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KAUNO REGIONO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2013 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, uţtikrinančia aukštą gyvenimo kokybę ir spartų kaimo modernėjimą, ypatingu 

dėmesiu ţmogaus 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. 2014 m. pradţios duomenimis, Kauno 

apskrityje gyvena 587.410 gyventojų, iš kurių 289.300 - darbingo amţiaus. Palanki geografinė vieta, puiki kelių, geleţinkelio 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 uţsienio investicijos, 2012 m. pritraukta virš 5.129,15 mln. Lt tiesioginių 

uţsienio investicijų. Tai siekia 8.652 Lt  vienam apskrities gyventojui. Apskritis sukuria 19 proc. bendro vidaus produkto  Lietuvoje. 2012 m. didėjo 

materialinės investicijos ir sudarė 2.683  mln. Lt arba 4.499 Lt  1 gyventojui. 

 Demografinė padėtis Kauno apskrityje sudėtingėja. Gyventojų skaičius maţėja -  per  2013 m. metus sumaţėjo 6,8 tūkst. gyventojų. Maţėja 

gimstamumas. 2012 m. Kauno apskrityje gimė 5.978 gyventojai.  2012 m.  mirė 8.012  gyventojų, t.y. 2.034 daugiau, negu gimė. Tačiau vidutinė 
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tikėtina gyvenimo trukmė pailgėjo 0,69 m. Sumaţėjo, tačiau vis dar nerimą kelia gyventojų migracija. 2012 metais migracija metais buvo (-4.784),  

2013 m. – (-3.313). Daugiausiai gyventojų  emigravo iš Kauno miesto – 1.998. Tačiau Kauno rajono savivaldybėje 733 gyventojų  padaugėjo. 

 2013 m. sausio 1 d. apskrityje buvo įregistruota 40.907 ūkio subjektai, iš kurių  18.327 – vykdo veiklą. 13.752 – maţos ir vidutinės įmonės. 

Nedarbo lygis 2013 m. Kauno apskrityje buvo 10,7, t.y. 2,6 maţesnis negu 2012 m.    

Kauno regiono plėtros plano iki 2020 m. įgyvendinimui 2013 metais įtakos turėjo Lietuvos regioninės politikos pokyčiai – įgyvendintos Regionų 

socialinių ir ekonominių skirtumų maţinimo 2011–2013 metų  ir 2011–2013 m. Jonavos rajono savivaldybės - probleminės teritorijos - plėtros programų 

priemonės, Nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo 2014–2020 m. gairės ir baigiamas rengti tarpinstitucinis veiklos planas. 

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

daugėja aukštą pridėtinę vertę kuriančių įmonių, vystomos specifinės pramonės šakos. 

Birštonas – vienas graţiausių Lietuvos kurortų, garsėjantis savo įspūdinga gamta, išpuoselėta turizmo infrastruktūra, teikiamomis kokybiškomis 

sveikatinimo paslaugomis ir kultūros renginiais. Birštono kurhauzo kompleksas, kurį sudaro trys kultūros paveldo objektai – medinis kurhauzas, 

administracinis pastatas ir pastatas – archyvas – 2013 m. baigtas rekonstruoti ES struktūrinių fondų lėšomis. Bendra projekto vertė – 4.829 tūkst. Lt., iš 

jo ES fondų lėšų dalis – 4.717 tūkst. Lt. Kurhauze įrengtos daugiafunkcinės ir ekspozicijų salės, buvusiame archyvo pastate – parodų ir meninių 

plenerų salės. Administraciniu pastatu šiandien naudojasi Birštono turizmo informacijos centras. Šiame stilingame pastate gyvai groja muzika, 

kviečiami populiarios muzikos atlikėjai, vyksta kultūriniai ir Birštoną reprezentuojantys renginiai. Taip pat 2013 m. sutvarkytas ir aktyviam poilsiui ir 

turizmui pritaikytas Birštono miesto centrinis parkas. Nutiesti ir atnaujinti dviračių takai, tarp pušų susiformavusiose salose įrengti modernūs 

treniruokliai. Itin didelio jaunimo dėmesio susilaukė riedučių ir riedlenčių rampos. Iš viso parko teritorijoje įrengta dvidešimt treniruoklių. Takų 

vingiuose išdėstytos aštuonios ţymių Lietuvos skulptorių skulptūros. Vienas iš pagrindinių šio projekto finansavimo šaltinių buvo Europos Sąjungos 

regioninės plėtros fondo parama, be kurios nebūtų įmanomas tokio dydţio projekto įgyvendinimas. ES fondų paramos lėšos sudaro 97,01 proc. viso 

finansavimo. Birštono savivaldybės įnašas į projekto įgyvendinimą siekia tik 2,99 proc. viso projekto išlaidų. Bendra projekto vertė – 5.639 tūkst. Lt. 

Iš jo ES fondų lėšų dalis – 5.483 tūkst. Lt. Viso projekto įgyvendinimo metu (2010–2013 m.) buvo sutvarkytas 25 ha ploto miškas ir įrengta visa 

reikalinga infrastruktūra.  
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Jonavos rajono savivaldybė sėkmingai įgyvendina probleminės teritorijos plėtros 2011–2013 metų programą, gerėja miesto aplinka, 

infrastruktūra, sėkmingai atnaujinami daugiabučiai namai, vietoj apleistų namų plečiamas socialinis būstas, gerėja ir plečiasi kelių tinklas, 

rekonstruotos mokyklos, ligoninės, kultūros centrai ir kiti viešieji pastatai. Vienas didţiausių projektų sėkmingai įgyvendintų 2013 m. yra „Centrinės 

miesto dalies gatvių rekonstravimas (Taikos, Vilniaus ir Klaipėdos g.) II dalis“. Projekto metu rekonstruotos Klaipėdos, Taikos ir Vilniaus gatvės, 

kartu įrengiant lietaus kanalizaciją, apšvietimą ir šaligatvius. Projekto įgyvendinimas pagerino transporto infrastruktūrą, sumaţino neigiamą transporto 

poveikį aplinkai, padidino eismo saugumą, pritaikė gatves augančiam automobilių ir pėsčiųjų eismui, sumaţino autoįvykių galimybes. Bendra projekto 

vertė – 3.541.916,89 Lt., iš jų: ES fondų lėšos  – 3.010.629,36 Lt.  Dţiugu, kad Jonava – viena sparčiausiai ES struktūrinių fondų parama daugiabučių 

renovacijai besinaudojančių šalies savivaldybių.  2013 m. Rukloje įvykdyta 2 daugiabučių modernizacija., tai Karaliaus Mindaugo g. 8 (Bendra 

projekto vertė – 746.753,39 Lt. iš jų: ES – 634.740,38 Lt., Privačios lėšos – 112.013,01 Lt.) ir Karaliaus Mindaugo g. 10. (Bendra projekto vertė - 

1.061.124,79 Lt., iš jų: ES -901.956,07 Lt., Privačios lėšos – 159.168,72 Lt.). Rekonstruoti daugiabučiai namai taupo energijos vartojimą: apšildyti ir 

perdengti stogai, iš lauko pusės apšildytos sienos, pakeisti seni ir nesandarūs butų, rūsio ir laiptinių langai, pakeistos lauko ir rūsio durys, įstiklinti 

balkonai. Rekonstruoti daugiabučiai namai taip pat atlieka ir reprezentacinę miesto funkciją, pagerina miesto infrastruktūrą, taigi, pagerėjo bendras 

Jonavos rajono vaizdas. Taip pat 2013 m. baigtas įgyvendinti projektas „Kompleksinė Upninkų kaimo plėtra“. Projekto metu įrengti privaţiavimo 

keliai ir stovėjimo aikštelės prie kapinių, įrengti Jaunystės gatvės šaligatviai ir apšvietimas, įrengta sporto aikštelė, privaţiavimas ir aikštelė prie 

Bendruomenės namų. Pagerėjo Upninkų kaimo gyvenamoji aplinka ir bendruomeninė infrastruktūra. Bendra projekto vertė – 1.013.749,68 Lt., iš jų: 

ES fondų lėšos – 804.090,72 Lt. 

Kaišiadorių rajone esantys Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namai įgyvendino Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą projektą 

„Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namų socialinių paslaugų plėtra“. Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namai iki šiol teikė ilgalaikės socialinės 

globos paslaugas našlaičiams ir be tėvų globos likusiems vaikams. Projekto dėka atsirado galimybė teikti ne tik minėtas ilgalaikes paslaugas, bet ir 

trumpalaikės socialinės globos ir laikino apgyvendinimo paslaugas. . Taip pat buvo įsigyti visi būtini baldai bei įranga – kompiuterinė technika, buitinė 

įranga, sporto ir ţaidimų įranga, kuri leis vaikams sumaţinti stresą ir pagreitinti adaptaciją. Projekto vertė 1.579.755 Lt. Taip pat 2013 m. baigtas 

rekonstruoti Kruonio vidurinės mokyklos pastatas. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai įgyvendinus projektą bus sutaupytos lėšos, skirtos 
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energijos sunaudojimui ir šias lėšas bus galima skirti kitoms reikmėms, tai padės gerinti rajono svarbiausius ekonominius, socialinius ir gyvenimo 

kokybės rodiklius. Bendra projekto vertė - 1.076.876,00 Lt. 

Kauno miestas didţiuojasi  2013 m. baigtu įgyvendinti  projektu  -  „Girstučio“ vandens sporto ir pramogų komplekso rekonstrukcija“. Projekto 

vertė 21,5 mln. litų. Įgyvendinus projektą įrengtas moderniausias ir vienintelis Baltijos šalyse sporto kompleksas, kuriame sėkmingai dera sporto ir 

pramogų dalys: 50 m  8 takų baseinas, 25 m  4 takų baseinas, pramoginis baseinas su pirčių kompleksu ir sūkurinėmis voniomis. Taip pat baigtas 

rekonstruoti  A. Juozapavičiaus prospektas. Projekto vertė 43,6 mln. Lt.  Projekto metu, atsiţvelgiant į paveldosaugos reikalavimus, rekonstruota 2,6 

km ilgio gatvė ir iki 14 m praplatinta vaţiuojamoji dalis, atnaujinti šaligatviai, įrengti nauji šviesoforai, apšvietimas, lietaus nuotekų sistema. 

2013 metais Kauno rajono savivaldybė buvo išrinkta geriausia savivaldybe iš 53 rajoninių savivaldybių Lietuvoje. Dėkinga Kauno rajono 

geografinė padėtis bei puikiai vystoma transporto infrastruktūra – vienas pagrindinių privalumų, kuriant ir vystant verslą. Netoli tarptautinio Kauno oro 

uosto įsikūręs ir sparčiai besiplėtojantis Kauno LEZ nuolat sulaukia naujų investitorių. Kauno rajone daugėja aukštą pridėtinę vertę kuriančių įmonių, 

vystoma logistika, statyba ir statybinių medţiagų gamyba, durpių gamyba,  baldų gamyba, tekstilės gamyba,  drabuţių siuvimas, kailinių dirbinių 

gamyba, variklinių transporto priemonių remontas, farmacinių preparatų gamyba, naujų technologijų kūrimas, maisto pramonė. Dėl augančio įmonių 

skaičiaus Kauno rajone maţėja nedarbas. Kauno rajone Garliavos seniūnijoje atrasti dideli anhidrito ištekliai, kurių gavyba numatoma 30 metų į priekį. 

