinis  
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Prioritetas ŽMOGAUS IR APLINKOS SANTARA 

Eil. Nr. Vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijaus 

apskaičiavimo formulė 

arba tyrimo 

pavadinimas* 

Vertinimo kriterijaus 

reikšmei apskaičiuoti 

arba tyrimui atlikti 

naudojami duomenys 

(kintamieji) 

Duomenis 

pateikiančios 

institucijos 

Duomenų 

gavimo 

šaltiniai ** 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmę 

apskaičiuojanti 

institucija 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmės 

apskaičiavimo 

periodiškumas 
3.1-ef-1 Perdirbtų 

(panaudotų) 

komunalinių atliekų 

dalis Kauno 

regione, proc. 

A / B * 100 proc. A. Perdirbtų / panaudotų 

komunalinių atliekų 

kiekis Kauno regiono 

savivaldybėse (Birštono, 

Jonavos r., Kaišiadorių, 

Kauno r. Kauno m., 

Kėdainių r., Prienų r., 

Raseinių r.), t; 
B. Iš viso surinktas 

komunalinių atliekų 

kiekis Kauno regiono 

savivaldybėse (Birštono, 

Jonavos r., Kaišiadorių, 

Kauno r. Kauno m., 

Kėdainių r., Prienų r., 

Raseinių r.), t . 

BĮ Aplinkos 

apsaugos agentūra 
Atliekų 

apskaitos 

duomenys, 

Informacija 

apie 

komunalinių 

atliekų 

tvarkymo 

sistemas 

Lietuvos 

savivaldybėse 

Regioninės 

plėtros 

departamento 

prie Vidaus 

reikalų 

ministerijos, 

Kauno apskrities 

skyrius 

Kasmetinis  

3.1.1-r-1 Rekultivuotų 

sąvartynų skaičius 

Kauno regione 

A A. Rekultivuotų 

sąvartynų Kauno 

regiono savivaldybėse 

(Birštono, Jonavos r., 

Kaišiadorių, Kauno r. 

Kauno m., Kėdainių r., 

Prienų r., Raseinių r.) 

skaičius. 

VšĮ Kauno 

regiono atliekų 

tvarkymo centras; 
UAB Alytaus 

regiono atliekų 

tvarkymo centras; 
BĮ Aplinkos 

apsaugos agentūra 

Metinės 

ataskaitos, 

informacija; 
Informacija 

apie 

komunalinių 

atliekų 

tvarkymo 

sistemas 

Lietuvos 

savivaldybėse 

Regioninės 

plėtros 

departamento 

prie Vidaus 

reikalų 

ministerijos, 

Kauno apskrities 

skyrius 

Kasmetinis  
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Eil. Nr. Vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijaus 

apskaičiavimo formulė 

arba tyrimo 

pavadinimas* 

Vertinimo kriterijaus 

reikšmei apskaičiuoti 

arba tyrimui atlikti 

naudojami duomenys 

(kintamieji) 

Duomenis 

pateikiančios 

institucijos 

Duomenų 

gavimo 

šaltiniai ** 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmę 

apskaičiuojanti 

institucija 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmės 

apskaičiavimo 

periodiškumas 
3.1.1-r-2 Komunalinių 

atliekų susidarymas 

vienam gyventojui 

Lietuvoje, kg 

A A. Atskirų komunalinių 

atliekų srautų surinkimo 

kiekiai Kauno regiono 

savivaldybėse (Birštono, 

Jonavos r., Kaišiadorių, 

Kauno r. Kauno m., 

Kėdainių r., Prienų r., 

Raseinių r.) iš viso, t; 
B. Gyventojų skaičius 

Kauno apskrityje metų 

pradžioje, asmenys. 

BĮ Aplinkos 

apsaugos 

agentūra, 
Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Atliekų 

apskaitos 

duomenys, 

Informacija 

apie 

komunalinių 

atliekų 

tvarkymo 

sistemas 

Lietuvos 

savivaldybėse; 
Rodiklių 

duomenų bazė 

Regioninės 

plėtros 

departamento 

prie Vidaus 

reikalų 

ministerijos, 

Kauno apskrities 

skyrius 

Kasmetinis  

3.1.2-r-1 Užterštų (be 

valymo) ir 

nepakankamai 

išvalytų nuotekų, 

išleistų į paviršinius 

vandenis, dalis 

bendrame nuotekų 

kiekyje, Kauno 

apskritis, proc. 

