
Regionų plėtros planų rengimo metodikos 

5 priedas 

 

KAUNO REGIONO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2011 METŲ ATASKAITA 

 

VIZIJA 
 

Kauno regionas – modernus Lietuvos bei Rytų ir Vidurio Europos ekonomikos regionas, mokslo, aukštųjų ir informacinių technologijų, 

kultūros bei turizmo centras su puikiai išvystyta tarptautinio susisiekimo ir logistikos infrastruktūra, jame gyvena nuolat besimokanti, versli, sveika ir 

saugi bendruomenė. 

Regiono modernumas išsiskiria naujosios 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. Kauno apskrityje gyvena 666.318 

 gyventojų, iš kurių 428.727 - darbingo amžiaus (2010 m. pradžios duomenys). 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. 

Lietuvos ekonomikai atsigaunant, Kauno apskrityje auga tiesioginės užsienio investicijos, 2010 m. pritraukta virš 4.708 mln. Lt tiesioginių 

užsienio investicijų. Apskritis sukuria 19 proc. bendro vidaus produkto  Lietuvoje. Materialinės investicijos siekia  2.721 Lt  vienam apskrities 

gyventojui. 

 Demografinė padėtis Kauno apskrityje sudėtingėja. Gyventojų skaičius mažėja, nuo 2010 m. sausio 1 d. sumažėjo 28,7 tūkst. gyventojų. 

Mažėja gimstamumas. 2010 m. Kauno apskrityje gimė 7.158 gyventojai,  o 2011 m. – 536 mažiau, t.y.  6.622. 2011 m.  Mirė 7.977 gyventojai, t.y. 



2 

 

1.355 daugiau, negu gimė. Tačiau vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė pailgėjo 0,37 m. Nerimą kelia didėjanti gyventojų migracija. 2009 m. buvusi neto 

migracija – (-3.402), o 2010 metais išaugo iki (-17.612). 

 2012 m. sausio 1 d. apskrityje veikė 17.121 ūkio subjektai, iš kurių 12.948 – mažos ir vidutinės įmonės. Nedarbo lygis 2011 m. Kauno 

apskrityje buvo 13,3 proc. ir lyginant su 2010 metais sumažėjo, 3,6 proc.   Kauno laisvosios ekonominės zonos plėtra, steigiamas Kauno viešasis 

logistikos centras, intermodalinis terminalas turėtų dar sumažinti nedarbo lygį apskrityje. 

Kauno regiono plėtros plano iki 2020 m. įgyvendinimui 2011 metais įtakos turėjo Lietuvos regioninės politikos pokyčiai - Regionų socialinių ir 

ekonominių skirtumų mažinimo 2011–2013 metų  programa,  2011–2013 m. Jonavos rajono savivaldybės - probleminės teritorijos - plėtros programa, 

Nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo 2014–2020 m. gairių koncepcija. 

 Strategiškai patogi geografinė padėtis padeda vystyti stipriąsias Kauno regiono ekonomines sritis, todėl didėja tiesioginės užsienio investicijos, 

daugėja aukštą pridėtinę vertę kuriančių įmonių, vystomos specifinės pramonės šakos (sklandytuvų, straigtasparnių remonto, mineralinio vandens 

gamybos), plečiasi Kauno oro uosto veikla, vystoma Birštono kurorto sveikatinimo paslaugų infrastruktūra, daugėja modernių ekologiškų ūkių. Kauno 

mieste pastatyta Kauno „Žalgirio“ arena, kuri ženkliai prisideda prie regioninių ir tarptautinių kultūros, sporto ir parodų organizavimo. Tačiau reikia 

stiprinti dialogą tarp verslo ir valdymo institucijų, imtis priemonių prieš kvalifikuotos darbo jėgos nutekėjimą į kitus Lietuvos regionus ir užsienį. 

 Švietimo įstaigų pastatų būklė apskrityje nėra gera, nemažai jų neefektyviai naudoja šilumos ir elektros išteklius, tačiau pasinaudojant ES 

parama 2011 m. nemažai jų buvo rekonstruojama. Įkurta nevalstybinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Populiarėja Kauno regiono sveikatinimo 

paslaugos, pritraukiami pacientai gydytis Kauno regione. Skatinamos būstų renovacijos programos. Ekonominiai sunkumai šalyje pristabdė statybų 

sektorių, sumažėjo naujų namų statyba. Panaudojant ES paramą, diegiama regioninė atliekų tvarkymo sistema, plėtojama atliekų surinkimo sistema. 

 2011 m. vykdant Kauno regiono plėtros planą iki 2020 metų, iš 283 numatytų priemonių buvo įvykdytos / vykdomos 55 (19,4 proc.):  

„Naujosios ekonomikos“ prioritetas – iš 109 buvo vykdomos 9 priemonės; 

„Modernaus kaimo“ prioriteto – iš 42 buvo vykdomos 8 priemonės; 

„Gyvenimo kokybės“ prioriteto – iš 82 buvo vykdomos 24 priemonės; 

„Žmogaus ir aplinkos santaros“ prioriteto  - iš 50 buvo vykdoma 14 priemonių. 
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INFORMACIJA APIE PLANO ĮGYVENDINIMĄ 

 

 Pavadinimas Įvykdymo 

terminas 

(pradžia ir 

pabaiga) 

Faktinio 

įvykdymo 

data 

Planuotas 

finansavimas 

ir finansavimo 

šaltinis (-iai) 

(nuo 

įgyvendinimo 

pradžios iki 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigos) 

Savivaldybių 

lėšos; 

Nacionalinio 

biudžeto 

lėšos; ES 

fondai, kita 

užsienio 

valstybių 

parama; 

Privačios 

lėšos 

Skirtas 

finansavimas 

ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai) 

(nuo 

įgyvendinim

o pradžios 

iki 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigos) 

Vertinimo 

kriterijus 

Planinė 

reikšmė 

Siekiam

as 

rodiklis 

2020 m. 

Faktinė 

reikšmė 

Įvertinimas*

* 

Komentarai ir 

paaiškinimai 

(informacija apie 

priemonių ar uždavinių 

neįvykdymą lėmusias 

priežastis, informacija 

apie ilgalaikių 

priemonių tarpinius 

rezultatus, informacija 

apie prieš terminą 

baigtas priemones ir 

kt.) 

1 Prioritetas NAUJOJI EKONOMIKA  

1 Tikslas Plėtoti Kauno 

regioną kaip 

mokslo ir 

verslo 

partneryste 

pagrįstą 

aukštos 

pridėtinės 

vertės 

pramonės 

 Jeigu baigti 

įgyvendinti 

visi tikslo 

uždaviniai, 

vėliausia 

uždavinio 

įgyvendinimo 

data 

  Tiesioginės 

užsienio 

investicijos 

tenkančios 

vienam 

gyventojui 

palyginti 

su šalies 

vidurkiu 

80 66,4 l.gerai 2010 m. pradžioje buvo 

57,4 

Materialinė 100 80,5 gerai  
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kraštą s 

investicijos 

tenkančios 

vienam 

gyventojui 

palyginti 

su šalies 

vidurkiu 

1 Uždavinys Šalies ir 

tarptautiniu 

mastu įtvirtinti 

Kauno 

regiono, kaip 

modernios ir 

konkurenciško

s pramonės 

krašto, įvaizdį 

 Jeigu baigtos 

įgyvendinti 

visos 

uždavinio 

priemonės, 

vėliausia 

priemonės 

įgyvendinimo 

data 

  Darbuotoja

i, 

dalyvaujan

tys MTTP 

aukštojo 

mokslo ir 

valdžios 

sektoriuose 

11.300    

Priemonė* 1.1.1.Mokslo, 

verslo ir 

savivaldos 

bendradarbiav

imo plėtra  

2010-2013 

 

 750.000  X X X  

 1.1.2.Bendro 

verslo įmonių, 

mokslo ir 

studijų 

institucijų 

informacijos 

banko 

sukūrimas 

Kauno regione 

2010-2013 

 

 1.310.000  X X X  

 1.1.3.Bendrų 

verslo įmonių, 

mokslo ir 

studijų 

2010-2013 

 

 3.360.000  X X X  
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institucijų 

projektų 

rengimas ir 

įgyvendinimas 

 1.1.4.Kauno 

kaip 

universitetinio 

ir 

technologinio 

miesto 

įvaizdžio 

strategijos 

sukūrimas ir 

įgyvendinimas 

2010-2013 

 

 500.000  X X X  

 1.1.5.Parodų 

ir kongresų 

centro 

įkūrimas 

2010-2013 

 

 1.500.000  X X X  

 1.1.6.Regiono 

verslo įmonių 

teigiamo 

įvaizdžio 

formavimas ir 

bendradarbiav

imo 

skatinimas 

2010-2013 

 

 7.110.000  X X X  

2 Uždavinys Sudaryti 

sąlygas 

modernios ir 

konkurenciško

s pramonės 

plėtotei bei 

vietos ir 

užsienio 

investicijoms 

    Tiesioginės 

užsienio 

investicijos 

metų 

pradžioje, 

mln.Lt, 

Kauno 

regionas 

7000 4708 l.gerai 2010 m. buvo 3823  

Tiesioginės 11000 7272 l.gerai 2010 m. buvo 5737  
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užsienio 

investicijos 

vienam 

gyventojui 

metų 

pradžioje, 

Lt Kauno 

regionas 

Materialinė

s 

investicijos

, mln.Lt 

Kauno 

regionas 

8000 1787 blogai 2008 m. buvo 4211  

Lietuviško

s kilmės 

prekių 

eksportas, 

mln.Lt 

Kauno 

regionas 

11000 6475 l.gerai 2009 m. buvo 5302  

Priemonė* 1.2.1.Plyno 

lauko 

investicijų 

skatinimas ir 

infrastruktūras 

kūrimas  

2010-2013 

 

 16.813.000   X X 

 

X  

 1.2.2.Infrastru

ktūros 

kūrimas 

laisvoje 

ekonominėje 

zonoje  

2010-2013 

 

 15.500.000  X X 

 

X  

 1.2.3.Kauno 

MTP 

2010-2013 

 

 15.000.000  X X 

 

X  
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„Technopolis“ 

infrastruktūros 

plėtra 

(viešosios 

investicijos) 

 1.2.4.Kauno 

MTP 

„Technopolis“ 

plėtra  

2010-2013 

 

 1.600.000  X X 

 

X  

 1.2.5.Verslo 

inkubatorių 

plėtra 

„Technopolyj

e“ ir aukštųjų 

ir 

informacinių 

technologijų 

parke 

2010-2013 

 

 1.600.000  X X 

 

X  

 1.2.6.Esamų 

pramoninių 

teritorijų ir jų 

inžinerinės 

infrastruktūros 

plėtra 

2010-2013 

 

 18.400.000 604.067 X X 

 

X 1.Rengiamas Kėdainių 

pramoninio parko 

rinkodaros projektas 

 1.2.7.Kryžkal

nio pramonės, 

logistikos ir 

komercijos 

potencialo 

vystymas 

2010-2013 

 

 500.000  X X 

 

X  

 1.2.8.Viešojo 

logistikos 

centro 

steigimas ir 

plėtra, 

2010-2013 

 

 50.000.000  X X 

 

X  
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infrastruktūros 

sukūrimas 

 1.2.9.Verslo 

inkubatorių 

plėtra 

 

2010-2013 

 

 50.000   X X 

 

X  

 1.2.10.Ultraga

rso 

kompetencijos 

centro 

įkūrimas 

mokslo ir 

technologijų 

parke 

2010-2013 

 

 4.000.000  X X 

 

X  

 1.2.11.Inform

acinių 

technologijų 

kompetencijos 

centro 

įkūrimas 

mokslo ir 

technologijų 

parke 

2010-2013 

 

 3.500.000  X X 

 

X  

2 Tikslas Sudaryti 

palankias 

sąlygas 

smulkaus ir 

vidutinio 

verslo įmonių 

plėtrai 

    Smulkaus 

ir vidutinio 

verslo 

įmonių 

tenkančių 

10000 

gyventojų 

skaičius 

210 191,3 gerai   

1 Uždavinys Gerinti verslo 

aplinkos 

sąlygas, 

įgalinančias 

    Veikiančių 

mažų ir 

vidutinių 

įmonių 

15000 13100 l.gerai   
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plėtotis 

smulkiam ir 

vidutiniam 

verslui bei 

didinti jo 

konkurencing

umą 

skaičius 

Kauno 

regione 

Priemonė 2.1.1.Smulkau

s ir vidutinio 

verslo plėtros 

Kauno regione 

programos 

įgyvendinimas 

ir periodinis 

jos 

atnaujinimas 

2010-2013 

 

 1.000.000  X X 

 

X   

 2.1.2.Kauno 

regiono 

savivaldybių 

verslų 

pristatymo 

leidinio 

leidyba  

2010-2013 

 

 185.000  X X 

 

X   

 2.1.3.Išplėtoti 

GIS pagrindu 

teikiamas 

paslaugas 

verslui Kauno 

regione 

2010-2013 

 

 1.125.000  X X 

 

X   

 2.1.4.Plėtoti 

IT pagrindu 

teikiamas 

paslaugas 

SVV 

2010-2013 

 

 3.000.000  X X 

 

X   

 2.1.5.Gyvento 2010-2013  3.000.000  X X X   
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jų verslumą 

skatinančios 

informacijos 

sklaida, 

renginių, 

konkursų, 

mokymų 

organizavimas 

  

2 Uždavinys Plėtoti 

kompleksinį 

verslo 

informacijos, 

mokymo ir 

konsultavimo 

paslaugas 

teikiančių 

centrų tinklą, 

didinti 

teikiamų 

paslaugų 

skaičių ir 

gerinti jų 

kokybę 

    Verslo 

informacin

ių centrų 

aptarnautų 

įmonių 

skaičius 

Kauno 

regione 

750     

Priemonė* 2.2.1.Verslo 

informacinių 

centrų tinklo 

ir paslaugų 

plėtra  

2010-2013 

 

 7.500.000  X X X  

 2.2.2.Finansin

ės paramos 

smulkiojo ir 

vidutinio 

verslo 

subjektams 

gerinimas ir 

jos 

2010-2013 

 

 3.000.000  X X X  
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prieinamumo 

didini

mas 

 2.2.3.Bendrų 

savivaldybių 

administracijų 

ir VIC 

projektų 

inicijavimas , 

siekiant 

išplėsti 

regiono 

verslininkų 

galimybes 

naudo

tis švietimo ir 

mokymo 

įstaigų 

teikiamomis 

paslaugomis. 