Anhidrito telkinių gavyba Kauno rajone yra puikioje geografinėje vietoje, nes šalia yra greitkelis bei geleţinkelio linija. Anhidrito kalnakasyba itin 

perspektyvi bei išskirtinė rinkos šaka, kuri turės įtakos ekonomikai visos Lietuvos mastu. 2013 m. rekonstravus avarinės būklės Raudondvario pilies 

išorines atitvaras ir energetinę sistemą,  buvo pagerintos jų energetinės charakteristikos ir skatinamas efektyvus šilumos energijos vartojimas. Siekiant 

skatinti vietos ir atvykstamąjį turizmą bei tinkamai išnaudoti kultūros paveldo objektą buvo rekonstruota  Raudondvario dvaro ledainė, ją pritaikant 

turizmo informacijos centro veiklai. Bendra šių projektų vertė siekia per 5.000 tūkst. Lt. 2013 m buvo renovuotas Kauno rajono Garliavos Jonučių 

vidurinės mokyklos pastato dalis, renovuotas ir modernizuotas Kauno rajono Noreikiškių  vaikų lopšelio–darţelio „Ąţuolėlis“ pastatas, rekonstruotas 

Karmėlavos seniūnijos administracijos pastatas, įrengtas Batniavos mokyklos ir bendruomenės aktyvaus poilsio ir sporto aikštynas, atliktas Neveronių 

bendruomenės patalpų ir Neveronių vidurinės mokyklos sporto salės remontas, atliktas  Daugėliškių pastato  mokyklos remontas, įkuriant 

daugiafunkcinį centrą ir kt. 
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Kėdainių rajono savivaldybė 2013 m. baigė  įgyvendinti 6 ES struktūrinių fondų finansinę paramą gavusius projektus: Kėdainių senamiesčio 

kvartalų detaliųjų planų parengimas, Krakių ir Šėtos miestelių bendrųjų planų parengimas, Specialiųjų planų parengimas, Buvusių pesticidų sandėlių ir 

jų teritorijų tvarkymas Kėdainių rajono savivaldybėje, Šėtos kultūros centro rekonstrukcija, Apšvietimo rekonstravimas, išplėtimas ir įrengimas kaimo 

vietovėse. Įgyvendintų projektų bendra vertė pagal pasirašytas finansavimo administravimo sutartis siekia 4,6 mln. Lt, iš jų 4 mln.Lt – ES fondų 

parama. Įgyvendinant projektą „Buvusių pesticidų sandėlių ir jų teritorijų tvarkymas Kėdainių rajono savivaldybėje“, sutvarkytos apleistos, 

nepriţiūrimos teritorijos, nugriauti buvę pesticidų sandėliai ar jų liekanos, išveţtos ir utilizuotos statybinės atliekos, iškastas ir utilizuotas uţterštas 

gruntas, utilizuoti rasti pesticidų likučiai, atlikti darbų  kontroliniai tyrimai, atveţtas švarus gruntas, išlygintas ţemės paviršius, apţeldinta teritorija. 

Nuo aplinkai pavojingų medţiagų sutvarkyta 0,39 ha teritorija, pašalinta bei 4.398 kub. m. uţteršto grunto. Vykdant projektą buvo sutvarkytos 7 

buvusių pesticidų sandėlių teritorijos (Miegėnų, Gudţiūnų, Plaktinių, Skaistgirių, Angirių, Meironiškių ir Lančiūnavos kaimuose) bei buvusios naftos 

bazės teritorija, esanti Pavermenio kaime. Įgyventam projektui buvo skirta 1.953,3 mln. Lt ES parama. 

Prienų rajono savivaldybė 2013 m. baigė projektą „Tradicinių amatų centro plėtra“. Įrengtame tradicinių amatų centre bus puoselėjami ir 

propaguojami tradiciniai amatai, saugojamas senasis kultūros paveldas. Centre bus vykdomos medţio apdirbimo bei droţybos, kalvystės ir kitokios 

amatų pamokos, organizuojamos kūrybinės stovyklos, vedamos edukacinės programos tradicinių švenčių temomis, organizuojami amatininkų ir 

menininkų susitikimai, simpoziumai, seminarai bei jų darbų parodos. Įkurtas tradicinių amatų centras taps patrauklia laisvalaikio praleidimo vieta 

įvairaus amţiaus ir įvairių socialinių grupių gyventojams bei turistams, skatins tradicinių amatų meistrus perduoti tradicinių amatų įgūdţius jaunimui, 

stiprins tradicinių amatininkų ir tradicinių paslaugų teikėjų tarpusavio bendradarbiavimo ryšius, padidins vietovės patrauklumą, turizmo plėtrą.  Bendra 

projekto vertė - 863.341,81 Lt, ES fondų lėšos – 768.451,42 Lt, savivaldybės lėšos – 94.890,39 Lt. Taip pat baigtas projektas  „Prienų Nemuno 

pradinės mokyklos Ašmintos pradinio ugdymo skyriaus pastato rekonstrukcija, pritaikant jį švietimo, kultūros ir socialines paslaugas vaikams ir vietos 

bendruomenei teikiančiam centrui“. Viename išlikusių Ašmintos dvaro pastatų įkurtoje mokykloje įrengtas universalus daugiafunkcinis centras. 

Įgyvendinant projektą buvo pakeisti seni pastato langai ir durys, stogas, apšiltintos išorės sienos, įrengtas vandentiekis, kanalizacija, renovuotos 

šildymo ir elektros sistemos, įrengta priešgaisrinė ir apsauginė signalizacija. Jame bus teikiamos priešmokyklinio ugdymo, neformalaus vaikų ir 

suaugusiųjų švietimo paslaugos, bus plėtojama meninė ir pramoginė vaikų ir suaugusiųjų veikla, teikiamos bibliotekos paslaugos. Tai padės uţtikrinti 

geresnes mokymosi starto galimybes  Ašmintoje ir gretimose seniūnijose gyvenantiems vaikams, uţtikrins aukštesnį priešmokyklinio ugdymo ir 
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neformalaus uţimtumo paslaugų prieinamumą, paskatins Ašmintos kaime gyvenančių asmenų reintegraciją darbo rinkoje. Bendra projekto vertė-1.668 

140,02 Lt, ES fondų lėšos – 1.417.919,01 Lt. 

Raseinių rajono savivaldybė pradėjo įgyvendinti ar įgyvendino 6 projektus susijusius su švietimo įstaigų  renovavimu ir modernizavimu 

(bendra projektų vertė – 8.139.376,14 Lt, iš jų ES fondų– 6.177.672,59 Lt). 2013 m. Raseinių mieste buvo pradėtos ar baigtos rekonstruoti 3 gatvės 

(bendra jų vertė – 5.374.343,02 Lt, iš jų ES – 4.568.191,55 Lt). Įgyvendinus šiuos projektus Raseinių mieste ne tik  sureguliuoti eismo srautai, bet ir 

pagerėjo eismo sąlygos automobiliams ir pėstiesiems, tuo pačiu uţtikrinamas eismo saugumas, o padidėjus gatvių pralaidumui išvengiama spūsčių. VšĮ 

„Raseinių hipodromas“ baigia įgyvendinti projektą „Raseinių hipodromo rekonstravimas“ (bendra projekto vertė – 4.440.279,10 Lt, iš jų ES fondų– 

4.167.617,39 Lt, pareiškėjo lėšos – 272.661,71 Lt), Įgyvendinus šį projektą buvo renovuotas Raseinių hipodromas, t. y. jis buvo pertvarkytas į I 

kategorijos reikalavimus atitinkantį lygiosioms ţirgų lenktynėms organizuoti tinkamą hipodromą su papildoma infrastruktūra, pritaikyta viešosios 

turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtrai. Taip buvo Raseinių rajono savivaldybėje sukurtas išskirtinis turistų traukos objektas, kuriame bus galima 

reguliariai stebėti organizuojamas lygiąsias ţirgų lenktynes. 

 

 2013 m. vykdant Kauno regiono plėtros planą iki 2020 metų, buvo baigti (įgyvendinti) 87 projektai (2012 m. 89). Iš 283 numatytų priemonių 

buvo vykdytos  42 priemonės (14,8 proc.) (palyginimui 2012 m. - 37 priemonės (13,1 proc., 2011 m. – 55 priemonės (19,4 proc.)):  

„Naujosios ekonomikos“ prioritetas – iš 109 buvo vykdomos 5 priemonės (2012 m. - 7); 

„Modernaus kaimo“ prioriteto – iš 42 buvo vykdoma 10 priemonių (2012 m. 4); 

„Gyvenimo kokybės“ prioriteto – iš 82 buvo vykdoma 14 priemonių (2012 m. 12); 

„Ţmogaus ir aplinkos santaros“ prioriteto  - iš 50 buvo vykdoma 13 priemonių (2012 m. 14). 
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INFORMACIJA APIE PLANO ĮGYVENDINIMĄ 

 

 Pavadinimas Įvykdymo 

terminas 

(pradţia ir 

pabaiga) 

Faktinio 

įvykdymo 

data 

Planuotas 

finansavimas 

ir finansavimo 

šaltinis (-iai) 

(nuo 

įgyvendinimo 

pradţios iki 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigos) 

Savivaldybių 

lėšos; 

Nacionalinio 

biudţeto 

lėšos; ES 

fondai, kita 

uţsienio 

valstybių 

parama; 

Privačios 

lėšos 

Skirtas 

finansavimas 

ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai) 

(nuo 

įgyvendinim

o pradţios 

iki 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigos) 

Vertinimo 

kriterijus 

Planinė 

reikšmė 

Siekiam

as 

rodiklis 

2020 m. 

Faktinė 

reikšmė 

Įvertinimas*

* 

Komentarai ir 

paaiškinimai 

(informacija apie 

priemonių ar uţdavinių 

neįvykdymą lėmusias 

prieţastis, 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 

kraštą 

 Jeigu baigti 

įgyvendinti 

visi tikslo 

uţdaviniai, 

vėliausia 

uţdavinio 

įgyvendinimo 

data 

  Tiesioginės 

uţsienio 

investicijos 

tenkančios 

vienam 

gyventojui 

palyginti 

su šalies 

vidurkiu 

80 61,5 gerai 2010 m. pabaigoje buvo 

66,4 

2011 m. pabaigoje buvo 

60,6 

Materialinė

s 

investicijos 

100 85,5 gerai 2011 m. buvo 74,5 
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tenkančios 

vienam 

gyventojui 

palyginti 

su šalies 

vidurkiu 

1 Uţdavinys Šalies ir 

tarptautiniu 

mastu įtvirtinti 

Kauno 

regiono, kaip 

modernios ir 

konkurenciško

s pramonės 

krašto, įvaizdį 

 Jeigu baigtos 

įgyvendinti 

visos 

uţdavinio 

priemonės, 

vėliausia 

priemonės 

įgyvendinimo 

data 

  Darbuotoja

i, 

dalyvaujan

tys MTTP 

aukštojo 

mokslo ir 

valdţios 

sektoriuose 

1.300 7.272 l.gerai  

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 

institucijų 

projektų 

2010-2013 

 

 3.360.000  X X X  
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rengimas ir 

įgyvendinimas 

 1.1.4.Kauno 

kaip 

universitetinio 

ir 

technologinio 

miesto 

įvaizdţio 

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 

įvaizdţio 

formavimas ir 

bendradarbiav

imo 

skatinimas 

2010-2013 

 

 7.110.000  X X X  

2 Uţdavinys Sudaryti 

sąlygas 

modernios ir 

konkurenciško

s pramonės 

plėtotei bei 

vietos ir 

uţsienio 

investicijoms 

    Tiesioginės 

uţsienio 

investicijos 

metų 

pradţioje, 

mln.Lt, 

Kauno 

regionas 

7000 5.129,2 

 

l.gerai 2010 m. buvo 4.708 

2011 m. buvo 4.605,8 

 

 

Tiesioginės 

uţsienio 

investicijos 

11000 8.652 

 

l.gerai 2010 m. buvo 7.272 

2011 m. buvo 7.672 

 