(A + B) / C * 100 A. Ūkio, buities ir 

gamybos nuotekų 

išleidimas į paviršinius 

vandenis, tūkst. m³; 
B. Išleista 

nepakankamai išvalytų 

ūkio, buities ir gamybos 

nuotekų į paviršinius 

vandenis, tūkst. m³ + 

Išleista užterštų (be 

valymo nuotekų) ūkio, 

buities ir gamybos 

nuotekų į paviršinius 

vandenis, tūkst. m³; 
C. Iš viso išleista ūkio, 

buities ir gamybos 

nuotekų į paviršinius 

vandenis, tūkst. m³. 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Rodiklių 

duomenų bazė 
Regioninės 

plėtros 

departamento 

prie Vidaus 

reikalų 

ministerijos, 

Kauno apskrities 

skyrius 

Kasmetinis  
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Eil. Nr. Vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijaus 

apskaičiavimo formulė 

arba tyrimo 

pavadinimas* 

Vertinimo kriterijaus 

reikšmei apskaičiuoti 

arba tyrimui atlikti 

naudojami duomenys 

(kintamieji) 

Duomenis 

pateikiančios 

institucijos 

Duomenų 

gavimo 

šaltiniai ** 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmę 

apskaičiuojanti 

institucija 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmės 

apskaičiavimo 

periodiškumas 
3.1.2-r-2 Naujų ir renovuotų 

centralizuoto 

vandens ir nuotekų 

tinklų ilgis Kauno 

regione, km 

A A. Naujų ir renovuotų 

centralizuoto geriamo 

vandens tinklų Kauno 

regiono savivaldybėse 

(Birštono, Jonavos r., 

Kaišiadorių, Kauno r. 

Kauno m., Kėdainių r., 

Prienų r., Raseinių r.) 

ilgis km; 

Birštono 

vandentiekis; 
Jonavos 

vandenys; 
Kaišiadorių 

vandenys; 
Kauno vandenys; 
Kėdainių 

vandenys; 
Prienų vandenys;  
Raseinių 

vandenys 
LR Aplinkos 

ministerija 

Metinės 

veiklos 

ataskaitos, 

tiesiogiai 

kreipiantis į 

duomenis 

renkančią 

instituciją ar 

įstaigą 

Regioninės 

plėtros 

departamento 

prie Vidaus 

reikalų 

ministerijos, 

Kauno apskrities 

skyrius 

Kasmetinis  

3.1.3-r-1 Renovuotų 

daugiabučių 

skaičius 

A  A. Renovuotų 

daugiabučių Kauno 

apskrities savivaldybėse 

skaičius. 

LR Aplinkos 

ministerija; 
Kauno apskrities 

savivaldybių 

administracijos 
 

Metinės 

veiklos 

ataskaitos, 

tiesiogiai 

kreipiantis į 

duomenis 

renkančią 

instituciją ar 

įstaigą 

Regioninės 

plėtros 

departamento 

prie Vidaus 

reikalų 

ministerijos, 

Kauno apskrities 

skyrius 

Kasmetinis  
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Eil. Nr. Vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijaus 

apskaičiavimo formulė 

arba tyrimo 

pavadinimas* 

Vertinimo kriterijaus 

reikšmei apskaičiuoti 

arba tyrimui atlikti 

naudojami duomenys 

(kintamieji) 

Duomenis 

pateikiančios 

institucijos 

Duomenų 

gavimo 

šaltiniai ** 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmę 

apskaičiuojanti 

institucija 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmės 

apskaičiavimo 

periodiškumas 
3.1.3-r-2 Renovuotų geresnei 

energijos vartojimo 

klasei priskiriamų 

savivaldybėms 

priklausančių 

viešųjų pastatų 

skaičius nuo bendro 

Kauno regiono 

savivaldybėms 

priklausančių 

viešųjų pastatų 

skaičiaus 

A / B * 100 A. Renovuotų geresnei 

energijos vartojimo 

klasei priskiriamų 

savivaldybėms 

priklausančių viešųjų 

pastatų skaičius;  
B. Bendras Kauno 

regiono savivaldybėms 

priklausančių viešųjų 

pastatų skaičius. 

LR Aplinkos 

ministerija; 
Kauno apskrities 

savivaldybių 

administracijos 

2014–2020 

metų 

nacionalinės 

pažangos 

programos 

horizontaliojo 

prioriteto 

„Regioninė 

plėtra“ 

tarpinstitucinio 

veiklos plano 

įgyvendinimo 

stebėsenos 

ataskaita; 
tiesiogiai 

kreipiantis į 

duomenis 

renkančią 

instituciją ar 

įstaigą 

Regioninės 

plėtros 

departamento 

prie Vidaus 

reikalų 

ministerijos, 

Kauno apskrities 

skyrius 

Kasmet 

3.1.3-r-3 Viešojo ekologiško 

transporto dalis nuo 

viso viešojo 

transporto parko 

Kauno regione 

A / B * 100 A. Viešojo ekologiško 

transporto dalis nuo viso 

viešojo transporto parko 

Kauno regione; 
B. Kauno regiono 

savivaldybių viešojo 

transporto priemonių 

skaičius iš viso. 