2010-2013 

 

 1.500.000  X X X  

3 Tikslas Tobulinti 

regiono 

transporto 

infrastruktūrą 

    Naujai 

nutiestų ar 

modernizu

otų kelių ir 

gatvių 

dalis, proc. 

33    

1 Uždavinys Vystyti turimą 

Kauno 

regiono 

transporto 

infrastruktūros 

potencialą 

    Krovinių 

vežimas ir 

apyvarta 

kelių 

transportu. 

Krovinių 

apyvarta, 

tūkst. 

Tonkilome

trių. Iš viso 

250000

00 
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pagal 

krovinių 

vežimo 

rūšis 

Naujai 

nutiestų ir 

rekonstruot

ų 

automobili

ų kelių su 

danga ilgis, 

km 

150    

Priemonė* 3.1.1.Jonavos 

miesto 

pietrytinio ir 

šiaurinio 

aplinkkelių 

statyba 

2010-2013 

 

 10.000.000  X X X  

 3.1.2.Raudond

vario 

aplinkkelio 

statyba 

2010-2013 

 

 1.000.000  X X X  

 3.1.3.Raseinių 

miesto 

aplinkkelio 

statyba 

2010-2013 

 

 3.000.000  X X X  

 3.1.4.Kauno 

tarptautinio 

oro uosto 

plėtra 

2010-2013 

 

 2.500.000  X X X  

 3.1.5.Karmėla

vos 

aplinkkelio 

statyba 

2010-2013 

 

 100.000.000  X X X  



13 

 

 3.1.6.Europini

o standarto 

geležinkelio 

vėžės statyba 

2010-2013 

 

 1.000.000  X X X  

 3.1.7.Viduklės 

geležinkelio 

stoties 

potencialo 

vystymas 

2010-2013 

 

 500.000  X X X  

 3.1.8.Nemuno 

ir Neries upių 

vandens 

transporto 

infrastruktūros 

vystymas  

2010-2013 

 

 1.700.000  X X X  

 3.1.9.Kaišiado

rių miesto 

aplinkkelio 

statyba 

2010-2013 

 

 5.000.000  X X X  

 3.1.10.Kėdaini

ų miesto 

šiaurinio 

aplinkelio 

tiesimas 

2010-2013 

 

 2.000.000  X X X  

2 Uždavinys Plėtoti Kauno 

apskrities 

miestų ir 

rajonų visų 

rūšių 

susisiekimo 

infrastruktūrą 

    Žvyro 

kelių ilgis, 

km Kauno 

regione 

5600 5700 gerai   

Grunto 

kelių ilgis, 

km Kauno 

regione 

1300 1350 gerai   

Vietinės 

reikšmės 

7900 7759 gerai   
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automobili

ų kelių su 

danga ilgis, 

km  Kauno 

regione 

Keleivių 

apyvarta, 

mln. 

keleivio-

kilometrų, 

Kauno 

regione 

500     

Priemonė* 3.2.1. Kauno 

regiono 

miestų, 

miestelių ir 

kaimų gatvių  

rekonstrukcija

, naujų gatvių 

tiesimas, taip 

pat apšvietimo 

ir lietaus 

kanalizacijos 

įrengimas 

2010-2013 2011 IV ketv. 105.327.000 621.942 

822.630 

1.299.919 

862.855 

6.188.527 

1.814.479 

2.281.584 

1.400.000 

3.497.513 

X X X 1.Nutiesta ir 

rekonstruota 0,723 km 

Raseinių miesto Pušyno 

g. 

2. Nutiesta ir 

rekonstruota 1,472 km 

Raseinių m. 

Bagdoniškių, 

Mindaugo, Kalnujų ir 

Vilties g. 

3. Nutiesta ir 

rekonstruota 0,876 km 

Raseinių miesto 

Vytauto Didžiojo g. 

4. Vykdomas projektas  

Kėdainių r. sav. 14 

kaimo vietovėse. 

5.Vykdoma 2,1 km 

gatvių rekonstrukcija 

Kauno r. sav. 

6. Rekonstruojama 0,5 

km gatvės Raseinių r. 

sav. 

7.Rekonstruojama 0,9 
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km gatvės Raseinių r. 

sav. 

8.Rekonstruojama 3,5 

km gatvės Raseinių r. 

sav. 

9.Rekonstruojama 1,3 

km gatvės Kėdainių r. 

sav. 

 3.2.2.Kauno 

regiono 

miestų, 

miestelių ir 

kaimų gatvių 

sankryžų 

rekonstrukcija 

2010-2013  9.500.000  X X X  

 3.2.3.Kauno 

regiono 

savivaldybių 

žvyrkelių 

dangų 

tobulinimas ir 

gruntinių kelių 

rekonstrukcija 

į žvyrkelius  

2010-2013  30.000.000  X X X  

 3.2.4.Kauno 

regiono 

savivaldybių 

žvyrkelių bei 

gatvių su 

žvyro ir 

grunto danga 

asfaltavimas  

2010-2013  60.000.000  X X X  

 3.2.5.Panemu

nės ir Jiesios 

tiltų bei  tilto 

2010-2013  4.000.000 2.139.949 X X X Rekonstruojamas tiltas 

per Jiesią ir 

privažiuojamieji prie 
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iš Žemosios 

Fredos į 

Nemuno salą 

statyba Kauno 

mieste 

tilto keliai 

 3.2.6.Betygalo

s tilto per 

Dubysos upę 

statyba 

2010-2013  8.000.000  X X X  

 3.2.7.Naujo 

tilto per Nerį 

Ruklos 

seniūnijoje 

statyba 

2010-2013  5.000.000  X X X  

 3.2.8.Senojo 

Jonavos 

miesto tilto 

per Neries upę 

rekonstrukcija 

2010-2013  500.000  X X X  

 3.2.9.Susisieki

mo 

komunikacijų 

infrastruktūros 

apskaitos 

atlikimas 

2010-2013  300.000  X X X  

 3.2.10.Autobu

sų stočių 

rekonstrukcija  

2010-2013  8.500.000  X X X  

 3.2.11.Viešojo 

transporto 

reorganizacija, 

programinės 

sistemos 

įdiegimas ir 

2010-2013  1.000.000  X X X  
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reikiamos 

infrastruktūros 

sukūrimas 

 3.2.12.Kelių ir 

gatvių 

programinės 

sistemos 

įdiegimas 

2010-2013  500.000  X X X  

 3.2.13.Tilto 

per Nerį 

statyba ties 

Čiobiškiu 

2010-2013  2.000.000  X X X  

 3.2.14.Pėsčiųj

ų ir dviračių 

takų įrengimas 

ir 

atnaujinimas 

bei pėsčiųjų 

tiltų statyba 

Kauno regione 

2010-2013  9.700.000 809.000 X X X Rengiamas 1,4 km 

dviračių takas 

3 Uždavinys Diegti ir 

modernizuoti 

eismo 

valdymo 

sistemas, 

kompensacine

s bei saugumo 

priemones 

    Kelių 

eismo 

įvykių 

skaičius 

Kauno 

regione 

600 873 l.gerai 2008 m. buvo 1192.  

Sužeistųjų 

skaičius 

Kauno 

regione 

800 1060 l.gerai 2008 m. buvo 1455.  

Žuvusiųjų 

skaičius 

Kauno 

regione 

36 43 l.gerai 2008 m. buvo 97. 
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Priemonė* 3.3.1. Kauno 

regiono 

miestų, 

miestelių ir 

kaimų gatvių  

rekonstrukcija

, naujų gatvių 

tiesimas, taip 

pat apšvietimo 

ir lietaus 

kanalizacijos 

įrengimas 

2010-2013 2011 2 ketv. 105.327.000 688.000 

1.105.000 

535.000 

X X 

 

X 1.Rekonstruotas kelio 

ruožas nuo 

automagistralės A1 iki 

Naujųjų Muniškių; 

2.Rekonstruota Vasario 

16-osios g., Garliavoje, 

važiuojamoji dalis, 

įrengtas apšvietimas, 

šaligatvis ir lietaus 

nuotekų tinklai; 

3.Rekonstruota Beržų 

g. Ringauduose. 

 3.3.2.Šaligatvi

ų įrengimas ir 

rekonstrukcija 

Kauno regione 

2010-2013  8.800.000      

 3.3.3.Raseinių 

rajono 

savivaldybės 

eismo 

valdymo 

sistemų 

tobulinimas ir 

kitų eismo 

saugos 

priemonių 

diegimas 

2010-2013  3.000.000  X X 

 

X  

 3.3.4.Žiedinės 

sankryžos 

Prienų g. (A16 

magistralė)  

Birštono 

mieste 

įrengimas 

2010-2013  700.000  X X 

 

X  

 3.3.5.Apšvieti 2010-2013  4.000.000  X X X  
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mo ir saugaus 

eismo 

priemonių 

įrengimas 

Prienų g. (A16 

magistralė) 

Birštono 

mieste 

 

 3.3.6.Žiedinės 

sankryžos 

įrengimas 

Kaišiadorių 

mieste 

Gedimino ir 

Paukštininkų 

g. sankirtoje 

2010-2013  300.000  X X 

 

X  

 3.3.7.Automat

izuotos gatvių 

tinklo 

valdymo ir 

priežiūros 

sistemos 

plėtra Kauno 

mieste 

2010-2013  7.000.000  X X 

 

X  

 3.3.8.Bendros 

viešojo 

transporto ir 

automobilių 

stovėjimo 

elektroninių 

bilietų 

sistemos 

įdiegimas 

Kauno mieste 

2010-2013    X X 

 

X  

4 Tikslas Siekti, kad     Apgyvendi 15 6 l.gerai Lyginant su 2008 m.  
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Kauno 

regionas taptų 

tarptautinio ir 

vietinio 

turizmo bei 

įvairiapusiškų 

poilsio 

paslaugų 

centru 

ntų svečių 

apgyvendi

nimo 

paslaugas 

teikiančios

e įstaigose 

skaičiaus 

pokytis, 

proc. 

rodikliu, padidėjo 6 

proc. 

1 Uždavinys Vystyti 

poilsio, 

pramogų, 

rekreacinio 

sporto ir 

turizmo 

paslaugų 

infrastruktūrą, 

užtikrinant 

teikiamų 

turizmo 

paslaugų 

visapusiškumą 

bei gerinant 

paslaugų 

kokybę 

    Apgyvendi

ntų svečių 

skaičius 

Kauno 

regione 

250.000 203.700 l.gerai 2008 m. buvo 191.439.  

Suteikta 

nakvynių 

Kauno 

regione 

1.000.0

00 

527.500 blogai 2008 m. buvo 546.968.  

Poilsiautoj

ų skaičius 

kaimo 

turizmo 

sodybose.  

 

75.000 49.500 l.gerai 2008 m. buvo 46.300.  

Priemonė* 4.1.1.Sporto 

rūmų Nemuno 

saloje Kauno 

mieste statyba 

ir įrengimas 

2010-2013  172.000.000  X X 

 

X   

 4.1.1„Girstuči

o“ kultūros ir 

sporto rūmų 

rekonstrukcija 

Kauno mieste 

2010-2013  21.000.000  X X 

 

X   
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 4.1.3. 

Kultūros 

paveldo 

objektų 

pritaikymas 

turizmui 

Kauno 

apskrityje 

2010-2013 2011 III ketv. 

2011 IV ketv. 

32.700.000 876.053 

2.151.392 

868.918 

X X 

 

X 1.Sutvarkyta Raseinių 

arešto namų komplekso 

teritorija; 

2.Sutvarkytas 

Molavėnų piliakalnių 

kompleksas ir 

pritaikytas kultūros ir 

viešojo turizmo 

reikmėms 

3.Raudondvario dvaro 

sodyboje įrengtas TIC 

 

 4.1.4.Jono 

Pauliaus II 

piligrimų 

kelio projekto 

įgyvendinimas 

ir reikalingos 

infrastruktūros 

sukūrimas 

2010-2013  5.000.000  X X 

 

X   

 4.1.5.Kauno ir 

Kėdainių 

senamiesčių 

atnaujinimas 

2010-2013  1.600.000  X X 

 

X   

 4.1.6.Vietinių 

amatų 

atgaivinimas 

ir vystymas 

bei 

panaudojimas 

turizmo plėtrai 

2010-2013  4.150.000  X X 

 

X   

 4.1.7.Pramogų

, 

sveikatingumo 

ir sporto 

kompleksų, 

2010-2013  58.000.000  X X 

 

X   
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hipodromų 

statyba,  

įrengimas, 

rekonstravima

s. 

 4.1.8.Kauno 

regiono 

kempingų 

tinklo 

išdėstymo 

teritorinio 

planavimo 

dokumentų 

parengimas ir 

bazinės 

infrastruktūros 

kempingams 

įrengti 

sukūrimas. 