10 

 

vienam 

gyventojui 

metų 

pradţioje, 

Lt Kauno 

regionas 

Materialinė

s 

investicijos

, mln.Lt 

Kauno 

regionas 

8000 15.715,

7 

l.gerai   

Lietuviško

s kilmės 

prekių 

eksportas, 

mln.Lt 

Kauno 

regionas 

11000 9383,5 l.gerai 2011 m. buvo 8.641,1 

 

 

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 

„Technopolis“ 

infrastruktūros 

2010-2013 

 

 15.000.000  X X 

 

X  
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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 

inţinerinės 

infrastruktūros 

plėtra 

2010-2013 

 

 18.400.000  X X 

 

X  

 1.2.7.Kryţkal

nio pramonės, 

logistikos ir 

komercijos 

potencialo 

vystymas 

2010-2013 

 

 500.000  X X 

 

X  

 1.2.8.Viešojo 

logistikos 

centro 

steigimas ir 

plėtra, 

infrastruktūros 

sukūrimas 

2010-2013 

 

 50.000.000  X X 

 

X  
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 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 

210 193,6 gerai 2010 m. buvo 191,3 

2011 m. buvo 189,5 

 

1 Uţdavinys Gerinti verslo 

aplinkos 

sąlygas, 

įgalinančias 

plėtotis 

smulkiam ir 

    Veikiančių 

maţų ir 

vidutinių 

įmonių 

skaičius 

Kauno 

15.000 13.305 gerai 2010 m. buvo 13.100 

2011 m. buvo 12.948 
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vidutiniam 

verslui bei 

didinti jo 

konkurencing

umą 

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

jų verslumą 

skatinančios 

2010-2013 

 

 3.000.000  X X 

 

X   
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informacijos 

sklaida, 

renginių, 

konkursų, 

mokymų 

organizavimas 

2 Uţdavinys 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 

prieinamumo 

didini

2010-2013 

 

 3.000.000  X X X  



15 

 

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 Uţdavinys Vystyti turimą 

Kauno 

regiono 

transporto 

infrastruktūros 

potencialą 

    Krovinių 

veţimas ir 

apyvarta 

kelių 

transportu. 

Krovinių 

apyvarta, 

tūkst. 

tonkilomet

rių. Iš viso 

pagal 

krovinių 

25.000.

000 

23.449.

062 

gerai  
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veţimo 

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  

 3.1.6.Europini

o standarto 

2010-2013 

 

 1.000.000  X X X  
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geleţinkelio 

vėţės statyba 

 3.1.7.Viduklės 

geleţinkelio 

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 Uţdavinys Plėtoti Kauno 

apskrities 

miestų ir 

rajonų visų 

rūšių 

susisiekimo 

infrastruktūrą 

    Ţvyro 

kelių ilgis, 

km Kauno 

regione 

5.600 5.714 

 

patenkinama

i 

2010 m. buvo 5.719 

2011 m. buvo 5.709 

 

Grunto 

kelių ilgis, 

km Kauno 

regione 

1.300 1.767 l.gerai 2011 m. buvo 1.724  

Vietinės 

reikšmės 

automobili

ų kelių su 

7.900 7.734 

 

gerai 2010 m. buvo 7.688 

2011 m. buvo 7.703 
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danga ilgis, 

km  Kauno 

regione 

Keleivių 

apyvarta, 

mln. 

keleivio-

kilometrų, 

Kauno 

regione 

500 518 l.gerai 2010 m. buvo 520,9 

2011 m. buvo 410,1 

 

 

Priemonė* 3.2.1. Kauno 

regiono 

miestų, 

miestelių ir 

kaimų gatvių  

rekonstrukcija

, naujų gatvių 

tiesimas, taip 

pat apšvietimo 

ir lietaus 

kanalizacijos 

įrengimas 

2010-2013 2013 II ketv. 

2013 III ketv. 

2013 IV ketv. 

105.327.000 3.139.367,79 

3.475.907,44 

3.841.987,98 

2.292.372,03 

X X X 1. Rekonstruota Kėdainių 

miesto Respublikos gatvė 

(1,29 km). 

2. Rekonstruotos Jonavos 

Centrinės miesto dalies 

gatvės (Taikos, Vilniaus ir 

Klaipėdos g.). 

3. Rekonstruotos Prienų 

miesto gatvės: J.Brundzos 

g. (ilgis - 265 m); Laisvės 

a. (ilgis - 113 m), Kęstučio 

g. (ilgis - 761 m), Geguţės 

g.(ilgis - 176 m), įrengti 

nauji gatvių dangos 

pagrindai, šaligatviai, 

įrengtas gatvių apšvietimas 

ir lietaus nuotakynė. 

4. Rekonstruota Raseinių 

miesto Dubysos gatvė. 

 

 3.2.2.Kauno 

regiono 

miestų, 

miestelių ir 

kaimų gatvių 

sankryţų 

rekonstrukcija 

2010-2013  9.500.000  X X X  
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 3.2.3.Kauno 

regiono 

savivaldybių 

ţvyrkelių 

dangų 

tobulinimas ir 

gruntinių kelių 

rekonstrukcija 

į ţvyrkelius  

2010-2013  30.000.000  X X X  

 3.2.4.Kauno 

regiono 

savivaldybių 

ţvyrkelių bei 

gatvių su 

ţvyro ir 

grunto danga 

asfaltavimas  

2010-2013  60.000.000  X X X  

 3.2.5.Panemu

nės ir Jiesios 

tiltų bei  tilto 

iš Ţemosios 

Fredos į 

Nemuno salą 

statyba Kauno 

mieste 

2010-2013  4.000.000  X X X  

 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 2010-2013  500.000  X X X  
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Jonavos 

miesto tilto 

per Neries upę 

rekonstrukcija 

 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 

reikiamos 

infrastruktūros 

sukūrimas 

2010-2013  1.000.000  X X X  

 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 

2010-2013  9.700.000  X X X  
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ir 

atnaujinimas 

bei pėsčiųjų 

tiltų statyba 

Kauno regione 

3 Uţdavinys Diegti ir 

modernizuoti 

eismo 

valdymo 

sistemas, 

kompensacine

s bei saugumo 

priemones 

    Kelių 

eismo 

įvykių 

skaičius 

Kauno 

regione 

600 774 

 

blogai 2010 m. buvo 873. 

2011 m. buvo 586. 

 

 

Suţeistųjų 

skaičius 

Kauno 

regione 

800 921 

 

blogai 2010 m. buvo 1060. 

2011 m. buvo 722. 

 

Ţuvusiųjų 

skaičius 

Kauno 

regione 

36 55 blogai 2010 m. buvo 43. 

2011 m. buvo 49. 

Priemonė* 3.3.1. Kauno 

regiono 

miestų, 

miestelių ir 

kaimų gatvių  

rekonstrukcija

, naujų gatvių 

tiesimas, taip 

pat apšvietimo 

ir lietaus 

kanalizacijos 

įrengimas 

2010-2013  105.327.000  X X 

 

X  

 3.3.2.Šaligatvi

ų įrengimas ir 

rekonstrukcija 

Kauno regione 

2010-2013  8.800.000  X X X  
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 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.Ţiedinės 

sankryţos 

Prienų g. (A16 

magistralė)  

Birštono 

mieste 

įrengimas 

2010-2013  700.000  X X 

 

X  

 3.3.5.Apšvieti

mo ir saugaus 

eismo 

priemonių 

įrengimas 

Prienų g. (A16 

magistralė) 

Birštono 

mieste 

2010-2013  4.000.000  X X 

 

X  

 3.3.6.Ţiedinės 

sankryţos 

įrengimas 

Kaišiadorių 

mieste 

Gedimino ir 

Paukštininkų 

g. sankirtoje 

2010-2013  300.000  X X 

 

X  
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 3.3.7.Automat

izuotos gatvių 

tinklo 

valdymo ir 

prieţiūros 

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 

Kauno 

regionas taptų 

tarptautinio ir 

vietinio 

turizmo bei 

įvairiapusiškų 

poilsio 

paslaugų 

centru 

    Apgyvendi

ntų svečių 

apgyvendi

nimo 

paslaugas 

teikiančios

e įstaigose 

skaičiaus 

pokytis, 

proc. 

15 4,7 l.gerai   

1 Uţdavinys Vystyti 

poilsio, 

pramogų, 

rekreacinio 

sporto ir 

turizmo 

paslaugų 

    Apgyvendi

ntų svečių 

skaičius 

Kauno 

regione 

250.000 221.112 

 

l.gerai 2010 m. buvo 203.700. 

2011 m. buvo 213.303 

 

Suteikta 

nakvynių 

1.000.0

00 

535.022 gerai 2010 m. buvo 527.500. 

2011 m. buvo 531.031 
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infrastruktūrą, 

uţtikrinant 

teikiamų 

turizmo 

paslaugų 

visapusiškumą 

bei gerinant 

paslaugų 

kokybę 

Kauno 

regione 

Poilsiautoj

ų skaičius 

kaimo 

turizmo 

sodybose.  

 

75.000 45.700 gerai   

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   

 4.1.3. 

Kultūros 

paveldo 

objektų 

pritaikymas 

turizmui 

Kauno 

apskrityje 

2010-2013 2013 IV ketv. 32.700.000 880.753,23 X X 

 

X 1. Sukurtas turizmo 

traukos objektas – Kauno 

rajono turizmo 

informacijos centras. 

 

 4.1.4.Jono 

Pauliaus II 

piligrimų 

kelio projekto 

įgyvendinimas 

ir reikalingos 

infrastruktūros 

sukūrimas 

2010-2013  5.000.000  X X 

 

X   
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 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, 

hipodromų 

statyba,  

įrengimas, 

rekonstravima

s. 

2010-2013  58.000.000  X X 

 

X   

 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   
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 4.1.9.Kauno 

regiono 

viešosios 

autoturizmo 

infrastruktūros 

plėtra ir trasų 

ţymėjimas  

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.Privaţi

uojamųjų 

kelių prie 

turizmo 

objektų bei 

rekreacinių 

zonų 

įrengimas 

2010-2013  3.650.000  X X 

 

X   

 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 2013 m. I 

ketv. 

200.000 450.552,75 X X 

 

X 1.Pilnai įrengta 

Rumšiškių mobilios 

prieplaukos ir jos prieigų 

infrastruktūra:  pasodinti 

daugiamečiai augalai, 

sutvarkyti  privaţiavimo 

keliai ir aikštelės, įrengtas 

pėsčiųjų takelio ir 

prieplaukos apšvietimas. 

Taip pat atnaujintos 
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prieplaukos atitvaros, 

suoliukai, pastatyti 

informaciniai stendai, 

nupirktos šiukšlių dėţės, 

biotualetai. 

 4.1.14.Vanden

s turizmo 

trasų Kauno 

regiono 

upėmis 

sukūrimas ir 

vandens 

turizmo ir 

pramogų 

vystymas, taip 

pat sukuriant 

reikiamą 

infrastruktūrą 

2010-2013  6.950.000 649.152 X X 

 

X 1. Įrengta 1,5 km. 

dviračių tako atkarpa 

Birštono savivaldybės 

Škėvonių kaime ir poilsio 

aikštelė su dviračių 

stovais ir stogine. 

 

 4.1.15.Vanden

s turizmo 

kranto 

infrastruktūros 

plėtros 

projektų, 

skatinančių 

kurti 

kompleksinius 

turizmo 

produktus 

Kauno 

regione, 

įgyvendinimas 

2010-2013  4.700.000  X X 

 

X   

 4.1.16.Kauno 

regiono 

dviračių trasų 

ţenklinimas 

2010-2013  630.000  X X 

 

X   
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 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.Paţinti

nių turistinių 

trasų ir 

apţvalgos 

aikštelių 

tinklo su pilna 

turizmo 

infrastruktūra 

įrengimas 

Kauno 

regiono 

gamtinėje 

kultūrinėje 

2010-2013  2.250.000  X X 

 

X   
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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

as Kauno 

regione 

2010-2013 2013 III ketv. 