Kauno apskrities 

savivaldybių 

administracijos 

tiesiogiai 

kreipiantis į 

duomenis 

renkančią 

instituciją ar 

įstaigą 

Regioninės 

plėtros 

departamento 

prie Vidaus 

reikalų 

ministerijos, 

Kauno apskrities 

skyrius 

Kasmetinis 
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Eil. Nr. Vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijaus 

apskaičiavimo formulė 

arba tyrimo 

pavadinimas* 

Vertinimo kriterijaus 

reikšmei apskaičiuoti 

arba tyrimui atlikti 

naudojami duomenys 

(kintamieji) 

Duomenis 

pateikiančios 

institucijos 

Duomenų 

gavimo 

šaltiniai ** 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmę 

apskaičiuojanti 

institucija 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmės 

apskaičiavimo 

periodiškumas 
3.1.4-r-1 Sutvarkytų 

užterštų, apleistų 

teritorijų ir vandens 

telkinių skaičius 

Kauno regione 

A A. Sutvarkytų užterštų, 

apleistų teritorijų ir 

vandens telkinių 

skaičius Kauno regione. 

Regioninės 

plėtros 

departamento prie 

Vidaus reikalų 

ministerijos, 

Kauno apskrities 

skyrius 
Kauno apskrities 

savivaldybių 

administracijos 

SFMIS; 
tiesiogiai 

kreipiantis į 

duomenis 

renkančią 

instituciją ar 

įstaigą 

Regioninės 

plėtros 

departamento 

prie Vidaus 

reikalų 

ministerijos, 

Kauno apskrities 

skyrius 

Kasmetinis 

3.2-ef-1 Savivaldybių, 

turinčių 

galiojančius 

savivaldybių 

teritorijų planavimo 

dokumentus 

skaičius 

A A. Savivaldybių, 

turinčių galiojančius 

savivaldybių teritorijų 

planavimo dokumentus 

skaičius. 

Kauno apskrities 

savivaldybių 

administracijos 

Kauno 

apskrities 

savivaldybių 

tinklapiai 

Regioninės 

plėtros 

departamento 

prie Vidaus 

reikalų 

ministerijos, 

Kauno apskrities 

skyrius 

Kasmetinis  

3.2.1-r-1 Savivaldybių 

teritorijų ir jų dalių 

(miestų ir 

miestelių) 

atnaujintų 

bendrųjų, 

specialiųjų ir kt. 

planavimo 

dokumentų skaičius 

A A. Savivaldybių 

teritorijų ir jų dalių 

(miestų ir miestelių) 

atnaujintų bendrųjų, 

specialiųjų ir kt. 

planavimo dokumentų 

skaičius 

Kauno apskrities 

savivaldybių 

administracijos 

Tiesiogiai 

kreipiantis į 

duomenis 

renkančią 

instituciją ar 

įstaigą  

Regioninės 

plėtros 

departamento 

prie Vidaus 

reikalų 

ministerijos, 

Kauno apskrities 

skyrius 

Kasmetinis  
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Eil. Nr. Vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijaus 

apskaičiavimo formulė 

arba tyrimo 

pavadinimas* 

Vertinimo kriterijaus 

reikšmei apskaičiuoti 

arba tyrimui atlikti 

naudojami duomenys 

(kintamieji) 

Duomenis 

pateikiančios 

institucijos 

Duomenų 

gavimo 

šaltiniai ** 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmę 

apskaičiuojanti 

institucija 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmės 

apskaičiavimo 

periodiškumas 
3.2.2-r-1 Įdiegtos viešojo 

administravimo 

paslaugų gerinimo 

kokybės sistemos 

A A. Įdiegtos viešojo 

administravimo 

paslaugų gerinimo 

kokybės sistemos Kauno 

apskrities savivaldybėse. 

Kauno apskrities 

savivaldybių 

administracijos 

Tiesiogiai 

kreipiantis į 

duomenis 

renkančią 

instituciją ar 

įstaigą  

Regioninės 

plėtros 

departamento 

prie Vidaus 

reikalų 

ministerijos, 

Kauno apskrities 

skyrius 

Kasmetinis  

 

*  Jei vertinimo kriterijui apskaičiuoti bus atliekamas papildomas tyrimas, plano priede pateikiamas trumpas laisvos formos tyrimo metodo (-ų) 

aprašymas. 

** Iš viešųjų šaltinių  (leidiniai, viešosios duomenų bazės, teisės aktai, periodinės apžvalgos ir kt.); naudojant informacines sistemas; tiesiogiai 

kreipiantis į duomenis renkančią instituciją ar įstaigą; kita. 
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VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE PLANO ĮGYVENDINIMĄ PRIEMONĖS 
 

7 lentelė. Visuomenės informavimo apie plano įgyvendinimą priemonės. 

Informacijos 

pobūdis  

Skelbimo 

periodiškumas* 

Paskelbimo šaltinis (pažymėti) Lėšų poreikis 

ir 

finansavimo 

šaltiniai 

Skelbimas 

internete 

Pranešimas 

spaudai 

Užsakomasis 

straipsnis 

Televizijos 

laida 

Radijo 

pranešimas 

Seminaras, 

konferencija 

Kauno 

regiono 

plėtros 

tarybos 

posėdis 

Plano 

įgyvendinimo 

ataskaita 

Periodinis, 

kasmet 

+      + 0 Lt 

Periodinė 

apžvalga 

Periodinis, kas 

ketvirtį 

+       0 Lt 

* Vienkartinis, periodinis (nurodyti periodiškumą) 

 