2010-2013  6.050.000  X X 

 

X   

 4.1.9.Kauno 

regiono 

viešosios 

autoturizmo 

infrastruktūros 

plėtra ir trasų 

žymėjimas  

2010-2013  3.850.000  X X 

 

X   

 4.1.10.Via 

Baltica 

turizmo 

infrastruktūros 

plėtra  

2010-2013  910.000  X X 

 

X   

 4.1.11.Privaži

uojamųjų 

kelių prie 

turizmo 

2010-2013  3.650.000  X X 

 

X   
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objektų bei 

rekreacinių 

zonų 

įrengimas 

 4.1.12.Piliakal

nių 

pritaikymas 

turizmo 

reikmėms 

Kauno regione 

2010-2013  6.570.000  X X 

 

X   

 4.1.13.Kauno 

marių 

regioninio 

parko plėtra 

2010-2013  200.000  X X 

 

X   

 4.1.14.Vanden

s turizmo 

trasų Kauno 

regiono 

upėmis 

sukūrimas ir 

vandens 

turizmo ir 

pramogų 

vystymas, taip 

pat sukuriant 

reikiamą 

infrastruktūrą 

2010-2013 2011 IV ketv. 6.950.000 1.384.820 X X 

 

X Sutvarkyta Dubysos 

upės infrastruktūra 

 

 4.1.15.Vanden

s turizmo 

kranto 

infrastruktūros 

plėtros 

projektų, 

skatinančių 

kurti 

2010-2013  4.700.000  X X 

 

X   
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kompleksinius 

turizmo 

produktus 

Kauno 

regione, 

įgyvendinimas 

 4.1.16.Kauno 

regiono 

dviračių trasų 

ženklinimas 

2010-2013  630.000  X X 

 

X   

 4.1.17.Kauno 

regione 

esančių 

Nacionalinių 

dviračių trasų 

dalies 

įrengimo 

techninės 

dokumentacij

os parengimas 

2010-2013  280.000  X X 

 

X   

 4.1.18.Dvirači

ų, riedučių, 

bėgimo ir 

slidinėjimo 

trasų 

įrengimas ir jų 

infrastruktūros 

modernizavim

as 

2010-2013  6.350.000  X X 

 

X   

 4.1.19.Golfo 

aikštynų 

įrengimas 

Kauno regione 

2010-2013  3.750.000  X X 

 

X   

 4.1.20.Pažinti

nių turistinių 

2010-2013  2.250.000  X X 

 

X   
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trasų ir 

apžvalgos 

aikštelių 

tinklo su pilna 

turizmo 

infrastruktūra 

įrengimas 

Kauno 

regiono 

gamtinėje 

kultūrinėje 

aplinkoje 

 4.1.21.Gamtos 

išteklių 

pritaikymas 

rekreacijai ir 

turizmui 

Kauno 

apskrityje 

2010-2013  12.800.000  X X 

 

X   

 4.1.22.Kauno 

regiono 

paplūdimių ir 

kempingų  

įrengimas ir 

infrastruktūros 

plėtra 

2010-2013  7.550.000  X X 

 

X   

 4.1.23.Aktyva

us poilsio, 

turizmo, 

sporto, 

sveikatingumo

, rekreacijos ir 

viešųjų erdvių 

infrastruktūros 

sukūrimas ir 

modernizavim

2010-2013  23.568.000  X X 

 

X   
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as Kauno 

regione 

 4.1.24.S.Daria

us ir S.Girėno 

oro uosto 

pritaikymas 

turizmo 

plėtojimui 

2010-2013  3.500.000  X X 

 

X   

 4.1.25.Aviatur

izmo plėtra 

Pociūnų 

aerodrome 

2010-2013  1.000.000  X X 

 

X   

 4.1.26.Inform

acinių stendų 

įrengimas 

Kauno regione 

2010-2013  740.000  X X 

 

X   

 4.1.27.Kauno 

apskrities 

muziejų 

modernizavim

as ir plėtra 

2010-2013  8.500.000  X X 

 

X   

 4.1.28.Pažaisli

o vienuolyno 

ansamblio 

atgaivinimas  

ir 

panaudojimas 

kultūrinio 

turizmo plėtrai   

2010-2013  15.000.000  X X 

 

X   

 4.1.29.Pramog

ų , 

sveikatingumo

, sporto ir 

turizmo 

2010-2013  30.000.000  X X 

 

X   
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kompleksų 

įrengimas bei 

infrastruktūros  

modernizavim

as 

 4.1.30.Medinė

s Kauno 

architektūros 

paveldo 

pažinimas ir 

saugojimas 

2010-2013  1.000.000  X X 

 

X   

 4.1.31.Kauno 

tvirtovės fortų 

pritaikymas 

turizmo 

reikmėms 

2010-2013  5.000.000  X X 

 

X   

 4.1.32.Vytaut

o didžiojo 

Karo 

muziejaus 

Karo 

technikos 

skyriaus 

įkūrimas VI 

forte ir 

pritaikymas 

turizmo 

poreikiams 

2010-2013  10.000.000  X X 

 

X   

 4.1.33.Kauno 

pilies 

pritaikymas 

visuomenės 

poreikiams 

2010-2013  4.500.000 825.275 X X 

 

X Kauno pilies teritorijoje 

įrengti elektros 

apšvietimo tinklai 

 

 4.1.34.Laisvės 

al. 

2010-2013  30.000.000  X X 

 

X   
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atgaivinimas 

ir  pritaikymas 

turizmo 

poreikiams 

 4.1.35.Kauno 

karinio 

memorialinio 

paveldo 

atstatymas ir 

pritaikymas 

visuomenės ir 

turizmo 

poreikiams. 

2010-2013 2011 III ketv. 10.000.000 190.000 X X 

 

X Parengtas bandomosios 

projekto teritorijos 

vietinis veiksmų planas, 

rekomendacijos EK ir 

kt dokumentacija 

 

 4.1.36.Viešosi

os teminio 

pramogų 

parko 

infrastruktūros 

Nemuno 

saloje 

išvystymas 

Kauno mieste 

2010-2013  60.000.000  X X 

 

X   

 4.1.37.Kongre

sų ir koncertų 

rūmų statyba 

Kauno mieste 

2010-2013  40.000.000  X X 

 

X   

 4.1.38.Lietuvo

s zoologijos 

sodo 

rekonstrukcija 

pritaikant 

turizmui 

2010-2013  10.000.000  X X 

 

X   

2 Uždavinys Stiprinti 

turizmo 

informacinę 

    Kauno 

regiono  

turizmo 

250000 155000 l.gerai 2009 m. buvo 147092  
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sistemą ir 

aktyviai 

vykdyti 

rinkodarą 

informacij

os centro 

aptarnautų 

interesantų 

skaičius 

Vietinių 

vienadieni

ų lankytojų 

kelionių 

skaičius 

Kauno 

regione, 

tūkst. 

4000 2624 l.gerai 2008 m. buvo 2417  

Vietinių 

vienadieni

ų lankytojų 

kelionių 

išlaidos 

Kauno 

regione, 

mln. Lt 

300 195,3 l.gerai 2008 m. buvo 171,6  

Priemonė* 4.2.1.Savito 

tarptautinio 

kasmetinio 

renginio 

Kauno regione 

sukūrimas ir 

įvairių 

tematinių bei 

proginių 

renginių 

organizavimas 

2010-2013  610.000  X X 

 

X   

 4.2.2.Renginių

, 

pritraukiančių 

2010-2013  360.000  X X 

 

X   
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turistus, 

kokybės 

gerinimo 

programos 

parengimas 

 4.2.3.Naujų 

dalykinio, 

konferencinio 

ir renginių 

turizmo 

programų bei 

turizmo 

produktų 

kūrimas 

2010-2013  278.000  X X 

 

X   

 4.2.4.Kauno 

regiono 

savivaldybių , 

kaip turistams 

patrauklaus 

regiono, 

įvaizdžio 

sukūrimas ir 

šiuolaikiška 

turizmo 

informacijos 

sklaida  

2010-2013  730.000  X X 

 

X   

 4.2.5.Elektron

inių turizmo 

paslaugų 

įdiegimas ir 

plėtra 

2010-2013  1.020.000  X X 

 

X   

 4.2.6.Kauno 

regiono 

turizmo 

tarybos 

2010-2013  605.000  X X 

 

X   
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įsteigimas ir 

veiklos 

organizavimas 

 4.2.7.Turistų 

srautų Kauno 

regiono 

savivaldybėse 

analizė ir 

stebėsena 

2010-2013  155000  X X 

 

X   

 4.2.8.Dalykini

o, 

konferencinio 

ir renginių 

turizmo 

informacijos 

sklaida 

panaudojant 

regiono 

išteklius ir 

kompleksinių 

paslaugų 

kūrimas 

2010-2013  255.000  X X 

 

X   

 4.2.9.Speciali

os turizmo 

informacijos 

rengimas ir 

sklaida, 

siekiant 

propaguoti 

Kauno regioną 

atvykstamaja

m turizmui 

2010-2013  220.000  X X 

 

X   

 4.2.10.Kauno 

regiono 

savivaldybių 

2010-2013  380.000  X X 

 

X   
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rinkodaros 

strategijų 

sukūrimas ir 

įgyvendinimas

. 

 4.2.11.Turizm

o informacinių 

centrų veiklos 

efektyvumo 

didinimas ir jų 

tinklo plėtra 

2010-2013  1.300.000  X X 

 

X   

 4.2.12.Turizm

o 

informacinės 

sistemos  

plėtra 

2010-2013  530.000  X X 

 

X   

 4.2.13.Turizm

o verslo 

misijų ir 

žurnalistų, 

turų 

operatorių 

organizavimas 

Kauno regione 

2010-2013  420.000  X X 

 

X   

 4.2.14.Region

o turizmo 

srities 

darbuotojų 

administracini

ų gebėjimų 

stiprinimas 

2010-2013  650.000  X X 

 

X   

2 Prioritetas  MODERNUS KAIMAS  

1 Tikslas Stiprinti 

kaimo 

    Kaimo 

vietovės, 

90     
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bendruomenes 

bei gerinti 

bendruomenin

ę 

infrastruktūrą 

kuriuose 

visiškai 

modernizu

ota 

bendruome

ninė 

infrastrukt

ūra, proc. 

1 Uždavinys Telkti ir 

aktyvinti 

kaimo 

bendruomenes

, plėtoti vietos 

partnerystę 

    Kaimo 

gyventojų 

turinčių 

kompiuteri

nį 

raštingumą 

dalis, proc. 

80     

Viešo 

interneto 

prieigų 

kaimo 

vietovėse 

skaičius 

300     

Parengtų ir 

įgyvendint

ų Vietos 

veiklos 

grupių 

strategijų 

skaičius 

6     

Bendruom

eninės 

infrastrukt

ūros 

moderniza

vimo ir 

gyvenamos

30     
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ios 

aplinkos 

gerinimo 

projektų 

skaičius 

Modernizu

otų ir 

pastatytų 

kaimo 

kultūros 

įstaigų 

skaičius 

10 2    

Priemonė 1.1.1.Aktyvau

s poilsio 

infrastruktūros 

modernizavim

as ir plėtra 

kaimo 

vietovėse 

2010-2013  8.000.000 142.500 X X 

 

X 1.Rengiamas parkas 

Bukonių gyvenvietėje. 

 

 1.1.2. Kaimo 

kultūros namų 

bei centrų 

statyba, 

modernizavim

as ir 

renovavimas 

2010-2013 2012 II ketv. 17.000.000 141.426 

690.560 

353.620 

X X 

 

X 1.Parengtas Rumšiškių 

seniūnijos pastato 

renovavimo techninis 

projektas, apšiltintas 

stogas, pakeistos durys. 

2. Rekonstruojamas 

Palomenės kultūros 

centras. 

3. Rekonstruojamas 

Ežerėlio kultūros 

centras 

 

 1.1.3.Kaimo 

gyventojų 

kompiuterinio 

raštingumo 

tobulinimas 

2010-2013  1.400.000  X X 

 

X   
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 1.1.4.Interneti

nės prieigos 

Kauno 

regiono kaimo 

vietovėse 

tinklo plėtra 

2010-2013  3.000.000  X X 

 

X   

 1.1.5.Bendruo

menių 

informacinių 

centrų 

sukūrimas 

2010-2013  2.000.000  X X 

 

X   

 1.1.6.Vietos 

veiklos grupių 

strategijų 

rengimas ir 

įgyvendinimas 

2010-2013  31.000.000  X X 

 

X   

 

1.1.7.Sporto ir 

vaikų žaidimų 

aikštelių 

seniūnijų 

gyvenvietėse 

atnaujinimas 

bei įrengimas 

2010-2013  4.000.000 413.310 

426.010 

2.004.458 

2.672.610 

X X 

 

X 1.Tvarkomas batniavos 

mokyklos ir 

bendruomenės aktyvaus 

poilsio ir sporto 

aikštynas. 

2.Rekonstruojamas 

Vilkijos lopšelio-

darželio aikštynas. 

3.Rengiama sporto 

aikštelė Nemakščių 

seniūnijoje. 

4.Rengiama sporto 

aikštelė Pagojukų 

seniūnijoje. 

 

 

 1.1.8.Bendruo

menių patalpų 

kaimo 

vietovėse 

2010-2013  5.000.000  X X 

 

X   
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įrengimas su 

visa 

infrastruktūra, 

apimant 

internetinę 

prieigą 

 1.1.9.Kultūrini

o sportinio 

gyvenimo 

aktyvinimas 

2010-2013  3.000.000  X X 

 

X   

 1.1.10.Bendru

omeniškumo 

ugdymas – 

bendruomenių 

veiklos 

skatinimas ir 

aktyvių 

žmonių 

mokymas  

2010-2013  5.000.000  X X 

 

X   

 1.1.11.Bendru

omeninės 

infrastruktūros 

gerinimas ir 

gyvenamosios 

aplinkos 

gerinimas   

2010-2013  27.000.000 863.200 

1.008.220 

1.008.220 

794.000 

869.000 

878.100 

1.649.462 

1.003.500 

867.000 

515.233 

 

X X 

 

X 1.Rekonstruojama 2,2 

km  šaligatvių, 

sutvarkyta aikštelės 

aplinka. 

2. Atnaujinamos 4 

visuomeninės paskirties 

erdvės. 

3. Rekonstruojama 

Zapyškio klebonija. 

4. Tvarkoma Ruklos 

miestelio viešoji erdvė. 

5. Tvarkomos 3 Žeimių 

miestelio viešosios 

erdvės 

6. Rekonstruojamas 

gaisrinių depas 

7.Tvarkoma Birštono 
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Vienkiemio kaimo 

viešoji aplinka 

8.Kompleksiškai 

tvarkomas Šveicarijos 

kaimas 

9.Kompleksiškai 

tvarkomas Upninkų 

kaimas. 

10.Statomas Kauno r. 

priešgaisrinės 

gelbėjimosi tarnybos 

punktas. 

 1.1.12.Jaunim

o ir 

suaugusiųjų 

centrų 

kūrimas ir jų 

pritaikymas 

visuomeninei 

veiklai. 