2013 IV ketv. 

23.568.000 195.774,35 

161.222,88 

88.924,60 

X X 

 

X 1. Įrengta aktyvaus 

poilsio zona 

Ţemaitkiemio kaime 

Prienų r. 

2. Viešoji erdvė Ašmintos 

kaime Prienų r.  pritaikyta 

laisvalaikiui ir 

bendruomenės poreikiams. 

3. Viešoji erdvė Naujos 

Ūtos kaime Prienų r.  

sutvarkyta ir pritaikyta 

vietos gyventojų 

poreikiams 

 

 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 

2010-2013  1.000.000  X X 

 

X   



30 

 

Pociūnų 

aerodrome 

 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.Paţaisli

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 

kompleksų 

įrengimas bei 

infrastruktūros  

modernizavim

as 

2010-2013  30.000.000  X X 

 

X   

 4.1.30.Medinė

s Kauno 

architektūros 

paveldo 

paţinimas ir 

saugojimas 

2010-2013  1.000.000  X X 

 

X   
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 4.1.31.Kauno 

tvirtovės fortų 

pritaikymas 

turizmo 

reikmėms 

2010-2013  5.000.000  X X 

 

X   

 4.1.32.Vytaut

o didţiojo 

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  X X 

 

X   

 4.1.34.Laisvės 

al. 

atgaivinimas 

ir  pritaikymas 

turizmo 

poreikiams 

2010-2013  30.000.000  X X 

 

X   

 4.1.35.Kauno 

karinio 

memorialinio 

paveldo 

atstatymas ir 

pritaikymas 

visuomenės ir 

2010-2013  10.000.000  X X 

 

X   
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turizmo 

poreikiams. 

 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 Uţdavinys Stiprinti 

turizmo 

informacinę 

sistemą ir 

aktyviai 

vykdyti 

rinkodarą 

    Kauno 

regiono  

turizmo 

informacij

os centro 

aptarnautų 

interesantų 

skaičius 

250.000 144.944 gerai 2011 m. buvo 155.000  

Vietinių 

vienadieni

ų lankytojų 

kelionių 

skaičius 

Kauno 

4000 1.994,1 patenkinama

i 
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regione, 

tūkst. 

Vietinių 

vienadieni

ų lankytojų 

kelionių 

išlaidos 

Kauno 

regione, 

mln. Lt 

300 161,8 patenkinama

i 

  

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 

turistus, 

kokybės 

gerinimo 

programos 

parengimas 

2010-2013  360.000  X X 

 

X   

 4.2.3.Naujų 

dalykinio, 

konferencinio 

ir renginių 

turizmo 

programų bei 

2010-2013  278.000  X X 

 

X   
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turizmo 

produktų 

kūrimas 

 4.2.4.Kauno 

regiono 

savivaldybių , 

kaip turistams 

patrauklaus 

regiono, 

įvaizdţio 

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 

įsteigimas ir 

veiklos 

organizavimas 

2010-2013  605.000  X X 

 

X   

 4.2.7.Turistų 

srautų Kauno 

regiono 

savivaldybėse 

analizė ir 

stebėsena 

2010-2013  155000  X X 

 

X   

 4.2.8.Dalykini

o, 

2010-2013  255.000  X X 

 

X   
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konferencinio 

ir renginių 

turizmo 

informacijos 

sklaida 

panaudojant 

regiono 

išteklius ir 

kompleksinių 

paslaugų 

kūrimas 

 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 

rinkodaros 

strategijų 

sukūrimas ir 

įgyvendinimas

. 

2010-2013  380.000  X X 

 

X   

 4.2.11.Turizm

o informacinių 

centrų veiklos 

efektyvumo 

didinimas ir jų 

tinklo plėtra 

2010-2013  1.300.000  X X 

 

X   
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 4.2.12.Turizm

o 

informacinės 

sistemos  

plėtra 

2010-2013  530.000  X X 

 

X   

 4.2.13.Turizm

o verslo 

misijų ir 

ţurnalistų, 

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 

bendruomenes 

bei gerinti 

bendruomenin

ę 

infrastruktūrą 

    Kaimo 

vietovės, 

kuriuose 

visiškai 

modernizu

ota 

bendruome

ninė 

infrastrukt

ūra, proc. 

90     

1 Uţdavinys Telkti ir 

aktyvinti 

kaimo 

bendruomenes

    Kaimo 

gyventojų 

turinčių 

kompiuteri

80     
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, plėtoti vietos 

partnerystę 

nį 

raštingumą 

dalis, proc. 

Viešo 

interneto 

prieigų 

kaimo 

vietovėse 

skaičius 

300     

Parengtų ir 

įgyvendint

ų Vietos 

veiklos 

grupių 

strategijų 

skaičius 

6 0    

Bendruom

eninės 

infrastrukt

ūros 

moderniza

vimo ir 

gyvenamos

ios 

aplinkos 

gerinimo 

projektų 

skaičius 

30 5    

Modernizu

otų ir 

pastatytų 

kaimo 

kultūros 

įstaigų 

skaičius 

10     
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Priemonė 1.1.1.Aktyvau

s poilsio 

infrastruktūros 

modernizavim

as ir plėtra 

kaimo 

vietovėse 

2010-2013 2013 II ketv. 

2013 III ketv. 

2013 IV ketv. 

8.000.000 

 

771.307,94 

838.345,94 

123.926,08 

123.616,08 

1.013.749,68 

61.862,82 

113.626,08 

61.862,82 

123.626,08 

X X 

 

X 1. Sutvarkyta Ţeimių 

miestelio viešoji  

aplinka. 

2. Sutvarkyta Ruklos 

miestelio viešoji  

aplinka. 

3. Įrengtas Jiezno 

gimnazijos aikštynas. 

4. Įrengtas Šilavoto 

pagrindinės mokyklos 

sporto aikštynas. 

5. Sutvarkyta Upninkų 

miestelio viešoji 

aplinka. 

6. Įrengta krepšinio 

aikštelė Klebiškio 

kaime Prienų r. 

7. Įrengtas Naujosios 

Ūtos pagrindinės 

mokyklos universalaus 

sporto aikštynas Prienų 

r. 

8. Įrengta krepšinio 

aikštelė Kunigiškių 

kaime Prienų r. 

9. Įrengtas Balbieriškio 

pagrindinės mokyklos 

daugiafunkcinis sporto 

aikštynas Prienų r. 

 

 1.1.2. Kaimo 

kultūros namų 

bei centrų 

statyba, 

modernizavim

as ir 

renovavimas 

2010-2013  17.000.000  X X 

 

X   

 1.1.3.Kaimo 

gyventojų 

kompiuterinio 

2010-2013  1.400.000  X X 

 

X   
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raštingumo 

tobulinimas 

 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 ţaidimų 

aikštelių 

seniūnijų 

gyvenvietėse 

atnaujinimas 

bei įrengimas 

2010-2013 2013 IV ketv. 4.000.000 426.004,66 

190.884 

X X 

 

X 1. Rekonstruotas vaikų 

lopšelio – darţelio 

„Daigelis“ aikštynas 

Kauno r. 

2. Atnaujintos 2 sporto 

aikštelės – Domeikavoje 

Neries g. ir Voškonyse 

Taikos g. Kauno r. 

 

 1.1.8.Bendruo

menių patalpų 

kaimo 

vietovėse 

įrengimas su 

visa 

infrastruktūra, 

apimant 

internetinę 

2010-2013 2013 III ketv. 5.000.000 365.273,86 X X 

 

X 1. Rekonstruotas pastatas, 

esantis Parko g. 5B, 

Vandţiogalos mstl. 

pritaikant bendruomenės 

poreikiams 
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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 

ţmonių 

mokymas  

2010-2013 2013 IV ketv. 5.000.000 38.125 

38.001,18 

 

X X 

 

X 1. Įsigytos priemonės, 

suorganizuoti ir įvykdyti 

renginių ciklai ir 

rankdarbių gamybos 

vakarai Kauno r. 

2. Surengta medţio 

droţėjų – skulptorių 

pleneras ir Ruklos 

bendruomenės šventė, 

Jonavos r. 
 

 

 1.1.11.Bendru

omeninės 

infrastruktūros 

gerinimas ir 

gyvenamosios 

aplinkos 

gerinimas   

2010-2013 2013 II ketv. 

2013 III ketv. 

2013 IV ketv. 

27.000.000 416.302 

1.191.774,98 

1.508.642,19 

128.316,49 

124.646 

124.185 

121.364 

411.296 

85.520 

X X 

 

X 1. Įrengtas Batniavos 

mokyklos ir 

bendruomenės 

aktyvaus poilsio ir 

sporto aikštynas. 

2. Kauno r. sav. 

rekonstruota 2200 m. 

Gėlių  gatvės 

šaligatvių; sutvarkyta 

aikštelės prie Kryţiaus 

(Ţalgirio-Jurginų g.) 

aplinka. 

3. Pagerinta 

bendruomeninė 

infrastruktūra Birštono 

vienkiemio kaime. 

4. Suremontuotas 

administracinis pastatas 

Klebiškio kaime ir 

pritaikytas visuomenės 

poreikiams. 

5. Vandţiogalos mstl. 

parkas pritaikytas 
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bendruomenės 

poreikiams. 

6. Įsigyta technika, skirta 

aplinkos tvarkymui 

Jonavos r.sav. 

7. Įrengta daugiafunkcinė 

sporto aikštelė 

Eţerėlyje, Kauno r. 

8. Suremontuota sporto 

salė pritaikant ją 

bendruomenės 

poreikiams Kauno r. 

9. Suremontuotos Kauno 

rajono Neveronių 

vidurinės mokyklos 

administracinio pastato 

administracinės ir 

sporto salės patalpos 

pritaikant jas 

bendruomenės 

poreikiams. 

 1.1.12.Jaunim

o ir 

suaugusiųjų 

centrų 

kūrimas ir jų 

pritaikymas 

visuomeninei 

veiklai. 

2010-2013  4.250.000  X X 

 

X   

2 Uţdavinys Pagerinti 

ţemės ūkio ir 

kaimo 

inţinerinių 

tinklų 

infrastruktūrą 

ir ją plėtoti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendint

ų ţemės 

ūkio ir 

kaimo 

inţinerinių 

tinklų 

infrastrukt

ūros 

tobulinimo 

70 1    
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projektų 

skaičius 

Priemonė* 1.2.1. 

Kaimiškųjų 

vietovių 

drenaţo - 

melioracijos 

sistemos 

funkcionavim

o uţtikrinimas 

ir plėtra 

2010-2013 2013 IV ketv. 32.000.000 967.260,32 X X 

 

X 1. Įrengti vandentiekio ir 

nuotekų tinklai Ragoţių ir 

Čičinų kaimuose, Jonavos 

r. 

 

 1.2.2.Kaimo 

vietovių 

inţinerinių 

tinklų 

atnaujinimas 

ir tobulinimas  

2010-2013 2013 III ketv. 19.000.000 268.800 X X 

 

X 1. Rekonstruota ar naujai 

įrengta apie 1 km drenaţo 

rinktuvų ir 2 km drenaţo 

sausintuvų 13,86 ha plote 

Raseinių r.sav. 

 

 1.2.3.Uţtvank

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 

2010-2013  4.000.000  X X 

 

X   
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vietoj elektros 

3 Uţdavinys Gerinti ţemės 

ūkio 

specialistų ir 

ţemdirbių 

mokymo ir 

konsultavimo 

sistemą 

    Ţemės 

ūkio 

mokymo 

kursų 

dalyvių 

skaičius 

9000     

      Asmenų, 

dalyvavusi

ų ţ.ū. 

mokslo 

ţinių bei 

inovacijų 

sklaidos 

priemonėse

, skaičius 

5500     

      Ţemės, 

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 

2010-2013  600.000  X X 

 

X   
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ţemės ūkio 

klausimais/ 

mokymams.  