2010-2013  4.250.000  X X 

 

X   

2 Uždavinys Pagerinti 

žemės ūkio ir 

kaimo 

inžinerinių 

tinklų 

infrastruktūrą 

ir ją plėtoti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendint

ų žemės 

ūkio ir 

kaimo 

inžinerinių 

tinklų 

infrastrukt

ūros 

tobulinimo 

projektų 

skaičius 

70 1    

Priemonė* 1.2.1. 

Kaimiškųjų 

vietovių 

drenažo - 

melioracijos 

2010-2013 2011 IV ketv. 32.000.000 396.000 X X 

 

X Kauno rajone įrengta 

5,62 km magistralinių 

griovių, 2,384 km 

drenažo rinktuvų,  7 

vnt. pralaidų. 
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sistemos 

funkcionavim

o užtikrinimas 

ir plėtra 

 1.2.2.Kaimo 

vietovių 

inžinerinių 

tinklų 

atnaujinimas 

ir tobulinimas  

2010-2013  19.000.000  X X 

 

X   

 1.2.3.Užtvank

ų statyba ir jų 

infrastruktūros 

įrengimas bei 

esamų 

tvenkinių 

infrastruktūros 

atnaujinimas 

2010-2013  11.000.000  X X 

 

X   

 1.2.4.Pralaidų 

ir tiltų statyba, 

remontas bei 

rekonstrukcija  

2010-2013  3.700.000  X X 

 

X   

 1.2.5.Kaimų 

dujofikavimas

, sudarant 

sąlygas 

mokykloms 

naudoti dujas 

vietoj elektros 

2010-2013  4.000.000  X X 

 

X   

3 Uždavinys Gerinti žemės 

ūkio 

specialistų ir 

žemdirbių 

mokymo ir 

konsultavimo 

    Žemės 

ūkio 

mokymo 

kursų 

dalyvių 

skaičius 

9000     
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sistemą 

      Asmenų, 

dalyvavusi

ų ž.ū. 

mokslo 

žinių bei 

inovacijų 

sklaidos 

priemonėse

, skaičius 

5500     

      Žemės, 

miškų, 

vandens ir 

maisto 

ūkio 

mokslo, 

studijų ir 

verslo  

centrų 

(slėnių) 

skaičius 

1     

Priemonė* 1.3.1.Verslo 

informacinių 

centrų ir 

viešųjų įstaigų 

tinklo 

panaudojimas 

konsultavimui 

žemės ūkio 

klausimais/ 

mokymams.  

2010-2013  600.000  X X 

 

X   

 1.3.2.Alternat

yvių verslų 

plėtros Kauno 

regione 

2010-2013  780.000  X X 

 

X   
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(mokymai, 

patirties 

dalinimasis, 

technologijų 

diegimas ir 

pan.) rėmimas 

 1.3.3.Žemės 

ūkio mokyklų 

ir kitų 

mokymo 

institucijų 

įtraukimas į 

nuolatinį 

kvalifikacijos 

kėlimą  

2010-2013  615.000  X X 

 

X   

 1.3.4.Žemės 

ūkio mokslo, 

studijų ir 

verslo plėtra 

steigiant 

specializuotą   

„Žemės, 

miškų, 

vandens ir 

maisto ūkio 

mokslo, 

studijų ir 

verslo   

centrą (slėnį) 

„Nemunas“ 

2010-2013  80.000.000  X X 

 

X   

4 Uždavinys Išsaugoti 

kultūrinį 

paveldą kaimo 

vietovėse 

    Atnaujintų 

kultūros 

paveldo 

objektų 

skaičius 

12     
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      Paremtų 

etnografini

ų renginių 

skaičius 

300     

      Įsteigtų 

tradicinių 

amatų 

centrų ir 

kiemelių 

skaičius 

7     

Priemonė* 1.4.1.„Amatų 

kiemelių“ 

steigimas ir 

rėmimas 

2010-2013  1.200.000  X X 

 

X   

 1.4.2.Kaimo 

kultūrinio 

paveldo 

objektų 

pritaikymas 

turizmo ir 

bendruomenių 

reikmėms 

2010-2013  7.800.000 237.000 X X 

 

X Remontuojama 

Bukonių kaimo 

bažnyčia 

 

 1.4.3.Etnograf

inių renginių 

skatinimas ir 

rėmimas 

2010-2013  1.350.000  X X 

 

X   

 1.4.4.Etnokult

ūros paveldo 

objektų 

išsaugojimas 

2010-2013  2.000.000  X X 

 

X   

 1.4.5.Tradicini

ų amatų 

centrų 

steigimas 

2010-2013  5.000.000 389.820 X X 

 

X Statomas tradicinių 

amatų centras Biliūnų 

km., Kauno r. 
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2 Tikslas Padidinti 

tradicinių ir 

ekologinių 

žemės ūkio 

produktų 

gamybos 

efektyvumą ir 

konkurencing

umą. 

 

    Prekiniai 

visiško 

užimtumo 

ir didelio 

našumo 

ūkiai, 

kuriuose 

taikomi 

modernūs 

ūkininkavi

mo 

metodai, 

diegiamos 

inovacijos 

5500 x    

Vidutinis 

ūkio dydis, 

ha 

20 11    

1 Uždavinys  Padidinti 

žemės ūkio 

pirminės 

gamybos 

struktūrų 

gyvybingumą, 

jas 

modernizuoti 

ir ekologizuoti 

žemės ūkio 

gamybą 

    Atliktų 

dirvožemio 

ir geriamo 

vandens 

kokybės 

tyrimų 

skaičius 

500     

Ekologinių 

ūkių dalis 

nuo bendro 

ūkių 

skaičiaus, 

proc. 

20     

Ekologinių 

žemės ūkio 

naudmenų 

dalis nuo 

bendro 

15     
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žemės ūkio 

naudmenų  

ploto, proc. 

Sukurtų 

žemės ūkio 

gamybos 

kooperacij

os 

struktūrini

ų vienetų 

skaičius 

5     

Įkurtų 

žemės ūkio 

(kaimo) 

rėmimo 

fondų 

įkūrimas ir 

jų 

finansuoja

mų 

programų 

skaičius 

6     

Priemonė* 2.1.1.Dirvože

mio ir 

geriamo 

vandens 

kokybės 

tyrimų 

vykdymas 

2010-2013  500.000  X X 

 

X   

 2.1.2.Žemės 

ūkio (kaimo) 

rėmimo fondų 

įkūrimas ir 

programų 

parengimas 

2010-2013  2.500.000  X X 

 

X   
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 2.1.3.Pirminės 

žemės ūkio 

gamybos 

struktūrinių 

vienetų 

kooperacijos 

skatinimas 

2010-2013  1.000.000  X X 

 

X   

 2.1.4.Ekologin

ės žemės ūkio 

produkcijos 

gamybos 

plėtra, 

įskaitant 

paramą 

ekologiniam 

ūkininkavimui 

2010-2013  1.300.000 172.540 X X 

 

X Rengiamas investicinis 

planas 

 

2 Uždavinys Modernizuoti 

ir ekologizuoti 

žemės ūkio 

produkcijos 

perdirbimą bei 

sukurti 

veiksmingą 

rinkodaros 

sistemą 

    Įrengtų ir 

modernizu

otų žemės 

ūkio 

produktų 

surinkimo, 

supirkimo 

ir 

perdirbimo 

punktų, 

atitinkanči

ų ES 

standartus 

skaičius 

10     

      Įsteigtų 

naujų 

žemės ūkio 

produkcijo

s 

perdirbimo 

3     
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įmonių 

skaičius 

      Įmonių, 

perdirbanči

ų žemės 

ūkio 

produkciją 

į ne maisto 

produktus, 

skaičius 

5     

Priemonė* 2.2.1.Žemės 

ūkio produktų 

surinkimo, 

supirkimo ir 

perdirbimo 

punktų, 

atitinkančių 

ES standartus 

įrengimas ir 

plėtra  

2010-2013  3.600.000  X X 

 

X   

 2.2.2.Investici

jų į žemės 

ūkio 

produkcijos 

perdirbimo 

įmones 

skatinimas 

2010-2013  3.600.000  X X 

 

X   

 2.2.3.Įmonių, 

perdirbančių 

žemės ūkio 

produkciją į 

ne maisto 

produktus, 

veiklos plėtros 

skatinimas 

2010-2013  2.650.000  X X 

 

X   
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3 Tikslas Plėtoti 

netradicinį 

žemės ūkį ir 

žemės ūkiui 

alternatyvią 

ekonominę 

veiklą 

    Ne žemės 

ūkio srityje 

užimtųjų 

kaimo 

gyventojų 

dalis, proc. 

75 proc.     

1 Uždavinys Plėtoti 

paslaugų 

verslus, miško 

verslus ir 

alternatyviąją 

energetiką 

kaimo 

vietovėse 

    Kaimo 

verslų 

plėtros ir 

naujų 

technologij

ų tyrimų 

bei kitų 

kaimo 

vietovių 

konkurenci

ngumo 

stiprinimo 

priemonių 

skaičius 

50     

Asmenų, 

gavusių 

konsultacij

as kaimo 

verslų 

plėtrai bei  

dalyvavusi

ų kitose 

verslumo 

ugdymo 

priemonėse

, skaičius 

6000     

Biokuro 

gamybos 

bei kitų 

30     
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atsinaujina

nčių 

išteklių 

panaudoji

mo kaime 

projektų 

skaičius 

Asmenų ir 

įsteigtų 

įmonių, 

užsiimanči

ų kita nei 

žemės ūkio 

veikla, 

skaičius 

1000     

Priemonė* 2.3.1.Žemės 

ūkio paskirties 

žemės sklypų 

konsolidavim

o priemonių 

rėmimas 

2010-2013 

 

250.000  X X 

 

X   

 2.3.2.Netinka

mų žemės 

ūkio paskirties 

žemių 

užsodinimas 

mišku 

2010-2013 

 

3.000.000  X X 

 

X   

 2.3.3.Visuome

ninės 

paskirties 

žemės sklypų 

nuosavybės 

dokumentų 

sutvarkymas 

2010-2013 

 

2.000.000  X X 

 

X   

 2.3.4.Tvenkini 2010-2013  14.000.000  X X X   
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ų ir kitų 

vandens 

telkinių 

valymas, 

pakrančių 

zonų 

sutvarkymas ir 

pritaikymas  

rekreacinėms 

zonoms  

 

 2.3.5.Žemės 

ūkio valdų 

modernizavim

as 

2010-2013 

 

8.000.000  X X 

 

X   

2 Uždavinys Pagerinti 

žemėvaldą ir 

žemėnaudą 

    Įgyvendint

ų Žemės 

ūkio 

paskirties 

žemės 

sklypų 

konsolidav

imo 

priemonių 

skaičius 

20     

Netinkamų 

žemės ūkio 

paskirties 

žemių 

užsodintų 

mišku 

plotas, ha 

1000     

Išvalytų 

tvenkinių ir 

kitų 

vandens 

15     
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telkinių, 

sutvarkytų 

pakrančių 

zonų 

skaičius 

Priemonė* 3.1.1.Verslų 

įvairovės 

didinimas 

kaimo 

vietovėse, 

plėtojant 

paslaugas 

2010-2013  800.000  X X 

 

X   

 3.1.2.Kaimo 

verslų plėtros 

ir naujų 

technologijų 

tyrimai ir 

kaimo 

vietovių 

konkurencing

umo 

stiprinimo 

priemonės 

(parodos, 

lankstinukai, 

reklamos, 

rinkos tyrimai 

ir pan.) 

2010-2013  800.000  X X 

 

X   

 3.1.3.Konsulta

cijų kaimo 

verslų plėtrai 

teikimas bei  

kaimo žmonių 

verslumo 

ugdymas 

2010-2013  700.000  X X 

 

X   
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 3.1.4.Biokuro 

gamybos bei 

kitų 

atsinaujinanči

ų išteklių 

panaudojimo 

kaime 

skatinimas  

2010-2013  1.000.000  X X 

 

X   

3 Prioritetas GYVENIMO KOKYBĖ  

1 Tikslas  Skatinti 

informacinės 

visuomenės 

formavimąsi ir 

vystymąsi 

    Namų 

ūkiai 

turintys 

interneto 

prieigą, 

proc. 

73     

1 Uždavinys Kurti ir plėtoti 

informacinę 

infrastruktūrą 

    Plačiajuosč

io ryšio 

skverbtis, 

proc. 

50     

Naujų 

elektronini

ų paslaugų 

skaičius 

bibliotekos

e 

20     

Priemonė* 1.1.1. Viešųjų 

bibliotekų 

infrastruktūros 

modernizavim

as ir plėtra 

Kauno regione 

2010-2013 2011 IV ketv. 14.460.000 

 

3.891.586 

2.340.000 

679.587 

X X 

 

X 1.Rekonstruotas 

Raseinių r. 

savivaldybės viešosios 

bibliotekos pastatas 

2.Modernizuota Prienų 

r. savivaldybės viešoji 

biblioteka. 

3.Atliekama Žiežmarių 

bibliotekos 

rekonstrukcija 
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 1.1.2.Kaimo 

verslų plėtros 

ir naujų 

technologijų 

tyrimai ir 

kaimo 

vietovių 

konkurencing

umo 

stiprinimo 

priemonės 

(parodos, 

lankstinukai, 

reklamos, 

rinkos tyrimai 

ir pan.) 

2010-2013  800.000  X X 

 

X  

 1.1.3.Konsulta

cijų kaimo 

verslų plėtrai 

teikimas bei  

kaimo žmonių 

verslumo 

ugdymas 

2010-2013  700.000  X X 

 

X  

Priemonė* 1.2.4. Piliečių 

e.demokratijos 

vystymas 

Kauno regione 

2010-2013 2011 II ketv. 4.325.000 150.000 

311.000 

1.386.957 

365.794 

X X 

 

X 1.Įdiegtos diskusinio 

balsavimo ir teisės aktų 

paieškos sistemos 

Birštono savivaldybėje; 

2.Sukurtos sistemos, 

skatinančios Prienų 

rajono savivaldybės 

piliečius aktyviau 

dalyvauti savivaldybės 

gyvenime; 

3.Sukurta Kauno m. 

e.demokratijos 

informacinė sistema. 
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4.Diegiamos 

eDemokratijos 

priemonės Raseinių r. 

sav. 