 1.3.2.Alternat

yvių verslų 

plėtros Kauno 

regione 

(mokymai, 

patirties 

dalinimasis, 

technologijų 

diegimas ir 

pan.) rėmimas 

2010-2013  780.000  X X 

 

X   

 1.3.3.Ţemės 

ūkio mokyklų 

ir kitų 

mokymo 

institucijų 

įtraukimas į 

nuolatinį 

kvalifikacijos 

kėlimą  

2010-2013  615.000  X X 

 

X   

 1.3.4.Ţemės 

ūkio mokslo, 

studijų ir 

verslo plėtra 

steigiant 

specializuotą   

„Ţemės, 

miškų, 

vandens ir 

maisto ūkio 

mokslo, 

studijų ir 

verslo   

centrą (slėnį) 

2010-2013  80.000.000  X X 

 

X   
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„Nemunas“ 

4 Uţdavinys Išsaugoti 

kultūrinį 

paveldą kaimo 

vietovėse 

    Atnaujintų 

kultūros 

paveldo 

objektų 

skaičius 

12     

      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 2013 III ketv. 1.200.000 130.473,00 X X 

 

X 1. Įkurtas Skriaudţių 

buities muziejaus 

amatų kiemelis. 

2.  

 

 1.4.2.Kaimo 

kultūrinio 

paveldo 

objektų 

pritaikymas 

turizmo ir 

bendruomenių 

reikmėms 

2010-2013  7.800.000  X X 

 

X   

 1.4.3.Etnograf

inių renginių 

skatinimas ir 

rėmimas 

2010-2013  1.350.000  X X 

 

X   

 1.4.4.Etnokult

ūros paveldo 

2010-2013  2.000.000  X X 

 

X   
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objektų 

išsaugojimas 

 1.4.5.Tradicini

ų amatų 

centrų 

steigimas 

2010-2013  5.000.000  X X 

 

X   

2 Tikslas Padidinti 

tradicinių ir 

ekologinių 

ţemės ūkio 

produktų 

gamybos 

efektyvumą ir 

konkurencing

umą. 

 

    Prekiniai 

visiško 

uţimtumo 

ir didelio 

našumo 

ūkiai, 

kuriuose 

taikomi 

modernūs 

ūkininkavi

mo 

metodai, 

diegiamos 

inovacijos 

5500 x    

Vidutinis 

ūkio dydis, 

ha 

20 15    

1 Uţdavinys  Padidinti 

ţemės ūkio 

pirminės 

gamybos 

struktūrų 

gyvybingumą, 

jas 

modernizuoti 

ir ekologizuoti 

ţemės ūkio 

gamybą 

    Atliktų 

dirvoţemio 

ir geriamo 

vandens 

kokybės 

tyrimų 

skaičius 

500     

Ekologinių 

ūkių dalis 

nuo bendro 

ūkių 

skaičiaus, 

20     
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proc. 

Ekologinių 

ţemės ūkio 

naudmenų 

dalis nuo 

bendro 

ţemės ūkio 

naudmenų  

ploto, proc. 

15     

Sukurtų 

ţemės ūkio 

gamybos 

kooperacij

os 

struktūrini

ų vienetų 

skaičius 

5     

Įkurtų 

ţemės ūkio 

(kaimo) 

rėmimo 

fondų 

įkūrimas ir 

jų 

finansuoja

mų 

programų 

skaičius 

6     

Priemonė* 2.1.1.Dirvoţe

mio ir 

geriamo 

vandens 

kokybės 

tyrimų 

vykdymas 

2010-2013  500.000  X X 

 

X   
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 2.1.2.Ţemės 

ūkio (kaimo) 

rėmimo fondų 

įkūrimas ir 

programų 

parengimas 

2010-2013  2.500.000  X X 

 

X   

 2.1.3.Pirminės 

ţemės ūkio 

gamybos 

struktūrinių 

vienetų 

kooperacijos 

skatinimas 

2010-2013  1.000.000  X X 

 

X   

 2.1.4.Ekologin

ės ţemės ūkio 

produkcijos 

gamybos 

plėtra, 

įskaitant 

paramą 

ekologiniam 

ūkininkavimui 

2010-2013  1.300.000  X X 

 

X   

2 Uţdavinys Modernizuoti 

ir ekologizuoti 

ţemės ūkio 

produkcijos 

perdirbimą bei 

sukurti 

veiksmingą 

rinkodaros 

sistemą 

    Įrengtų ir 

modernizu

otų ţemės 

ūkio 

produktų 

surinkimo, 

supirkimo 

ir 

perdirbimo 

punktų, 

atitinkanči

ų ES 

standartus 

skaičius 

10     
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      Įsteigtų 

naujų 

ţemės ūkio 

produkcijo

s 

perdirbimo 

įmonių 

skaičius 

3     

      Įmonių, 

perdirbanči

ų ţemės 

ūkio 

produkciją 

į ne maisto 

produktus, 

skaičius 

5     

Priemonė* 2.2.1.Ţemės 

ūkio produktų 

surinkimo, 

supirkimo ir 

perdirbimo 

punktų, 

atitinkančių 

ES standartus 

įrengimas ir 

plėtra  

2010-2013 2013 III ketv. 3.600.000 

1.631.489 

 X X 

 

X 1. Modernizuoti Kauno 

lopšelio-darţelio 

„Vėrinėlis“ pastato 

išoriniai atitvarai ir 

inţinerinės sistemos. 

 

 2.2.2.Investici

jų į ţemės 

ūkio 

produkcijos 

perdirbimo 

įmones 

skatinimas 

2010-2013  3.600.000  X X 

 

X   

 2.2.3.Įmonių, 

perdirbančių 

2010-2013 2013 III ketv. 2.650.000 516.124,16 X X 

 

X 1. Padidintas vartojamos 

energijos efektyvumas 
 



50 

 

ţemės ūkio 

produkciją į 

ne maisto 

produktus, 

veiklos plėtros 

skatinimas 

Kauno Maironio 

universitetinės gimnazijos 

pastate, J.Jablonskio g. 6, 

Kaune. 

3 Tikslas Plėtoti 

netradicinį 

ţemės ūkį ir 

ţemės ūkiui 

alternatyvią 

ekonominę 

veiklą 

    Ne ţemės 

ūkio srityje 

uţimtųjų 

kaimo 

gyventojų 

dalis, proc. 

75 proc.     

1 Uţdavinys 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 

6000     
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ugdymo 

priemonėse

, skaičius 

Biokuro 

gamybos 

bei kitų 

atsinaujina

nčių 

išteklių 

panaudoji

mo kaime 

projektų 

skaičius 

30     

Asmenų ir 

įsteigtų 

įmonių, 

uţsiimanči

ų kita nei 

ţemės ūkio 

veikla, 

skaičius 

1000     

Priemonė* 2.3.1.Ţemės 

ūkio paskirties 

ţemės sklypų 

konsolidavim

o priemonių 

rėmimas 

2010-2013 

 

250.000  X X 

 

X   

 2.3.2.Netinka

mų ţemės 

ūkio paskirties 

ţemių 

uţsodinimas 

mišku 

2010-2013 

 

3.000.000  X X 

 

X   

 2.3.3.Visuome

ninės 

2010-2013 
 

2.000.000  X X 

 

X   
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paskirties 

ţemės sklypų 

nuosavybės 

dokumentų 

sutvarkymas 

 2.3.4.Tvenkini

ų ir kitų 

vandens 

telkinių 

valymas, 

pakrančių 

zonų 

sutvarkymas ir 

pritaikymas  

rekreacinėms 

zonoms  

2010-2013 

 

14.000.000  X X 

 

X   

 2.3.5.Ţemės 

ūkio valdų 

modernizavim

as 

2010-2013 

 

8.000.000  X X 

 

X   

2 Uţdavinys Pagerinti 

ţemėvaldą ir 

ţemėnaudą 

    Įgyvendint

ų Ţemės 

ūkio 

paskirties 

ţemės 

sklypų 

konsolidav

imo 

priemonių 

skaičius 

20     

Netinkamų 

ţemės ūkio 

paskirties 

ţemių 

uţsodintų 

1000     
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mišku 

plotas, ha 

Išvalytų 

tvenkinių ir 

kitų 

vandens 

telkinių, 

sutvarkytų 

pakrančių 

zonų 

skaičius 

15     

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 2010-2013  700.000  X X X   
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cijų kaimo 

verslų plėtrai 

teikimas bei  

kaimo ţmonių 

verslumo 

ugdymas 

 

 3.1.4.Biokuro 

gamybos bei 

kitų 

atsinaujinanči

ų išteklių 

panaudojimo 

kaime 

skatinimas  

2010-2013 2013 IV ketv. 1.000.000 584.015,52 X X 

 

X 1.Pastatyta Ţeimių 

pagrindinės mokyklos 

biokuro katilinė, Jonavos 

r. 

 

3 Prioritetas GYVENIMO KOKYBĖ  

1 Tikslas  Skatinti 

informacinės 

visuomenės 

formavimąsi ir 

vystymąsi 

    Namų 

ūkiai 

turintys 

interneto 

prieigą, 

proc. 

73 62,9    

1 Uţdavinys Kurti ir plėtoti 

informacinę 

infrastruktūrą 

    Plačiajuosč

io ryšio 

skverbtis, 

proc. 

50 35,4    

Naujų 

elektronini

ų paslaugų 

skaičius 

bibliotekos

e 

20     

Priemonė* 1.1.1. Viešųjų 

bibliotekų 

infrastruktūros 

2010-2013 2013 IV ketv. 14.460.000 

 

300.000 X X 

 

X 1. Suremontuotas Jonavos 

rajono viešosios 

bibliotekos stogas ir 

pakeisti langai 
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modernizavim

as ir plėtra 

Kauno regione 

 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 ţmonių 

verslumo 

ugdymas 

2010-2013  700.000  X X 

 

X  

Priemonė* 1.2.4. Piliečių 

e.demokratijos 

vystymas 

Kauno regione 

2010-2013  4.325.000  X X 

 

X  

Priemonė* 1.2.5. 

Elektroninių 

darbo 

organizavimo 

ir procesų 

2010-2013  6.890.000 

 

 X X 

 

X  
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valdymo 

priemonių 

diegimas 

savivaldybėse 

 1.2.6.Miestų 

savivaldybių 

biudţetinių 

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  

 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 

2010-2013  1.400.010  X X 

 

X  
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ePaslaugų 

sukūrimui 

2 Uţdavinys 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

s 

viešosiomi

s ir 

administra

cinėmis 

paslaugomi

s, sudaro 

šią visų 

šalies 

gyventojų 

65    
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dalį 

      Savivaldyb

ių įstaigų, 

institucijų 

prijungtų 

prie bendro 

duomenų 

tinkle, 

proc. 

90    

Priemonė* 2.2.1. 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

paslaugas 

teikiančių 

įstaigų 

modernizavim

as ir jų 

infrastruktūros 

plėtra 

2010-2013 2013 II ketv. 

2013 IV ketv, 

18.500.000 1.036.812,45 

848.840,35 

861.902,35 

X X 

 

X 1. 1.Modernizuotas Raseinių 

lopšelis – darţelis 

„Saulutė“. 

2. 2.Modernizuotas Kauno 

rajono Noreikiškių vaikų 

lopšelis-darţelis 

„Ąţuolėlis“. 

3. 3.Modernizuotas Kauno 

lopšelis-darţelis 

„Giliukas“. 

 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 2013 I ketv. 

2013 IV ketv. 

34.500.000 1.562.865,02 

1.244.024,44 

X X 

 

X 1. Rekonstruotas Raseinių 

lopšelio – darţelio 

„Saulutė“ pastatas ir 

modernizuotos 

energetikos sistemos. 