Priemonė* 1.2.5. 

Elektroninių 

darbo 

organizavimo 

ir procesų 

valdymo 

priemonių 

diegimas 

savivaldybėse 

2010-2013 2011 I ketv. 6.890.000 

 

382.000 

339.660 

1.567.588 

X X 

 

X 1.Sukurta nauja 

Jonavos r. sav. 

Svetainė, įdiegtos 8 

el.paslaugos. 

2.Diegiama kokybės 

vadybos sistema 

Raseinių r. sav. 

3.Diegiamos 3 vidaus 

administravimo ir 

valdymo sistemos. 

 1.2.6.Miestų 

savivaldybių 

biudžetinių 

įstaigų, 

viešųjų 

institucijų, 

priklausančių 

savivaldybės 

reguliavimo 

sričiai, 

prijungimas 

prie miesto 

duomenų 

mainų tinklo 

2010-2013  1.000.000   X X 

 

X  

 1.2.7.Elektron

inių paslaugų 

plėtojimas 

sanatorijose, 

SPA ir 

sveikatingumo 

centruose 

2010-2013  950.000   X X 

 

X  
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 1.2.8.E. 

paslaugų 

smulkiam ir 

vidutiniam 

verslui 

skatinimas 

2010-2013  950.000  X X 

 

X  

 1.2.9.Sudaryti 

sąlygas Kauno 

regiono 

savivaldybiu 

ePaslaugų 

sukūrimui 

2010-2013  1.400.010  X X 

 

X  

2 Uždavinys Kurti ir 

tobulinti 

mokymosi 

visą gyvenimą 

sistemą 

    Pagrindinė

s viešosios 

ir 

administra

cinės 

paslaugos, 

perkeltos į 

elektroninę 

erdvę (nuo 

trečio 

perkėlimo į 

elektroninę 

erdvę 

lygio), 

sudaro šią 

nurodytųjų 

paslaugų 

dalį, proc. 

85    

      Gyventojai

, kurie 

naudojasi 

elektronini

u būdu 

teikiamomi

65    
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s 

viešosiomi

s ir 

administra

cinėmis 

paslaugomi

s, sudaro 

šią visų 

šalies 

gyventojų 

dalį 

      Savivaldyb

ių įstaigų, 

institucijų 

prijungtų 

prie bendro 

duomenų 

tinkle, 

proc. 

90 x   

Priemonė* 2.2.1. 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

paslaugas 

teikiančių 

įstaigų 

modernizavim

as ir jų 

infrastruktūros 

plėtra 

2010-2013 2011 II ketv. 18.500.000 1.506.506 

765.824 

705.855 

302.557 

1.041.041 

760.683 

730.400 

1.387.554 

X X 

 

X 1.Renovuota 

Kaišiadorių lopšelio-

darželio „Spindulys“ 

išorinės atitvaros bei 

šilumos ūkis 

2.Renovuotas 

Žiežmarių lopšelio-

darželio „Varpelis“ 

pastatas 

3.Modernizuotas Kauno 

vaikų darželis 

„Nežiniukas“; 

4. Atnaujintos vaikų 

lopšelio darželio 

„Pakalnutė“ patalpos ir 

įranga; 

5.Renovuotas Birštono 
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vaikų lopšelis – darželis 

„Vyturėlis“; 

6.Atnaujintos patalpos 

ir įranga Jonavos r. 

Ruklos vaikų lopšelyje 

– darželyje „Pušaitė“; 

7.Atnaujinams 

Noreikiškių vaikų 

lopšelis-darželis 

„Ąžuolėlis“; 

8.Modernizuojamas 

Kėdainių lopšelis-

darželis „Pasaka“; 

 2.2.2 Mokymo 

procesų 

kompiuterizav

imas švietimo 

įstaigose 

2010-2013  3.750.000   X X 

 

X  

Priemonė* 2.2.3. 

Švietimo 

įstaigų pastatų 

renovacija ir 

naujų statyba 

2010-2013 2011 IV ketv. 34.500.000 545.210 

1.024.285 

2.410.000 

800.000 

354.129 

3.182.264 

442.646 

X X 

 

X 1.Renovuotas Žaslių 

kultūros salės pastatas 

2.Rekonstruotas 

Raseinių r. Ariogalos 

lopšelio – darželio 

pastatas. 

3. Atnaujinama 

Upninkų pagrindinė 

mokykla. 

4. Atnaujinama Jonavos 

„Lietavos“ pagrindinė 

mokykla. 

5.Atnaujinama 

Rumšiškių seniūnijos 

pastatas ir pritaikomas 

Kaišiadorių meno 

mokyklos funkcijoms. 

6.Rekonstruojamas 
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Šiluvos vidurinės 

mokyklos pastatas. 

7.Remontuojama 

Neveronių vidurinė 

mokykla. 

 2.2.4.Mokyklų 

stadionų bei 

sporto 

aikštynų 

renovacija 

2010-2013  16.500.000  X X 

 

X  

 2.2.5.Vaizdo 

stebėjimo 

sistemos 

švietimo 

įstaigose 

diegimas 

Kauno regione 

2010-2013  100.000  X X 

 

X  

3 Uždavinys Įdiegti 

„elektroninės 

valdžios“ ir 

„elektroninės 

demokratijos“ 

paslaugas 

regiono 

bendruomenei 

    Plačiajuosč

io ryšio 

skverbtis, 

proc. 

50    

      Naujų 

elektronini

ų paslaugų 

skaičius 

bibliotekos

e 

20    

 2.3.1.Kauno 

apskrities ir 

savivaldybių 

administracijų 

2010-2013  3.400.000  X X 

 

X  
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bei joms 

pavaldžių 

biudžetinių 

įstaigų 

darbuotojų 

kompetencijos 

ir gebėjimų 

didinimas 

 2.3.2.Gyvento

jų 

kompiuterinio 

raštingumo 

didinimas, 

siekiant 

mažinti 

skaitmeninę 

atskirtį 

2010-2013  4.750.000  X X 

 

X  

Priemonė* 3.2.3. 

Nestacionarių 

socialinių 

paslaugų 

infrastruktūros 

plėtra 

2010-2013 2011 IV ketv. 17.296.000 507.000 X X 

 

X Rekonstruotas Prienų r. 

savivaldybės socialinių 

paslaugų centras 

 2.3.4Karjeros 

ugdymo 

programos 

plėtra Kauno 

regiono 

bendrojo 

lavinimo 

mokyklose 

2010-2013  1.130.000  X X 

 

X  

 2.3.5.Integruot

os 

elektroninių 

švietimo 

2010-2013  950.000  X X 

 

X  
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paslaugų 

sistemos 

sukūrimas 

 2.3.6.Gyvento

jų švietimo 

programos 

mokymasis 

visą gyvenimą  

įgyvendinimas 

2010-2013  1.430.000  X X 

 

X  

 2.3.7.Nuotolin

io darbo 

sistemos 

įdiegimas  

2010-2013  550.000  X X 

 

X  

 2.3.8.Jaunų 

moterų lygių 

galimybių 

darbo rinkoje 

skatinimas, 

siekiant 

sumažinti jų 

socialine 

atskirtį Kauno 

regione 

2010-2013  6.020.000   X X 

 

X  

4 Uždavinys Skatinti 

„elektroninio 

verslo“ plėtrą 

    Pagrindinė

s viešosios 

ir 

administra

cinės 

paslaugos, 

perkeltos į 

elektroninę 

erdvę (nuo 

trečio 

perkėlimo į 

elektroninę 

85    
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erdvę 

lygio), 

sudaro šią 

nurodytųjų 

paslaugų 

dalį, proc. 

      Gyventojai

, kurie 

naudojasi 

elektronini

u būdu 

teikiamomi

s 

viešosiomi

s ir 

administra

cinėmis 

paslaugomi

s, sudaro 

šią visų 

šalies 

gyventojų 

dalį 

65    

Priemonė* 2.4.1.Neforma

liojo švietimo 

įstaigų plėtra, 

apimanti 

esamų pastatų 

renovavimą ir 

naujų statybą, 

bei jų 

teikiamų 

paslaugų 

kokybės 

gerinimas. 

2010-2013  57.600.000 506.787 

 

X X 

 

X 1.Kuriamas kūrybinių 

industrijų tinklas 

 2.4.2.Jaunimo 2010-2013  1.100.000  X X X  
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techninės 

kūrybos 

centrų 

kūrimas   

 

2 Tikslas Užtikrinti 

lygias 

galimybes 

įgyti 

kokybišką 

išsilavinimą 

    Besimokan

čių 

gyventojų 

dalis, proc. 

20    

1 Uždavinys Skatinti 

mokymo 

įstaigų tipų 

įvairovę bei 

racionaliai 

plėtoti šių 

įstaigų tinklą 

ir tobulinti jų 

teikiamas 

paslaugas 

    Vaikų, 

ugdomų 

pagal 

priešmoky

klinio 

ugdymo 

programas 

( proc.) 

75    

      Universitet

ų ir 

savivaldybi

ų 

bendradarb

iavimo 

projektų 

skaičius 

20    

Priemonė* 2.1.1.Bendroj

o lavinimo 

sistemos 

modernizavim

as  

2010-2013  17.090.000  X X 

 

X  

 2.1.2.Moderni

os ugdymo 

2010-2013  3.150.000  X X 

 

X  
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formos 

specialiųjų 

poreikių 

mokiniams 

diegimas 

 2.1.3.Profesini

o orientavimo 

strategijos 

savivaldybėje 

diegimas ir 

plėtra 

2010-2013  880.000  X X 

 

X  

 2.1.4.Efektyvi

os 

elektroninės 

mokinių ir 

švietimo 

įstaigų 

darbuotojų 

tapatybės 

nustatymo 

sistemos 

įdiegimas 

Kauno mieste 

2010-2013  500.000  X X 

 

X  

 2.1.5.eŠvietim

o sistemos 

įdiegimas 

Kauno 

regiono 

švietimo 

įstaigose 

  1.750.000  X X 

 

X  

 2.1.6.Bendros 

švietimo ir 

ugdymo 

įstaigų išteklių 

valdymo 

2010-2013  500.000  X X 

 

X  
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sistemos 

įdiegimas 

Kauno mieste 

 2.1.7.Švietimo

, profesinio 

rengimo, 

mokslo ir 

studijų 

prieinamumo 

didinimas  

2010-2013  380.000  X X 

 

X  

 2.1.8.Iškritusi

ų iš mokyklos 

mokinių 

grąžinimas į 

švietimo 

sistemą 

2010-2013  1.820.000  X X 

 

X  

 2.1.9.Švietimo 

centrų 

infrastruktūros 

plėtra  

2010-2013  2.650.000  X X 

 

X  

 2.1.10.Univers

alių 

daugiafunkcin

ių centrų 

steigimas  

 

  13.350.000 2.134.991 X X 

 

X 1.Kuriamas universalus 

daugiafunkcis centras 

Žaiginyje. 

2 Uždavinys Renovuoti ir 

modernizuoti 

švietimo, 

ugdymo 

įstaigas bei jų 

infrastruktūrą 

    Vietų 

skaičius 

ikimokykli

nio 

ugdymo 

įstaigose, 

tenkantis 

100 vaikų 

100 87   
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      Bendrojo 

lavinimo 

mokyklose 

pastatytų 

arba 

renovuotų 

sporto salių 

skaičius 

231    

      Profesinių 

mokyklų 

mokinių 

skaičius 

14000    

      Universali

ų, 

daugiafunk

cinių 

centrų 

skaičius 

60    

Priemonė* 2.2.1. 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

paslaugas 

teikiančių 

įstaigų 

modernizavim

as ir jų 

infrastruktūros 

plėtra 

2010-2013 2011 II ketv. 18.500.000 2.063.419 

1.058.622 

 

X X 

 

X 1.Rekonstruotas 

mokyklos – darželio 

„Bitutė“ pastatas: 

pakeisti langai, 

apšiltintas stogas ir 

sienos, atlikta šildymo 

sistemos renovacija. 

2.Modernizuojamas 

lopšelis darželis 

„Saulutė“ Raseinių r. 

 

 2.2.2.Mokymo 

procesų 

kompiuterizav

imas švietimo 

įstaigose 

2010-2013  3.750.000  X X 

 

X  

Priemonė* 2.2.3.Švietimo 2010-2013 2011 IV ketv. 34.500.000 2.509.124 X X X 1.Atnaujintas Raseinių 
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įstaigų pastatų 

renovacija ir 

naujų statyba 

 3.603.000 

2.018.489 

1.816.449 

1.648.087 

2.015.464 

2.656.000 

4.556.000 

 r. Šaltinio vidurinės 

mokyklos pastatas; 

2.Rekonstruota Jonavos 

„Lietavos“ pagrindinė 

mokykla. 

3.Rekonstruojamas 

Raseinių lopšelis 

darželis „Saulutė“. 

4.Modernizuojama 

Raseinių „Kalno“ 

vidurinė mokykla. 

5.Modernizuojamas 

Viduklės darželio 

pastatas. 

6.Modernizuojamas 

Raseinių lopšelis – 

darželis „Saulutė“. 

7.Rekonstruojamas 

Raseinių Šaltinio 

vidurinės mokyklos 

pastatas. 

8.Rekonstruojamas 

Raseinių Šiluvos 

vidurinės mokyklos 

pastatas. 

 2.2.4.Mokyklų 

stadionų bei 

sporto 

aikštynų 

renovacija 

2010-2013  16.500.000  X X 

 

X  

 2.2.5.Vaizdo 

stebėjimo 

sistemos 

švietimo 

įstaigose 

diegimas 

2010-2013  100.000  X X 

 

X  
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Kauno regione 

3 Uždavinys Kurti ir 

tobulinti 

mokymosi 

visą gyvenimą 

sistemą 

        

 2.3.1. Kauno 

regiono ir 

savivaldybių 

administracijų 

bei joms 

pavaldžių 

biudžetinių 

įstaigų 

darbuotojų 

kompetencijos 

ir gebėjimų 

didinimas 

2010-2013  3.400.000 322.308 

873.545 

X X 

 

X 1.Mokoma 90 Kauno r. 

sav. dirbančiųjų. 

2. Mokomi Kauno m. 

sav. politikai, 

tarnautojai ir 

dirbantieji. 

 2.3.2. 

Gyventojų 

kompiuterinio 

raštingumo 

didinimas, 

siekiant 

mažinti 

skaitmeninę 

atskirtį 

  4.750.000  X X 

 

X  

3 Tikslas Užtikrinti 

teikiamų 

socialinių 

paslaugų 

prieinamumą 

    Nestaciona

riomis 

socialinėmi

s 

paslaugomi

s 

besinaudoj

ančių 

30    
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gyventojų 

dalis 

palyginti 

su visais 

socialinėmi

s 

paslaugomi

s 

besinaudoj

ančiais 

gyventojais 

1 Uždavinys Plėtoti 

socialines 

paslaugas, 

skirtas 

socialiai 

pažeidžiamų 

grupių asmenų 

integravimui į 

regiono 

socialinį ir 

ekonominį 

gyvenimą 

    Veikiančių 

krizių 

centrų 

skaičius 

15    

      Naujų 

vaikų ir 

jaunimo 

socializacij

os 

programų 

skaičius 

50    

      Savivaldyb

ių ir 

savanorišk

ų 

iniciatyvų 

bendradarb

15    
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iavimo 

projektų 

skaičius 

socialiai 

pažeidžiam

ų grupių 

asmenų 

integravim

o srityje 

Priemonė* 3.1.1.Krizių 

centrų 

steigimas ir 

veiklos plėtra 

2010-2013  5.800.000 591.230 

1.822.917 

X X 

 

X 1.Rekonstruojamas 

Kaišiadorių socialinių 

paslaugų centras 

2. Rekonstruojamas 

Kauno m. socialinių 

paslaugų centras 

 3.1.2. Naujų 

vaikų globos 

namų 

steigimas ir 

esamų 

modernizavim

as bei plėtra 

2010-2013 2011 III ketv. 8.779.000 1.931.500 

2.143.450 

X X 

 

X 1.Atlikti statybos ir 

rekonstrukcijos darbai 

Jonavos vaikų globos 

namuose. 

2.Remontuojami 

Kėdainių vaikų globos 

namai „Saulutė“ 

 3.1.3.Vaikų ir 

jaunimo 

socializacijos 

plėtra 

2010-2013  4.520.000  X X 

 

X  

 3.1.4.Neįgalių

jų socialinė 

integracija, 

taip pat 

apimanti 

reikiamos 

infrastruktūros 

modernizavim

2010-2013  15.799.000  X X 

 

X  
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ą ir sukūrimą 

 3.1.5.Laikinoj

o 

apgyvendinim

o ir nakvynės 

namų 

infrastruktūros 

bei paslaugų 

modernizavim

as ir plėtra, 

pastatų 

renovavimas  

2010-2013  758.000  X X 

 

X  

 3.1.6.Senelių 

globos ir 

kartos namų  

namų statyba,  

renovavimas 

ir esamos 

infrastruktūros 

modernizavim

as 

2010-2013  9.055.000 4.715.366 X X 

 

X Rekonstruojamas ir 

vaikų globos namams 

pritaikomas pastatas. 

 3.1.7.Reabilita

cijos ir 

socialinės 

adaptacijos 

socialinės 

rizikos grupių 

asmenims 

paslaugų 

plėtra 

2010-2013  4.000.000  X X 

 

X  

 3.1.8.Pedagog

inių 

psichologinių 

2010-2013  1.300.000  X X 

 

X  
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tarnybų plėtra 

2 Uždavinys Plėtoti 

nestacionarias 

socialines 

paslaugas ir 

socialinių 

paslaugų 

teikimo 

namuose 

sistemą 

    Savivaldyb

ės biudžeto 

išlaidos 

socialinei 

apsaugai, 

globai, 

rūpybai ( 

proc. nuo 

visų 

biudžeto 

lėšų) 

9-14    

      Socialines 

paslaugas į 

namus 

gavusių 

asmenų 

skaičius 

3000    

Priemonė* 3.2.1.Alzhaim

erio dienos 

centrų 

įsteigimas 

Kauno 

apskrityje 

2010-2013  3.646.000  X X 

 

X  

 3.2.2.Socialini

ų paslaugų 

infrastruktūros

plėtra ir 

dienos centrų 

steigimas 

2010-2013  12.417.000 718.080 X X 

 

X Modernizuojamas 

Nemajūnų dienos 

centras 

 3.2.3. 

Nestacionarių 

socialinių 

2010-2013 2011 IV ketv. 17.296.000 70.383 

2.085.530 

653.195 

X X 

 

X 1.Kauno rajone įkurta 

pagalbos šeimai tarnyba 

ir vaikų dienos centras 
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paslaugų 

infrastruktūros 

plėtra 

1.727.589 

2.328.489 

2.Steigimas 

nestacionarių socialinių 

paslaugų centras 

Kėdainiuose 

3. Plečiama Prienų r. 

sav. Socialinių paslaugų 

centro veikla. 

4.Rekonstruojamas 

Raseinių neįgaliųjų 

dienos užimtumo 

centras. 

5.Rekonstruojamas 

Raseinių socialinių 

paslaugų centras. 

 3.2.4.Staciona

rių socialinių 

paslaugų 

infrastruktūros 

ir paslaugų 

plėtra 

2010-2013  12.000.000 2.759.082 X X 

 

X 1.Rekonstruojamas 

Kauno r. sav. Socialinių 

paslaugų centras. 

 

 3.2.5.Laikino 

apgyvendinim

o įstaigų 

moterims su 

vaikais, 

patyrusiems 

smurtą 

šeimoje, 

įsteigimas  

2010-2013  1.200.000  X X 

 

X  

 3.2.6.Dienos 

ir 

psichologinės 

pagalbos 

centrų 

įsteigimas  

2010-2013  11.050.000  X X 

 

X  
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3 Uždavinys Plėtoti 

nestacionarias 

socialines 

paslaugas ir 

socialinių 

paslaugų 

teikimo 

namuose 

sistemą 

    Socialinių 

darbuotojų 

ir 

socialinės 

paramos 

dalyvių 

skaičius 

kvalifikacij

os kėlimo 

programos

e 

362    

Priemonė* 3.3.1.Socialini

ų darbuotojų 

kvalifikacijos 

kėlimas 

2010-2013  880.000  X X 

 

X  

 3.3.2.Socialin

ės paramos 

specialistų 

kvalifikacijos 

kėlimas 

2010-2013  880.000  X X 

 

X  

4 Uždavinys Efektyviai 

plėtoti ir 

modernizuoti 

socialinio 

būsto sistemą. 

    Socialinio 

būsto 

poreikio 

tenkinimas 

( proc.) 

25    

      Avarinio 

būsto 

skaičius  

proc. 

2,3    

Priemonė* 3.4.1.Naujo 

socialinio 

būsto statyba  

2010-2013  8.000.000  X X 

 

X  

 3.4.2.Esamų 

savivaldybių 

2010-2013  23.000.000  X X 

 

X  
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butų 

rekonstrukcija

, siekiant 

padidinti 

energetinį 

efektyvumą  

 3.4.3.Socialini

o būsto 

renovacija 

2010-2013  9.300.000 978.700 X X 

 

X 1.Atnaujinamas 

socialinis būstas 

Jonavos sav. 

 3.4.4.Socialini

o būsto plėtra 

ir 

negyvenamų 

patalpų 

pritaikymas 

gyvenamosio

ms patalpoms 

2010-2013  3.100.000 1.678.600 X X 

 

X Įrengiami 28 socialiniai 

būstai Jonavos r. sav. 

 3.4.5.Socialini

o būsto 

energijos 

tiekimo ir 

apskaitos 

sistemų 

modernizavim

as  

2010-2013  3.000.000  X X 

 

X  

4 Tikslas Plėtoti Kauno 

apskritį kaip 

vieną iš 

Europos 

sveikatos 

regionų 

    Vidutinė 

tikėtina 

gyvenimo 

trukmė 

79 77,5   

1 Uždavinys Plėtoti ligų 

prevencijos 

sistemą 

    Atnaujinto

s, naujai 

įrengtos 

viešosios 

200    
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infrastrukt

ūros, 

skirtos 

fiziniam 

aktyvumui 

skaičius 

 

      Fizinio 

aktyvumo 

programų 

dalyvių 

skaičius 

20000    

Priemonė* 
 

    X X 

 

X  

2 Uždavinys Optimizuoti 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugų 

struktūrą 

    Atnaujintų, 

rekonstruot

ų, išplėstų 

sveikatos 

įstaigų 

skaičius 

30   

 

  

 

     

Priemonė* 4.2.1.Kauno 

apskrities 

sveikatos 

priežiūros 

įstaigų 

restruktūrizavi

mas 

2010-2013  3.000.000  X X 

 

X  

 

  

 

     

 4.2.2.Pirminės 

sveikatos 

priežiūros 

įstaigų 

informatizavi

mas ir plėtra 

2010-2013  455.000 1.057.500 X X 

 

X 1.Kuriamas Jonavos 

psichikos dienos 

stacionaras 

 4.2.3.E- 2010-2013  110.000  X X X  
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sveikatos 

paslaugų 

plėtra  

 

 4.2.4.Sveikato

s priežiūros 

įstaigų 

infrastruktūros 

gerinimas 

2010-2013  25.940.000 117.717 X X 

 

X Modernizuojamas 

visuomenės sveikatos 

biuras 

5 Tikslas Plėtoti 

socialinę 

infrastruktūrą 

ir 

bendruomenin

es iniciatyvas, 

skirtas 

gyventojų 

gyvenimo 

kokybės ir 

gyvenamosios 

aplinkos 

gerinimui 

    Užregistru

otų 

nusikalsta

mų veiklų 

skaičius 

100 tūkst. 

gyventojų 

1300 1250   

1 Uždavinys Plėtoti 

kultūros ir 

sporto 

infrastruktūrą, 

gerinti 

paslaugų 

kokybę 

    Meno 

kolektyvų 

skaičius  

900    

      Sporto 

varžybų ir 

sveikatingu

mo 

renginių 

dalyviai 

300.000    

Priemonė* 5.1.1. 2010-2013 2011 IV ketv. 30.010.000 8.284.000 X X X 1.Rekonstruotas 
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Viešosios 

kultūros 

infrastruktūros 

modernizavim

as ir plėtra 

862.855 

200.000 

200.000 

2.635.000 

13.108.000 

 Jonavos r. savivaldybės 

kultūros centro pastatas. 

2. Rekonstruojamas 

Šėtos kultūros centras. 

3. Rekonstruojamas 

Prienų krašto muziejus. 

4. Rekonstruojams 

Prienų kultūros centras. 

5.Rekonstruojamas 

Raseinių krašto istorijos 

muziejus. 

6.Rekonstruojamas 

Raseinių rajono 

kultūros centras. 

 5.1.2. Sporto 

centrų 

modernizavim

as ir jų 

infrastruktūros 

plėtra 

2010-2013 2011 IV ketv. 24.510.000 21.525.000 

500.000 

802.762 

X X 

 

X 1.Pastatytas pramogų, 

sporto ir sveikatingumo 

kompleksas Jonavoje ir 

rekonstruotas stadionas. 

2.Rekonstruojams 

Jonavos kultūros centro 

pastatas. 

3.Rengiamas sporto 

kompleksas 

Nemajūnuose 

 5.1.3.Kultūros 

židinių 

,,Gyvoji 

tradicija" 

sukūrimas ir 

plėtra 

2010-2013  750.000  X X 

 

X  

 5.1.4.Renginių

, 

populiarinanči

ų kūno 

kultūrą, sportą 

(tame tarpe – 

2010-2013  1.020.000  X X 

 

X  
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ir neįgaliųjų) 

ir sveiką 

gyvenseną 

organizavimas 

ir skatinimas 

Kauno regione 

2 Uždavinys Remti 

bendruomenin

es iniciatyvas 

    Naujai 

įsteigtų 

bendruome

nės namų 

skaičius 

50    

Priemonė* 5.2.1.Bendruo

menių namų 

sukūrimas  ir 

statyba  

2010-2013  6.200.000  X X 

 

X  

 5.2.2.Naujų 

inovatyvių 

vietos 

gyventojų 

bendruomenės 

iniciatyvų, 

nukreiptų į 

gyvenimo 

aplinkos ir 

kokybės 

gerinimą, 

skatinimas  

2010-2013  6.500.000  X X 

 

X  

 5.2.3.Vietos 

veiklos grupių 

įkūrimas ir 

plėtra bei 

parengtų 

strategijų 

įgyvendinimo 

rėmimas 

2010-2013  12.00.000  X X 

 

X  
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3 Uždavinys Gerinti 

gyvenamosios 

aplinkos 

infrastruktūrą 

    Išaiškintų 

nusikalsta

mų dalis, 

proc. 

55    

      Nepilname

čių 

padarytos 

nusikalsta

mos 

veikos, 

palyginti 

su 

ištirtomis, 

proc. 

7    

Priemonė* 5.3.1.Edukaci

nė saugaus 

eismo, eismo 

kultūros 

programa 

vaikams ir 

suaugusiems  

2010-2013  400.000  X X 

 

X  

 5.3.2.Jaunimo 

ir vaikų 

narkotinių 

medžiagų 

vartojimo 

prevencijos 

programa  

2010-2013  500.000  X X 

 

X  

 5.3.3.Jaunimo 

ir vaikų 

nusikaltimų 

prevencijos 

programa 

2010-2013  400.000  X X 

 

X  

 5.3.4.Vaikų ir 

jaunimo 

2010-2013  400.000  X X 

 

X  
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saugumo 

edukacijos 

programa 

 5.3.5.Bendruo

menės 

saugumo 

iniciatyvų 

skatinimas 

2010-2013 2011 I ketv. 300.000 ES 131 500 

Viso 154 

700 

X X 

 

X Priešgaisrinės saugos 

tarnybos darbuotojų 

mokymai ir pratybos 

4 Uždavinys Plėtoti ir 

modernizuoti 

socialinį būstą 

    Meno 

kolektyvų 

skaičius 

900    

      Sporto 

varžybų ir 

sveikatingu

mo 

renginių 

dalyviai 

300.000    

4 Prioritetas  ŽMOGAUS IR APLINKOS SANTARA 

1 Tikslas Siekti, kad 

Kauno 

apskritis taptų 

modernias 

atliekų 

tvarkymo, 

aprūpinimo 

vandeniu, 

nuotekų 

valymo, oro 

taršos ir 

aplinkos 

triukšmo 

mažinimo 

sistemas 

turinčiu 

regionu 

    Perdirbtų 

(panaudotų

) 

komunalini

ų atliekų 

dalis, proc. 