2.  Pagerintos Kaišiadorių 

Vaclovo Girţado 

vidurinės mokyklos 

pastatų energetinės 

charakteristikos. 

 2.2.4.Mokyklų 2010-2013  16.500.000  X X X  
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stadionų bei 

sporto 

aikštynų 

renovacija 

 

 2.2.5.Vaizdo 

stebėjimo 

sistemos 

švietimo 

įstaigose 

diegimas 

Kauno regione 

2010-2013  100.000  X X 

 

X  

3 Uţdavinys Įdiegti 

„elektroninės 

valdţios“ ir 

„elektroninės 

demokratijos“ 

paslaugas 

regiono 

bendruomenei 

    Plačiajuosč

io ryšio 

skverbtis, 

proc. 

50 35,4   

      Naujų 

elektronini

ų paslaugų 

skaičius 

bibliotekos

e 

20    

 2.3.1.Kauno 

apskrities ir 

savivaldybių 

administracijų 

bei joms 

pavaldţių 

biudţetinių 

įstaigų 

darbuotojų 

kompetencijos 

2010-2013 2013 IV ketv. 3.400.000 44.850 

44.850 

X X 

 

X 1. Kalbos mokymas 

dainuojant ir ţaidţiant. 

2. Uţmegzti 

bendradarbiavimo 

ryšiai su 9 ES šalių 

pedagogais. 
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ir gebėjimų 

didinimas 

 2.3.2.Gyvento

jų 

kompiuterinio 

raštingumo 

didinimas, 

siekiant 

maţinti 

skaitmeninę 

atskirtį 

2010-2013  4.750.000  X X 

 

X  

Priemonė* 2.2.3. 

Nestacionarių 

socialinių 

paslaugų 

infrastruktūros 

plėtra 

2010-2013  17.296.000  X X 

 

X  

 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 

paslaugų 

sistemos 

sukūrimas 

2010-2013  950.000  X X 

 

X  

 2.3.6.Gyvento

jų švietimo 

programos 

2010-2013 2013 III ketv. 1.430.000 41.000 X X 

 

X 1. Kauno r. parengta 2 

mišraus mokymo 

vadovai mokytojams ir 
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mokymasis 

visą gyvenimą  

įgyvendinimas 

besimokantiems 

suaugusiems; 

patobulintos mokytojų 

ir studentų 

(besimokančiųjų“ 

kompetencijos, kaip 

panaudojant mišraus 

mokymo metodika. 

 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 

sumaţinti jų 

socialine 

atskirtį Kauno 

regione 

2010-2013  6.020.000   X X 

 

X  

4 Uţdavinys Skatinti 

„elektroninio 

verslo“ plėtrą 

    Pagrindinė

s viešosios 

ir 

administra

cinės 

paslaugos, 

perkeltos į 

elektroninę 

erdvę (nuo 

trečio 

perkėlimo į 

elektroninę 

erdvę 

lygio), 

85    
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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  X X 

 

X  

 2.4.2.Jaunimo 

techninės 

kūrybos 

2010-2013  1.100.000  X X 

 

X  



63 

 

centrų 

kūrimas   

2 Tikslas Uţtikrinti 

lygias 

galimybes 

įgyti 

kokybišką 

išsilavinimą 

    Besimokan

čių 

gyventojų 

dalis, proc. 

60 45   

1 Uţdavinys Skatinti 

mokymo 

įstaigų tipų 

įvairovę bei 

racionaliai 

plėtoti šių 

įstaigų tinklą 

ir tobulinti jų 

teikiamas 

paslaugas 

    Besimokan

čių 

gyventojų 

dalis, proc. 

60 45   

      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 

formos 

specialiųjų 

2010-2013  3.150.000  X X 

 

X  
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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 

sistemos 

įdiegimas 

2010-2013  500.000  X X 

 

X  
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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 

grąţinimas 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  

 

2010-2013 2013 IV ketv. 13.350.000 189.461 X X 

 

X 1. Atliktas Daugeliškio 

pastato-mokyklos 

remontas, įkuriant 

daugiafunkcinį centrą 

Kauno r. 

2 Uţdavinys Renovuoti ir 

modernizuoti 

švietimo, 

ugdymo 

įstaigas bei jų 

infrastruktūrą 

    Vietų 

skaičius 

ikimokykli

nio 

ugdymo 

įstaigose, 

tenkantis 

100 vaikų 

100 101 l.gerai 2011 m. buvo 93 

2010 m. buvo 87 

      Bendrojo 

lavinimo 

231    
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mokyklose 

pastatytų 

arba 

renovuotų 

sporto salių 

skaičius 

      Profesinių 

mokyklų 

mokinių 

skaičius 

14000 10.806 

 

patenkinama

i 

2011-2012 m. buvo 

11.030 

2010-2011 m. buvo 

11.358 

      Universali

ų, 

daugiafunk

cinių 

centrų 

skaičius 

60    

Priemonė* 2.2.1. 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

paslaugas 

teikiančių 

įstaigų 

modernizavim

as ir jų 

infrastruktūros 

plėtra 

2010-2013  18.500.000  X X 

 

X  

 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 2013 I ketv. 34.500.000 

 

961.551,91 

 

X X 

 

X 1. Apšiltintas ir 

modernizuotas 

Kaišiadorių rajono 

Kruonio vidurinės 



67 

 

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 

Kauno regione 

2010-2013  100.000  X X 

 

X  

3 Uţdavinys Kurti ir 

tobulinti 

mokymosi 

visą gyvenimą 

sistemą 

        

 2.3.1. Kauno 

regiono ir 

savivaldybių 

administracijų 

bei joms 

pavaldţių 

biudţetinių 

įstaigų 

darbuotojų 

kompetencijos 

ir gebėjimų 

didinimas 

2010-2013 2013 III ketv. 3.400.000 677.200 X X 

 

X 1. Atliktas kokybinis ir 

kiekybinis kūrybiškumo 

ugdymo 4, 8, 12 klasėse 

tyrimas; sukurta  

kūrybiškumo ugdymo 

lietuvių kalbos pamokose 

metodika; mokomoji 

medţiaga mokiniams ir 

filmuota metodinė 

medţiaga mokytojams. 

 2.3.2. 

Gyventojų 

kompiuterinio 

raštingumo 

didinimas, 

  4.750.000  X X 

 

X  
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siekiant 

maţinti 

skaitmeninę 

atskirtį 

3 Tikslas Uţtikrinti 

teikiamų 

socialinių 

paslaugų 

prieinamumą 

    Nestaciona

riomis 

socialinėmi

s 

paslaugomi

s 

besinaudoj

ančių 

gyventojų 

dalis 

palyginti 

su visais 

socialinėmi

s 

paslaugomi

s 

besinaudoj

ančiais 

gyventojais 

30    

1 Uţdavinys Plėtoti 

socialines 

paslaugas, 

skirtas 

socialiai 

paţeidţiamų 

grupių asmenų 

integravimui į 

regiono 

socialinį ir 

ekonominį 

gyvenimą 

    Veikiančių 

krizių 

centrų 

skaičius 

15    

      Naujų 50    
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vaikų ir 

jaunimo 

socializacij

os 

programų 

skaičius 

      Savivaldyb

ių ir 

savanorišk

ų 

iniciatyvų 

bendradarb

iavimo 

projektų 

skaičius 

socialiai 

paţeidţiam

ų grupių 

asmenų 

integravim

o srityje 

15    

Priemonė* 3.1.1.Krizių 

centrų 

steigimas ir 

veiklos plėtra 

2010-2013  5.800.000  X X 

 

X  

 3.1.2. Naujų 

vaikų globos 

namų 

steigimas ir 

esamų 

modernizavim

as bei plėtra 

2010-2013  8.779.000 1.577.506,78 X X 

 

X 1. Pastatytas ir įrengtas 

globos namų priestatas bei 

aprūpintas baldais ir 

kompiuterine technika 

Kaišiadorių r.sav. 
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 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

ą ir sukūrimą 

2010-2013  15.799.000  X X 

 

X  

 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  X X 

 

X  
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 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 

tarnybų plėtra 

2010-2013  1.300.000  X X 

 

X  

2 Uţdavinys Plėtoti 

nestacionarias 

socialines 

paslaugas ir 

socialinių 

paslaugų 

teikimo 

namuose 

sistemą 

    Savivaldyb

ės biudţeto 

išlaidos 

socialinei 

apsaugai, 

globai, 

rūpybai ( 

proc. nuo 

visų 

biudţeto 

lėšų) 

9-14    

      Socialines 

paslaugas į 

namus 

gavusių 

asmenų 

skaičius 

3000 2.874 gerai 2011 m. buvo 2.940. 

2010 m. buvo 1.460. 

Priemonė* 3.2.1.Alzhaim

erio dienos 

centrų 

įsteigimas 

Kauno 

2010-2013  3.646.000  X X 

 

X  
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apskrityje 

 3.2.2.Socialini

ų paslaugų 

infrastruktūros

plėtra ir 

dienos centrų 

steigimas 

2010-2013  12.417.000  X X 

 

X  

 3.2.3. 

Nestacionarių 

socialinių 

paslaugų 

infrastruktūros 

plėtra 

2010-2013 2013 I ketv. 17.296.000 591.230,40 X X 

 

X 1. Įrengtos 116 kv.m. 

patalpos, nupirkti ir 

pritaikyti patalpoms 

baldai, kompiuterinė 

technika ir įranga 

Kaišiadorių r.sav. 

 3.2.4.Staciona

rių socialinių 

paslaugų 

infrastruktūros 

ir paslaugų 

plėtra 

2010-2013  12.000.000  X X 

 

X  

 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 Uţdavinys 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 Uţdavinys 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 2013 II ketv. 9.300.000 983.879,28 X X 

 

X 1. Atnaujinti socialiniai 

būstai Jonavoje. 

 3.4.4.Socialini

o būsto plėtra 

ir 

negyvenamų 

patalpų 

pritaikymas 

gyvenamosio

ms patalpoms 

2010-2013  3.100.000  X X 

 

X  

 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 75,23 

 

gerai 2011 m. buvo 77,5 

1 Uţdavinys 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 Uţdavinys Optimizuoti 

sveikatos 

prieţiūros 

paslaugų 

struktūrą 

    Atnaujintų, 

rekonstruot

ų, išplėstų 

sveikatos 

įstaigų 

skaičius 

30 3  

 

  

 

     

Priemonė* 4.2.1.Kauno 

apskrities 

sveikatos 

prieţiūros 

įstaigų 

restruktūrizavi

mas 

2010-2013  3.000.000  X X 

 

X  

 

  

 

     

 4.2.2.Pirminės 

sveikatos 

prieţiūros 

įstaigų 

informatizavi

mas ir plėtra 

2010-2013  455.000  X X 

 

X  

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

paslaugų 

plėtra  

 

 4.2.4.Sveikato

s prieţiūros 

įstaigų 

infrastruktūros 

gerinimas 

2010-2013 2013 IV ketv. 25.940.000 117.717,59 

299.856,66 

X X 

 

X 1. Modernizuotas Kauno 

rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuras. 

2. Rekonstruotas Jonavos 

ligoninės pastatas 

5 Tikslas Plėtoti 

socialinę 

infrastruktūrą 

ir 

bendruomenin

es iniciatyvas, 

skirtas 

gyventojų 

gyvenimo 

kokybės ir 

gyvenamosios 

aplinkos 

gerinimui 

    Uţregistru

otų 

nusikalsta

mų veiklų 

skaičius 

100 tūkst. 

gyventojų 

1300 2.462 

 

patenkinama

i 

2011 m. buvo 2.391 

2010 m. buvo 2.426. 

1 Uţdavinys Plėtoti 

kultūros ir 

sporto 

infrastruktūrą, 

gerinti 

paslaugų 

kokybę 

    Meno 

kolektyvų 

skaičius  

900 490 patenkinama

i 

 

      Sporto 

varţybų ir 

sveikatingu

mo 

renginių 

dalyviai 

300.000 177.818 

 

gerai 2011 m. buvo 158.700 

2010 m. buvo 144.612. 
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Priemonė* 5.1.1. 

Viešosios 

kultūros 

infrastruktūros 

modernizavim

as ir plėtra 

2010-2013 2013 I ketv. 

2013 II ketv. 

2013 IV ketv. 

30.010.000 188.303,80 

238.115,60 

137.819 

X X 

 

X 1. 1.Renovuotas Šilų 

seniūnijos 

administracinis pastatas. 

2. 2.Suremontuota Bukonių 

kaimo baţnyčia. 

3. 3. Suremontuotas Jonavos 

rajono savivaldybės 

kultūros centras. 

 5.1.2. Sporto 

centrų 

modernizavim

as ir jų 

infrastruktūros 

plėtra 

2010-2013 2013 IV ketv. 24.510.000 1.451.269,52 X X 

 

X 1.Rekonstruotas pramogų, 

sporto ir sveikatingumo 

kompleksas Jonavoje, 

Ţeimių g.17 ir 17A. 

 5.1.3.Kultūros 

ţidinių 

,,Gyvoji 

tradicija" 

sukūrimas ir 

plėtra 

2010-2013  750.000  X X 

 

X  

 5.1.4.Renginių

, 

populiarinanči

ų kūno 

kultūrą, sportą 

(tame tarpe – 

ir neįgaliųjų) 

ir sveiką 

gyvenseną 

organizavimas 

ir skatinimas 

Kauno regione 

2010-2013  1.020.000  X X 

 

X  

2 Uţdavinys Remti 

bendruomenin

es iniciatyvas 

    Naujai 

įsteigtų 

bendruome

nės namų 

50    
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skaičius 

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  

3 Uţdavinys Gerinti 

gyvenamosios 

aplinkos 

infrastruktūrą 

    Išaiškintų 

nusikalsta

mų dalis, 

proc. 

55 50 

 

gerai 2011 m. buvo 46. 

2010 m. buvo 69. 

      Nepilname

čių 

padarytos 

nusikalsta

mos 

veikos, 

7 7 

 

l.gerai 2011 m. buvo 11. 

2010 m. buvo 12. 
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palyginti 

su 

ištirtomis, 

proc. 

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 

medţiagų 

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 

saugumo 

edukacijos 

programa 

2010-2013  400.000  X X 

 

X  

 5.3.5.Bendruo

menės 

saugumo 

iniciatyvų 

skatinimas 

2010-2013 2011 I ketv. 300.000  X X 

 

X  

4 Uţdavinys Plėtoti ir     Meno 900 490   
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modernizuoti 

socialinį būstą 

kolektyvų 

skaičius 

      Sporto 

varţybų ir 

sveikatingu

mo 

renginių 

dalyviai 

300.000 177.818 

 

gerai 2011 m. buvo 158.700 

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 

maţinimo 

sistemas 

turinčiu 

regionu 

    Perdirbtų 

(panaudotų

) 

komunalini

ų atliekų 

dalis, proc. 

 

8,78    

      Šilumos 

energijos 

technologi

niai 

nuostoliai 

tinkluose, 

proc. 

17,5    

1 Uţdavinys Įdiegti ir 

plėtoti 

    Rekultivuo

tų 

10    
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šiuolaikišką 

regiono 

atliekų 

tvarkymo 

sistemą 

sąvartynų 

skaičius 

      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  

 1.1.3.Medicini

nių atliekų 

tvarkymo 

sistemos 

įdiegimas 

Kauno 

apskrityje 

2010-2013  660.000  X X 

 

X  

 1.1.4.Alternat

yvių atliekų 

2010-2013  240.000  X X 

 

X  



82 

 

tvarkymo 

metodų 

(įskaitant ir 

atliekų 

deginimą) 

diegimas 

Kauno 

apskrityje  

 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 Uţdavinys Plėtoti ir 

modernizuoti 

vandentvarkos 

sistemas 

    Įrengtų 

(rekonstruo

tų) 

geriamojo 

vandens 

gerinimo 

stočių 

skaičius 

5    

      Rekonstruo

tų buitinių 

nuotekų 

valymo 

įrenginių 

skaičius 

15    

      Prie 

centralizuo

tų vandens 

85,1    
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ir nuotekų 

tinklų 

naujai 

prisijungus

ių vartotojų 

skaičius 

Priemonė* 1.2.1. Buitinių 

nuotekų 

valymo 

įrenginių 

statyba ir 

renovavimas 

kaimo 

vietovėse 

2010-2013  7.680.000  X X 

 

X  

 1.2.2.Vandent

varkos 

inţinerinių 

tinklų 

įrengimas, 

esamų tinklų 

plėtra ir 

renovavimas 

kaimo 

vietovėse 

Kauno 

apskrityje 

2010-2013 2013 IV ketv. 12.600.000 85.520 X X 

 

X 1. Įrengti nauji 

magistraliniai tinklai 

Purviškių k., Kauno r. 

 1.2.3. 

Vandentiekio 

ir 

kanalizacijos, 

lietaus 

nuotekų tinklų 

plėtra ir 

renovavimas 

2010-2013  18.600.000  X X 

 

X  

 1.2.4.Nemuno 2010-2013  104.000.000  X X X  
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vidurupio, 

Nemuno 

aukštupio ir 

Neries upių 

baseinų 

investicinių 

projektų 

įgyvendinimas  

 

 1.2.5.Dumblo 

bei biologiškai 

skaidţių 

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  X X 

 

X  

3 Uţdavinys Maţinti 

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. 2010-2013 2013 I ketv. 252.000.000 1.942.286,07 X X X 1. Rekonstruotas 
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Švietimo, 

kultūros, 

socialinės ir 

sveikatos 

prieţiūros bei 

kitų viešojo 

administravim

o įstaigų 

pastatų 

rekonstrukcija

, taip pat kitų 

energijos 

taupymo 

priemonių 

įgyvendinimas 

Kauno 

apskrityje 

siekiant 

padidinti jų 

energetinį 

efektyvumą 

2013 III ketv. 

2013 IV ketv. 

257.217,59 

417.736,48 

2.249.074,11 

834.788,88 

735.975 

 Kėdainių lopšelio - 

darţelio "Pasaka" 

pastatas. 

2. Rekonstruotas 

Karmėlavos seniūnijos 

administracinis pastatas 

ir įrengtos patalpos 

bendruomenės 

poreikiams. 

3. Renovuotas Kauno 

rajono Garliavos 

Jonučių vidurinės 

mokyklos pastatas. 

4. Įdiegtos šilumą 

taupančios priemonės 

Raudondvario dvaro 

pilyje. 

5. Renovuotas Kauno 

rajono Noreikiškių 

vaikų lopšelio-darţelio 

„Ąţuolėlis“. 

6. Rekonstruotos Birštono 

gimnazijos pastato 

energetinės sistemos 

Priemonė* 1.3.2. 

Daugiabučių 

namų 

atnaujinimas 

didinant jų 

energetinį 

efektyvumą 

2010-2013 2013 II ketv. 

2013 IV ketv. 

 

 

 

68.400.000 1.061.124,79 

746.753,39 

 

X X 

 

X 1.Modernizuotas 

daugiabutis namas 

Karaliaus Mindaugo g. 

10, Jonavoje. 

2.Modernizuotas 

daugiabutis namas 

Karaliaus Mindaugo g. 8, 

Jonavoje. 

 1.3.3.Katilinių 

modernizavim

as, jų 

pritaikymas 

atsinaujinanči

ų energijos 

išteklių 

2010-2013  13.200.000  X X 

 

X  
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naudojimui, 

biokuro katilų 

įrengimas 

Kauno regione 

 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 2010-2013  4.520.000  X X X  
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škų 

alternatyvios 

energijos 

gamybos 

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 Uţdavinys Pagerinti 

kraštovaizdţio 

būklę bei 

uţtikrinti 

efektyvią 

kraštovaizdţio 

ir biologinės 

įvairovės 

apsaugą 

    Saugomų 

teritorijų 

(įskaitant 

gamtos 

paveldo 

objektus) 

skaičius 

359    

      Miškingum

as, proc. 

30,1 29,7   

Priemonė* 1.4.1. Atvirų 

vandens 

telkinių 

kokybės 

gerinimas, jų 

rekreacinio 

potencialo 

didinimas bei 

taršos 

maţinimas, 

2010-2013 2013 I ketv. 

2013 IV ketv. 

10.200.000 583.930,41 

4.621.388,81 

X X 

 

X 1. 1.Sutvarkytas Smilgos 

upelio ir jo krantai nuo 

kenksmingų medţiagų. 

2. 2.Išvalytas 4,63 ha 

vandens telkinio 

(Nemuno salos kanalo) 

plotas, sutvarkytos 

Nemuno salos kanalo 

pakrantės. 
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uţterštų 

vandens 

telkinių 

valymas 

 1.4.2.Uţterštų 

teritorijų 

(buvusių 

pesticidų 

sandėlių, 

nelegalių 

sąvartų ir 

pan.) 

identifikavima

s, valymas ir 

sutvarkymas 

Kauno 

apskrityje 

2010-2013 2013 I ketv. 

2013 III ketv. 

2013 IV ketv. 

13.920.000 

 

168.072,62 

212.824,94 

2.051.401,14 

279.589,12 

377.131 

X X 

 

X 1. Pagal paruoštą techninį 

projektą likviduotas 

apleistas pastatas – 

vandentiekio bokštas 

(bokšto tūris – 15,9 

kub. metro) Birštono 

mieste. 

2. Išvalyta naftos 

produktais uţteršta 0,4 

ha ploto Kauno kuro 

sandėlio teritorija, 

iškasta 720 kubinių 

metrų ir išvalyta 1152 

tonų uţteršto grunto. 

3. Sutvarkyti buvusių 

pesticidų sandėliai ir jų 

teritorijos Kėdainių 

rajono savivaldybėje. 

4. Sutvarkyta praeityje 

uţteršta teritorija 

Kauno rajone, 

Batniavos seniūnijoje, 

Bubių kaime. 

5. Likviduoti du aplinką 

ţalojantys objektai 

Bartkiškės ir Pašešuvio 

k., Nemakščių sen., 

Raseinių r.sav. 

 1.4.3.ES 

reikalavimų 

neatitinkančių 

sąvartynų 

uţdarymas ir 

rekultivavima

s 

2010-2013  3.600.000  X X 

 

X  
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1.4.4.Griovių, 

hidrotechninių 

statinių ir kitų 

melioracijos 

įrenginių 

renovacija, 

prieţiūra ir 

plėtra 

2010-2013 2013 IV ketv. 5.400.000 1.398.924,25 X X 

 

X 1. Viduklės, Pryšmančių, 

Ramonų ir kitose kadastro 

vietovėse rekonstruota 

6,07 km valstybei 

priklausančių drenaţo 

rinktuvų ir sausintuvų, 

5,75 km griovių, 

sutvarkytos 5 pralaidos. 

Pagerinta melioracijos 

statinių būklė 163,76 ha 

ţemės ūkio naudmenų 

plote (Raseinių r.) 