 

8,78    
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      Šilumos 

energijos 

technologi

niai 

nuostoliai 

tinkluose, 

proc. 

17,5    

1 Uždavinys Įdiegti ir 

plėtoti 

šiuolaikišką 

regiono 

atliekų 

tvarkymo 

sistemą 

    Rekultivuo

tų 

sąvartynų 

skaičius 

10    

      Komunalin

ių atliekų 

tvarkymo 

paslaugos 

įdiegimas,  

proc. 

97,39    

Priemonė* 1.1.1.Kauno 

regiono 

atliekų 

tvarkymo 

sistemos 

modernizavim

as 

2010-2013  2.160.000  X X 

 

X  

 1.1.2.Atskirų 

savivaldybių 

atliekų 

tvarkymo 

taisyklių ir 

planų 

įdiegimas ir 

atnaujinimas 

2010-2013  1.560.000  X X 

 

X  
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 1.1.3.Medicini

nių atliekų 

tvarkymo 

sistemos 

įdiegimas 

Kauno 

apskrityje 

2010-2013  660.000  X X 

 

X  

 1.1.4.Alternat

yvių atliekų 

tvarkymo 

metodų 

(įskaitant ir 

atliekų 

deginimą) 

diegimas 

Kauno 

apskrityje  

2010-2013  240.000  X X 

 

X  

 1.1.5.Atliekų 

tvarkymo 

infrastruktūros 

tobulinimas 

Kauno regione 

2010-2013  1.80.000  X X 

 

X  

 1.1.6.Atliekų 

perdirbimo ir 

antrinio 

panaudojimo 

skatinimas 

2010-2013  360.000  X X 

 

X  

2 Uždavinys Plėtoti ir 

modernizuoti 

vandentvarkos 

sistemas 

    Įrengtų 

(rekonstruo

tų) 

geriamojo 

vandens 

gerinimo 

stočių 

skaičius 

5    
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      Rekonstruo

tų buitinių 

nuotekų 

valymo 

įrenginių 

skaičius 

15    

      Prie 

centralizuo

tų vandens 

ir nuotekų 

tinklų 

naujai 

prisijungus

ių vartotojų 

skaičius 

85,1    

Priemonė* 1.2.1. Buitinių 

nuotekų 

valymo 

įrenginių 

statyba ir 

renovavimas 

kaimo 

vietovėse 

2010-2013 2011 IV ketv. 7.680.000 618.175 

 

X X 

 

X 1.Pakloti nauji nuotekų 

tinklai 2,270 km 

Pavermenyje. 

 

 1.2.2.Vandent

varkos 

inžinerinių 

tinklų 

įrengimas, 

esamų tinklų 

plėtra ir 

renovavimas 

kaimo 

vietovėse 

Kauno 

apskrityje 

2010-2013  12.600.000  X X 

 

X  
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 1.2.3. 

Vandentiekio 

ir 

kanalizacijos, 

lietaus 

nuotekų tinklų 

plėtra ir 

renovavimas 

2010-2013 2011 III ketv. 18.600.000 7.841.900 

945.032 

X X 

 

X 1.Renovuoti vandens 

tiekimo ir nuotekų 

infrastruktūra Kauno 

rajone (nutiesta 7 km 

nuotekų tinklų; 

rekonstruota 0,382 km 

nuotekų tinklų; įrengtos 

5 nuotekų siurblinės; 

rekonstruotos 2 nuotekų 

siurblinės). 

2.Įrenginėjama Tiskūnų 

vandentiekio ir nuotekų 

tinklas 

 1.2.4.Nemuno 

vidurupio, 

Nemuno 

aukštupio ir 

Neries upių 

baseinų 

investicinių 

projektų 

įgyvendinimas  

2010-2013  104.000.000  X X 

 

X  

 1.2.5.Dumblo 

bei biologiškai 

skaidžių 

atliekų 

tvarkymo 

infrastruktūros 

įrengimas 

2010-2013  8.280.000  X X 

 

X  

 1.2.6.Geriamo

jo vandens 

gerinimo 

stočių 

įrengimas ir 

rekonstrukcija 

2010-2013  5.000.000 200.900 

201.260 

X X 

 

X 1.Statoma geriamojo 

vandens gerinimo 

stotis. 

2.Statoma geriamojo 

vandens gerinimo stotis 
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3 Uždavinys Mažinti 

energijos 

sąnaudas ir 

oro teršimą 

    Renovuotų 

daugiabuči

ų namų 

dalis, proc. 

15 9   

      Atsinaujina

nčių 

energijos 

išteklių 

dalis 

bendrame 

kuro 

balanse, 

proc. 

19,2    

Priemonė* 1.3.1. 

Švietimo, 

kultūros, 

socialinės ir 

sveikatos 

priežiūros bei 

kitų viešojo 

administravim

o įstaigų 

pastatų 

rekonstrukcija

, taip pat kitų 

energijos 

taupymo 

priemonių 

įgyvendinimas 

Kauno 

apskrityje 

siekiant 

padidinti jų 

energetinį 

efektyvumą 

2010-2013 2011 III ketv. 

 

2011 IV ketv. 

252.000.000 328.438 

1.531.896 

614.492 

2.260.382 

2.170.797 

2.121.278 

2.879.323 

2.992.393 

1.683.764 

648.700 

712.500 

2.211.150 

X X 

 

X 1.Renovuotas 

Pravieniškių seniūnijos 

pastatas 

2.Rekonstruota 

Kėdainių „Atžalyno“ 

vidurinė mokykla 

3.Rekonstruotas Kauno 

menų darželis 

„Etiudas“; 

4. Rekonstruota Kauno 

„Santaros“ gimnazija; 

5. Modernizuota Kauno 

„Milikonių“ vidurinė 

mokykla; 

6.Modernizuota Kauno 

Stepono Dariaus ir 

Stasio Girėno 

gimnazija; 

7.Rekonstruota Kauno 

Viktoro Kuprevičiaus 

vidurinė mokykla 

8.Rekonstruota Kauno 

Juozo Grušo vidurinė 
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mokykla; 

9.Modernizuota Kauno 

„Varpo“ gimnazija; 

10.Šiltinamas 

Noreikiškių lopšelis-

darželis „Ąžuolėlis“; 

11.Rekonstruojamas 

Karmėlavos lopšelis-

darželis „Žilvitis“. 

12.Rekonstruojamas 

Petrašiūnų vidurinės 

mokyklos pastatas 

 

Priemonė* 1.3.2. 

Daugiabučių 

namų 

atnaujinimas 

didinant jų 

energetinį 

efektyvumą 

2010-2013 2011 III ketv. 

 

 

2011 IV ketv. 

68.400.000 847.200 

767.000 

778.000 

942.240 

897.652 

1.006.064 

995.690 

982.742 

1.357.749 

1.116.200 

 

 

X X 

 

X 1.Modernizuoti 9 

daugiabučiai namai 

Jonavos r. 

savivaldybėje. 

2.Modernizuojamas 1 

daugiabutis. 

 1.3.3.Katilinių 

modernizavim

as, jų 

pritaikymas 

atsinaujinanči

ų energijos 

išteklių 

naudojimui, 

biokuro katilų 

įrengimas 

Kauno regione 

2010-2013  13.200.000 391.600 X X 

 

X 1.Statoma Betėgalos 

pagrindinės mokyklos 

biokuro katilinė 
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 1.3.4.Centraliz

uotos šilumos 

tiekimo tinklų 

sistemos 

rekonstravima

s ir plėtra 

2010-2013  6.600.000  X X 

 

X  

 1.3.5.Oro 

taršos 

kontrolės 

sistemos 

diegimas ir 

plėtra  

2010-2013  360.000  X X 

 

X  

 1.3.6.Lapių 

sąvartyno dujų 

panaudojimas 

šalia esančių 

gyvenviečių 

apšildymui 

  600.000  X X 

 

X  

 1.3.7.Naujų 

viešojo 

transporto 

priemonių 

(autobusų ir 

troleibusų) 

įsigijimas, 

pirmenybę 

teikiant 

ekologiškoms 

transporto 

priemonėms 

2010-2013  4.200.000  X X 

 

X  

 1.3.8.Šiuolaiki

škų 

alternatyvios 

energijos 

gamybos 

2010-2013  4.520.000  X X 

 

X  
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metodų 

skatinimas ir 

diegimas 

 1.3.9.Magistra

linių ir 

skirstomųjų 

dujotiekių 

tiesimas bei 

dujotiekio 

tinklo plėtra 

2010-2013  5.000.000  X X 

 

X  

4 Uždavinys Pagerinti 

kraštovaizdžio 

būklę bei 

užtikrinti 

efektyvią 

kraštovaizdžio 

ir biologinės 

įvairovės 

apsaugą 

    Saugomų 

teritorijų 

(įskaitant 

gamtos 

paveldo 

objektus) 

skaičius 

359    

      Miškingum

as, proc. 

30,1    

Priemonė* 1.4.1. Atvirų 

vandens 

telkinių 

kokybės 

gerinimas, jų 

rekreacinio 

potencialo 

didinimas bei 

taršos 

mažinimas, 

užterštų 

vandens 

telkinių 

valymas 

2010-2013 2011 IV ketv. 10.200.000 684.802 

879.840 

410.427 

1.172.140 

588.515 

X X 

 

X 1.Sutvarkyta 1,43 ha 

Vilkupio upelio 

Raseinių mieste; 

2.Sutvarkyta 3,34 ha 

Prabaudos tvenkinio 

Raseinių mieste. 

3.Valoma Lomenos 

upės vaga 

4.Valomas Limino 

ežeras 

5. Valomas Smilgos 

upelis 
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 1.4.2.Užterštų 

teritorijų 

(buvusių 

pesticidų 

sandėlių, 

nelegalių 

sąvartų ir 

pan.) 

identifikavima

s, valymas ir 

sutvarkymas 

Kauno 

apskrityje 

2010-2013  13.920.000 705.591 X X 

 

X Tvarkomi buvę 

pesticidų sandėliai ir jų 

teritorijos 

 1.4.3.ES 

reikalavimų 

neatitinkančių 

sąvartynų 

uždarymas ir 

rekultivavima

s 

2010-2013  3.600.000  X X 

 

X  

 1.4.4.Griovių, 

hidrotechninių 

statinių ir kitų 

melioracijos 

įrenginių 

renovacija, 

priežiūra ir 

plėtra 

2010-2013  5.400.000  X X 

 

X  

 1.4.5.Kauno 

regiono 

miestų, 

miestelių ir 

urbanizuotų 

teritorijų 

žaliųjų plotų 

inventorizacij

2010-2013  1.580.000  X X 

 

X  
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a, tvarkymas 

ir atkūrimas 

 1.4.6.Gamtos 

ir kultūros 

paveldo 

objektų 

apsauga ir 

priežiūra, 

saugomų 

teritorijų 

steigimas, 

priežiūra ir 

stebėsena 

2010-2013  780.000  X X 

 

X  

5 Uždavinys Įgyvendinti 

aplinkos 

triukšmo ir jo 

neigiamo 

poveikio 

Kauno 

apskrities 

gyventojams 

mažinimo 

sistemą 

    Įgyvendinti 

aplinkos 

triukšmo ir 

jo 

neigiamo 

poveikio 

Kauno 

apskrities 

gyventoja

ms 

mažinimo 

sistemą 

    

Priemonė* 1.5.1.Kauno 

regiono 

aplinkos 

triukšmo 

valdymo 

sistemos 

formavimas  

2010-2013  240.000  X X 

 

X  

 1.5.2.Strategin

ių triukšmo 

žemėlapių 

2010-2013  300.000  X X 

 

X  
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rengimas ir 

tyliųjų zonų 

nustatymas  

 1.5.3.Gyvena

mųjų vietovių 

teritorijų, 

kuriose būtina 

įgyvendinti 

triukšmo 

prevencijos ir 

mažinimo 

priemones, 

nustatymas 

bei triukšmo 

prevencijos ir 

mažinimo 

priemonių 

įgyvendinimas  

2010-2013  300.000  X X 

 

X  

 1.5.4.Triukšm

o stebėsenos 

(monitoringo) 

organizavimas 

ir vykdymas 

nustatytose 

Kauno 

apskrities 

savivaldybių 

tyliosiose 

zonose  

2010-2013  240.000  X X 

 

X  

2 Tikslas Skatinti ir 

plėtoti 

aplinkosauginį 

švietimą bei 

sveiką 

gyvenseną 

    Gyventojų, 

sergančių 

lėtinėmis 

ligomis ar 

turinčių 

ilgalaikių 

sveikatos 

49,5    
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sutrikimų, 

dalis, proc. 

      Vidutinė 

tikėtina 

gyvenimo 

trukmė 

73,26 72,4   

1 Uždavinys Skatinti sveiką 

gyvenseną 

propaguojanči

ų ir sveikatą 

stiprinančių 

įstaigų veiklą 

    Sveiką 

gyvenseną 

propaguoja

nčių ir 

sveikatą 

stiprinanči

ų įstaigų 

skaičius 

8    

Priemonė* 2.1.1.Sveiką 

gyvenseną 

propaguojanči

ų iniciatyvų ir 

renginių 

rėmimas  

2010-2013  600.000  X X 

 

X  

 2.1.2.Sveikatą 

stiprinančių 

įstaigų tinklo 

veiklos plėtra 

2010-2013  2.570.000  X X 

 

X  

2 Uždavinys Tobulinti 

aplinkosaugini

o švietimo, 

ugdymo ir 

visuomenės 

informavimo 

veiklą 

    Parengtų 

aplinkosau

ginio 

švietimo 

programų 

skaičius 

5    

      Inicijuotų 

aplinkosau

ginių 

20    
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renginių 

skaičius 

Priemonė* 2.2.1.Aplinkos

auginio 

švietimo 

organizavimas 

Kauno regione 

2010-2013  740.000  X X 

 

X  

 2.2.2.Visuome

nės 

informavimas 

apie aplinką 

Kauno regione 

2010-2013  140.000  X X 

 

X  

 2.2.3.Aplinkos

auginių 

renginių 

inicijavimas ir 

rėmimas 

2010-2013  220.000  X X 

 

X  

 2.2.4.Aplinkos

auginio 

mokymo ir 

švietimo 

programos 

parengimas ir 

įgyvendinimas 

2010-2013  70.000  X X 

 

X  

3 Uždavinys Gerinti 

gyvenamosios 

aplinkos 

infrastruktūrą 

         

Priemonė* 2.3.1.Vaikų 

žaidimų 

aikštelių 

įrengimas 

2010-2013  3.300.000  X X 

 

X  

 2.3.2.Inžinerin

ių tinklų 

2010-2013  18.500.000  X X 

 

X  
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įrengimas 

Kauno 

regiono 

savivaldybėse 

 2.3.3 

Visuomeninės 

paskirties 

teritorijų 

sutvarkymas 

2010-2013 2011 II ketv. 23.700.000 4.635.000 

2.209.100 

939.671 

7.613.331 

X X 

 

X 1.Atnaujintos 2 Jonavos 

miesto viešosios erdvės 

– Sąjūdžio ir Santarvės 

aikštės. 

2.Tvarkoma viešoji 

erdvė Jonavoje. 

3.Tvarkoma Kauno g. 

aplinka Jonavos r.sav. 

4. Tvarkomas Joninių 

slėnis Jonavos r. sav. 

 2.3.4.Urbanist

inės 

infrastruktūros 

plėtra 

2010-2013  14.800.000  X X 

 

X  

3 Tikslas Parengti 

regiono įvairių 

lygmenų 

teritorijų bei 

socialinės 

ekonominės 

plėtros 

planavimo 

dokumentus, 

diegti ir 

tobulinti 

planavimo 

sistemas 

    Savivaldyb

ių, turinčių 

galiojančiu

s 

savivaldybi

ų teritorijų 

planavimo 

dokumentu

s, dalis, 

proc. 

100    

1 Uždavinys Parengti ir 

atnaujinti 

apskrities ir 

savivaldybių 

    Savivaldyb

ių teritorijų 

ir jų dalių 

(miestų ir 

20    
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teritorijų 

bendruosius 

planus bei 

kitus 

dokumentus, 

susijusius su 

planavimu, 

viešųjų 

paslaugų 

kokybės 

gerinimu, 

diegti ir 

tobulinti 

sistemas, 

susijusias su 

viešojo 

administravim

o efektyvumu 

miestelių) 

atnaujintų 

bendrųjų, 

specialiųjų 

ir kt. 

planavimo 

dokumentų 

skaičius 

Priemonė* 3.1.1.Kauno 

regiono 

savivaldybių 

teritorijų 

bendrųjų 

planų 

parengimas ir 

atnaujinimas 

2010-2013  3.640.000 900.000 

229.900 

400.000 

97.000 

155.000 

229.900 

265.058 

186.748 

X X 

 

X 1.Rengiamas bendrasis 

planas. 

2.Rengiami 2 bendrieji 

teritorijų planai. 

3. Rengiami 2 bendrieji 

planai. 

4. Rengiamas 1 

bendrasis planas. 

5.Rengiamas 1 

bendrasis planas. 

6.Rengiamas 1 

bendrasis planas. 

7. Rengiamas 1 

bendrasis planas. 

8. Rengiamas 1 

bendrasis planas. 

 3.1.2. Kauno 

regiono 

2010-2013 2011 IV ketv. 6.840.000 37.740 

155.294 

X X 

 

X 1.Parengtas Kėdainių r. 

savivaldybės 



94 

 

savivaldybių 

teritorijų 

išvystymo 

specialiųjų ir 

detaliųjų 

planų 

parengimas 

135.039 

202.045 

196.528 

2.746.180 

158.100 

1.073.730 

190.000 

196.528 

505.882 

rekreacinių ir turizmo 

objektų išdėstymo 

specialusis planas. 

2.Rengiami 2 detalieji 

planai. 

3.Rengiami 3 detalieji 

planai 

4. rengiamas 1 detalusis 

planas. 

5.Rengiami 3 detalieji 

ir 1 specialusis planai. 

6.Rengiama 12 

specialiųjų ir 7 detalieji 

planai. 

7.Rengiamas 1 

specialusis planas. 

8.Rengiamas 1 

specialusis planas. 

9. Rengiamas 1 

detalusis planas. 

10.Rengioami 4 

detalieji ir specialieji 

planai. 

11.Rengiami 2 bendrieji 

planai 

 3.1.3. Kauno 

apskrities 

bendrojo 

plano 

atnaujinimas 

2010-2013  60.000  X X 

 

X  

Priemonė* 3.1.4. Kauno 

regiono 

savivaldybių 

strateginių 

plėtros planų 

parengimas ir 

2010-2013 2011 III ketv. 

 

2011 IV ketv. 

430.000 150.000 

117.700 

68.995 

57.024 

136.800 

200.000 

X X 

 

X 1.Parengtas Birštono 

strateginis 2011-2013 

m. veiklos planas 

2.Parengtas Jonavos r. 

ilgalaikis strateginis 

plėtros planas iki 2021 
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atnaujinimas 37.600 

56.953 

660.380 

251.220 

37.600 

148.767. 

m. ir trumpalaikis 

veiklos planas 2010-

2012 m. 

3.Atnaujintas Raseinių 

r. savivaldybės 

strateginis planas; 

4. Parengtas Raseinių 

rajono savivaldybės 

plėtros strateginis 

planas. 

5.Rengiamas Prienų r. 

sav. strateginis plėtros 

planas ir veiklos planas. 

6.Rengiamos 3 

sektorinės studijos. 

7.Atnaujinamas 

Raseinių rajono 

savivaldybės strateginis 

planas. 

8. Rengiama 1 

sektorinė studija. 

9.Rengiamos 4 

sektorinės studijos. 

10.Rengiama 1 studija. 

11.Rengiama 1 analizė. 

12.Rengiamos 3 

sektorinės studijos. 

 3.1.5.Vandens 

tiekimo ir 

nuotekų 

tvarkymo 

infrastruktūros 

plėtros plano 

parengimas 

2010-2013  12.000.000  X X 

 

X 1.Parengtas Kėdainių r. 

savivaldybės 

rekreacinių ir turizmo 

objektų išdėstymo 

specialusis planas 

 3.1.6.Savivald

ybių teritorijų 

2010-2013  1.710.000 277.600 

77.121 

X X 

 

X 1.Rengiami 4 teritorijų 

planavimo dok. 
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planavimo 

dokumentų 

rengimas  

2.Rengiama 1 studija. 

 3.1.7.Energeti

kos 

infrastruktūros 

plėtros planų 

parengimas 

2010-2013  220.000  X X 

 

X 1.Parengtas Kėdainių r. 

savivaldybės 

rekreacinių ir turizmo 

objektų išdėstymo 

specialusis planas 

  

3.1.8.Kauno 

regiono 

darnios 

energetikos 

skatinimas ir 

plėtra 

 

2010-2013  150.000  X X 

 

X  

2 Uždavinys Įdiegti bei 

tobulinti 

geografinę 

informacinę 

sistemą 

apskrityje ir 

savivaldybėse 

    Savivaldyb

ių 

administra

cijų 

darbuotojų, 

dalyvavusi

ų 

administra

cinių ir 

viešųjų 

paslaugų 

teikimo 

gebėjimų 

stiprinimui 

organizuot

ose 

priemonėse

, skaičius 

3000    

Priemonė* 3.2.1 Veiklos 2010-2013 2011 II ketv. 4.930.000 130.531 X X X 1.Parengtas Birštono 
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valdymo, 

finansų 

apskaitos, 

viešųjų 

paslaugų 

kokybės ir 

strateginio 

planavimo 

sistemos 

optimizavimas 

ir 

modernizavim

as Kauno 

regiono 

savivaldybėse 

56.953  savivaldybės 2011-

2013 m. veiklos planas. 

2.Rengiama 1 studija. 

 3.2.2.Kauno 

apskrities GIS 

duomenų 

banko 

sukūrimas 

2010-2013  30.000  X X 

 

X  

* Nurodyti tik uždavinius ir priemones, kurias buvo numatyta įgyvendinti ataskaitiniu laikotarpiu. 

** Pagal  vertinimo kriterijaus nuokrypio ribas („labai gerai“, „gerai“, „patenkinamai“ arba „blogai“). 

 

 

PLANO POVEIKIS (EFEKTO KRITERIJAI) 

 

Prioritetas Vertinimo 

kriterijus 

Planinė reikšmė Faktinė reikšmė Ekspertinis įvertinimas 

Prioritetas 1 

Naujoji ekonomika 

Bendrasis vidaus 

produktas 

tenkantis vienam 

gyventojui 

palyginti su 

šalies vidurkiu 

100 94,8 2009 m. Kauno apskrityje bendrasis vidaus produktas vienam 

gyventojui palyginti su šalies vidurkiu buvo 94,8  proc. (3 vieta 

po Vilniaus ir Klaipėdos apskričių).  Šis rodiklis palyginti su 

2008 m. sumažėjo 1,7 proc. Dėl ekonominės krizės šalyje, 

sumažėjo pramonės ir prekybos bei statybų mastai.  2009 m. 

Kauno apskrityje buvo sukurta 17 359 311  Lt BVP, t. y. apie 4 

mln. Lt mažiau negu 2008 m.  
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2009 m. 32 proc. bendrosios pridėtinės vertės sudarė prekyba 

(viešbučiai ir restoranai; transportas, sandėliavimas ir ryšiai), 23 

proc. - pramonė, 6 proc. – statyba, 14 proc. finansinis 

tarpininkavimas 

Prioritetas 2 

Modernus kaimas 
Kaimo gyventojų 

dalis nuo visų 

gyventojų, metų 

pradžioje, proc. 

25 28,3 2011 m. pradžioje 28,3 proc. gyveno kaime, tai yra 0,4 proc. 

mažiau negu 2010 m. Kaimo vietovės užima 2 proc. mažesnę 

teritorijos dalį, o kaimo gyventojai sudaro  apie 6 proc. mažesnę 

gyventojų dalį negu vidutiniškai šalyje. Kaimiškiausios yra 

Kauno, Prienų, Kaišiadorių ir Raseinių rajonų savivaldybės. 

Prioritetas 3 

Gyvenimo kokybė 

 

Vidutinis metinis 

registruotų 

bedarbių ir 

darbingo 

amžiaus 

gyventojų 

santykis  

palyginti su 

šalies vidurkiu 

83 88,1 2010 m. duomenimis vidutinis metinis registruotų bedarbių ir 

darbingo amžiaus gyventojų santykis palyginti su šalies vidurkiu 

buvo 88,1 proc., t.y. 0,2 proc. mažesnis negu 2009 m. 2011 m. 

Kauno apskrityje užregistruotas bedarbių skaičiaus ir bedarbių 

procento nuo darbingo amžiaus gyventojų santykio mažėjimas. 

Palyginti su kitomis šalies teritorijomis, Kauno apskrityje 

fiksuojami mažiausi registruoto nedarbo rodikliai. 

 Vidutinės 

disponuojamosio

s pajamos 

vienam namų 

ūkio nariui per 

mėnesį palyginti 

su šalies 

vidurkiu, proc. 

108 103,8 2009 m. vidutinės disponuojamosios pajamos vienam namų ūkio 

nariui per mėnesį palyginti su šalies vidurkiu padidėjo 0,8 proc. 

Prioritetas 4 

Žmogaus ir aplinkos santara 

Susidariusių 

atliekų kiekis 

vienam 

gyventojui, kg 

372 304 Įgyvendinant atliekų tvarkymo Kauno apskrityje projektus, labai 

sumažėjo susidariusių atliekų kiekio vienam gyventojui kg 

rodiklis. 

 Užterštų (be 

valymo) ir 

nepakankamai 

išvalytų nuotekų, 

išleistų į 

0,77 0,03 Remiantis LR Stastistikos departamento duomenimis, 2008 m. 

užterštų (be valymo) ir nepakankamai išvalytų nuotekų, išleistų į 

paviršinius vandenis, dalis bendrame nuotekų kiekyje, proc. buvo 

0,79. KRPP plano rengimo ekspertų nuomone, siekiamas rodiklis 

2020 metams buvo 0,77 proc. Tačiau naujausiais duomenimis, šis 



99 

 

paviršinius 

vandenis, dalis 

bendrame 

nuotekų kiekyje, 

proc. 

rodiklis šiuo metu yra tik 0,03 proc. 

 Iš stacionarių 

šaltinių į 

atmosferą 

išmestų teršalų 

kiekis, tenkantis 

vienam 

gyventojui, kg 

15,2 16,1 2008 m. duomenimis  iš stacionarių šaltinių į atmosferą buvo 

išmetama 16, 5 proc. teršalų, 2009 m. pabaigoje šis rodiklis 

sumažėjo iki 16,1 proc. 

 

 

 

REKOMENDACIJOS DĖL PLANO ĮGYVENDINIMO IR TOBULINIMO 

 

Siekiant paspartinti Plano priemonių, įgyvendinamų įsisavinant ES paramą, 2011 m. lapkričio 8 d. Kauno regiono plėtros tarybos posėdyje 

Regioninės plėtros departamento prie VRM Kauno apskrities skyrius pasiūlė sukurti iš savivaldybių atstovų ir socialinių ekonominių partnerių 4 

Kauno regiono plėtros plano stebėsenos darbo grupes (pagal 4 Plano prioritetus), kurios išanalizuotų apskrities savivaldybių ir kitų institucijų 

patvirtintus strateginius dokumentus (strategijas, studijas, tyrimus ir pan.), Plano priemonių įgyvendinimo rodiklius / kriterijus ir pasiūlytų Plano 

pakeitimus, atitinkančius 2011 m. rugsėjo 23 d. patvirtintą Regionų plėtros planų rengimo metodiką, priemonių apjungimus, pakeitimus ir pan. 
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