 1.4.5.Kauno 

regiono 

miestų, 

miestelių ir 

urbanizuotų 

teritorijų 

ţaliųjų plotų 

inventorizacij

a, tvarkymas 

ir atkūrimas 

2010-2013  1.580.000  X X 

 

X  

 1.4.6.Gamtos 

ir kultūros 

paveldo 

objektų 

apsauga ir 

prieţiūra, 

saugomų 

teritorijų 

steigimas, 

prieţiūra ir 

stebėsena 

2010-2013  780.000  X X 

 

X  

5 Uţdavinys Įgyvendinti 

aplinkos 

triukšmo ir jo 

neigiamo 

    Įgyvendinti 

aplinkos 

triukšmo ir 

jo 
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poveikio 

Kauno 

apskrities 

gyventojams 

maţinimo 

sistemą 

neigiamo 

poveikio 

Kauno 

apskrities 

gyventoja

ms 

maţinimo 

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 

ţemėlapių 

rengimas ir 

tyliųjų zonų 

nustatymas  

2010-2013  300.000  X X 

 

X  

 1.5.3.Gyvena

mųjų vietovių 

teritorijų, 

kuriose būtina 

įgyvendinti 

triukšmo 

prevencijos ir 

maţinimo 

priemones, 

nustatymas 

bei triukšmo 

prevencijos ir 

maţinimo 

priemonių 

įgyvendinimas  

2010-2013  300.000  X X 

 

X  



91 

 

 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 

sutrikimų, 

dalis, proc. 

49,5 50   

      Vidutinė 

tikėtina 

gyvenimo 

trukmė 

73,26 75,23 

 

 2011 m. buvo 72,4 

1 Uţdavinys 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

2010-2013  600.000  X X 

 

X  
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ų iniciatyvų ir 

renginių 

rėmimas  

 2.1.2.Sveikatą 

stiprinančių 

įstaigų tinklo 

veiklos plėtra 

2010-2013  2.570.000  X X 

 

X  

2 Uţdavinys Tobulinti 

aplinkosaugini

o švietimo, 

ugdymo ir 

visuomenės 

informavimo 

veiklą 

    Parengtų 

aplinkosau

ginio 

švietimo 

programų 

skaičius 

5    

      Inicijuotų 

aplinkosau

ginių 

renginių 

skaičius 

20    

Priemonė* 2.2.1.Aplinkos

auginio 

švietimo 

organizavimas 

Kauno regione 

2010-2013 2013 III ketv. 740.000 172.600 X X 

 

X 1. Parengta metodinė 

priemonė „Vandens lašo 

kelionė į Baltijos jūrą“. 

 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  
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 2.2.4.Aplinkos

auginio 

mokymo ir 

švietimo 

programos 

parengimas ir 

įgyvendinimas 

2010-2013  70.000  X X 

 

X  

3 Uţdavinys Gerinti 

gyvenamosios 

aplinkos 

infrastruktūrą 

         

Priemonė* 2.3.1.Vaikų 

ţaidimų 

aikštelių 

įrengimas 

2010-2013  3.300.000  X X 

 

X  

 2.3.2.Inţinerin

ių tinklų 

įrengimas 

Kauno 

regiono 

savivaldybėse 

2010-2013  18.500.000  X X 

 

X  

 2.3.3 

Visuomeninės 

paskirties 

teritorijų 

sutvarkymas 

2010-2013 2013 IV ketv, 23.700.000 879.145,53 X X 

 

X 1. Sutvarkytos teritorijos 

tarp atnaujinamų 

daugiabučių namų 

(Kosmonautų kvartalas), 

Jonavos m. 

 2.3.4.Urbanist

inės 

infrastruktūros 

plėtra 

2010-2013  14.800.000  X X 

 

X  

3 Tikslas Parengti 

regiono įvairių 

lygmenų 

teritorijų bei 

    Savivaldyb

ių, turinčių 

galiojančiu

s 

100    
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socialinės 

ekonominės 

plėtros 

planavimo 

dokumentus, 

diegti ir 

tobulinti 

planavimo 

sistemas 

savivaldybi

ų teritorijų 

planavimo 

dokumentu

s, dalis, 

proc. 

1 Uţdavinys Parengti ir 

atnaujinti 

apskrities ir 

savivaldybių 

teritorijų 

bendruosius 

planus bei 

kitus 

dokumentus, 

susijusius su 

planavimu, 

viešųjų 

paslaugų 

kokybės 

gerinimu, 

diegti ir 

tobulinti 

sistemas, 

susijusias su 

viešojo 

administravim

o efektyvumu 

    Savivaldyb

ių teritorijų 

ir jų dalių 

(miestų ir 

miestelių) 

atnaujintų 

bendrųjų, 

specialiųjų 

ir kt. 

planavimo 

dokumentų 

skaičius 

20    

Priemonė* 3.1.1.Kauno 

regiono 

savivaldybių 

teritorijų 

bendrųjų 

2010-2013 2013 IV ketv. 3.640.000 229.900 X X 

 

X 1. Parengti Girkalnio ir 

Kalnujų miestelio 

teritorijų bendrieji planai 

(Raseinių r.sav.). 
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planų 

parengimas ir 

atnaujinimas 

 3.1.2. Kauno 

regiono 

savivaldybių 

teritorijų 

išvystymo 

specialiųjų ir 

detaliųjų 

planų 

parengimas 

2010-2013 2013 IV ketv. 6.840.000 358.633,87 

186.999 

X X 

 

X 1. Parengti Krakių ir 

Šėtos miestelių 

bendrieji planai. 

2. Parengtas Raseinių 

miesto centrinės dalies 

detalusis planas. 

 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 

atnaujinimas 

2010-2013 2013 II ketv. 

2013 IV ketv. 

430.000 631.040,56 

251.218 

X X 

 

X 1. Parengtas Kauno 

miesto savivaldybės 

2013-2015 metų 

strateginis veiklos 

planas ir 4 sektorinės 

studijos:  Kauno miesto 

kultūros sektoriaus 

įtaka regiono 

savitumui; Kauno 

miesto centralizuoto 

aprūpinimo šiluma 

strategija; Kauno 

turizmo infrastruktūros 

studija ir Kauno miesto 

savivaldybės gyventojų 

susisiekimo poreikio 

tyrimas.  

2. Parengtas Kauno 

rajono savivaldybės 

2013-2020 m. 

strateginis plėtros 

http://kaunas.lt/get_file.php?file=bUdhVDJaVEVsdGlYa1puYmxxdkgycFpmWk0lMkZEeEpXdXg2WEZ4SlhWeVdXWXBaSEVtTmlZMEdyRG1OZVdZOGpPeEpGazJjTFJaSnJIcXNhU25jJTJGSlo1ZWtrc0pweVdyUGFzNXB5WldubTVLWXA1UEt4TXlWcFpHY3h0YVdrWjJlYXFDVXo1YklaNWVYbXBhVmFHdkZsOFJlWU5URXgybWZ4M0tYdHB2SHg2TnBxMkRTWXRXV3o1TFFtTWxuVkozT3dxV1UwTVhYYmE3RXFaclN5TldYV0dxcVl0ZVYyR25La3N0cXpwYVZ4WSUyRkNVSlNXbVpOcGFwWnBsNURGazhscGFtU1RsSlNYbUt5VWtKalVsSmpGeVpGcms1JTJCVw==
http://kaunas.lt/get_file.php?file=bUdhVDJaVEVsdGlYa1puYmxxdkgycFpmWk0lMkZEeEpXdXg2WEZ4SlhWeVdXWXBaSEVtTmlZMEdyRG1OZVdZOGpPeEpGazJjTFJaSnJIcXNhU25jJTJGSlo1ZWtrc0pweVdyUGFzNXB5WldubTVLWXA1UEt4TXlWcFpHY3h0YVdrWjJlYXFDVXo1YklaNWVYbXBhVmFHdkZsOFJlWU5URXgybWZ4M0tYdHB2SHg2TnBxMkRTWXRXV3o1TFFtTWxuVkozT3dxV1UwTVhYYmE3RXFaclN5TldYV0dxcVl0ZVYyR25La3N0cXpwYVZ4WSUyRkNVSlNXbVpOcGFwWnBsNURGazhscGFtU1RsSlNYbUt5VWtKalVsSmpGeVpGcms1JTJCVw==
http://kaunas.lt/get_file.php?file=bUdhVDJaVEVsdGlYa1puYmxxdkgycFpmWk0lMkZEeEpXdXg2WEZ4SlhWeVdXWXBaSEVtTmlZMEdyRG1OZVdZOGpPeEpGazJjTFJaSnJIcXNhU25jJTJGSlo1ZWtrc0pweVdyUGFzNXB5WldubTVLWXA1UEt4TXlWcFpHY3h0YVdrWjJlYXFDVXo1YklaNWVYbXBhVmFHdkZsOFJlWU5URXgybWZ4M0tYdHB2SHg2TnBxMkRTWXRXV3o1TFFtTWxuVkozT3dxV1UwTVhYYmE3RXFaclN5TldYV0dxcVl0ZVYyR25La3N0cXpwYVZ4WSUyRkNVSlNXbVpOcGFwWnBsNURGazhscGFtU1RsSlNYbUt5VWtKalVsSmpGeVpGcms1JTJCVw==
http://kaunas.lt/get_file.php?file=bUdhVDJaVEVsdGlYa1puYmxxdkgycFpmWk0lMkZEeEpXdXg2WEZ4SlhWeVdXWXBaSEVtTmlZMEdyRG1OZVdZOGpPeEpGazJjTFJaSnJIcXNhU25jJTJGSlo1ZWtrc0pweVdyUGFzNXB5WldubTVLWXA1UEt4TXlWcFpHY3h0YVdrWjJlYXFDVXo1YklaNWVYbXBhVmFHdkZsOFJlWU5URXgybWZ4M0tYdHB2SHg2TnBxMkRTWXRXV3o1TFFtTWxuVkozT3dxV1UwTVhYYmE3RXFaclN5TldYV0dxcVl0ZVYyR25La3N0cXpwYVZ4WSUyRkNVSlNXbVpOcGFwWnBsNURGazhscGFtU1RsSlNYbUt5VWtKalVsSmpGeVpGcms1JTJCVw==
http://kaunas.lt/get_file.php?file=bUdabzJaakVaZGlTa1dmYmFLdkgycEZmbHMlMkJTeEphdWthWEp4SnpWeUdXWXBaUEVhZGlYMEdIRGF0ZHJZNTNPeDVHUzJjTFJaSnJGcXNtU2xNJTJGSFo1dWthTUtVeVdyUGxjNll5WmFueDVLYXAyakt3c3lXcGNXY210YVhrWnVlYWFDVHoydklaWmVWbXBlVmxXdkhtWkZlWjlTVHg1aWZrWExHcnNpbng0dVlscE96bGF5WXNwU3dscVdYazVTNWtYV1R0cEcybDRLWWdjU2t5c0hKYW1WbmxKU1ZsV21YWnBLWWxHZHB4NUdXb0dMSW1jbGtkTU55eEElM0QlM0Q=
http://kaunas.lt/get_file.php?file=bUdabzJaakVaZGlTa1dmYmFLdkgycEZmbHMlMkJTeEphdWthWEp4SnpWeUdXWXBaUEVhZGlYMEdIRGF0ZHJZNTNPeDVHUzJjTFJaSnJGcXNtU2xNJTJGSFo1dWthTUtVeVdyUGxjNll5WmFueDVLYXAyakt3c3lXcGNXY210YVhrWnVlYWFDVHoydklaWmVWbXBlVmxXdkhtWkZlWjlTVHg1aWZrWExHcnNpbng0dVlscE96bGF5WXNwU3dscVdYazVTNWtYV1R0cEcybDRLWWdjU2t5c0hKYW1WbmxKU1ZsV21YWnBLWWxHZHB4NUdXb0dMSW1jbGtkTU55eEElM0QlM0Q=
http://kaunas.lt/get_file.php?file=bUdabzJaakVaZGlTa1dmYmFLdkgycEZmbHMlMkJTeEphdWthWEp4SnpWeUdXWXBaUEVhZGlYMEdIRGF0ZHJZNTNPeDVHUzJjTFJaSnJGcXNtU2xNJTJGSFo1dWthTUtVeVdyUGxjNll5WmFueDVLYXAyakt3c3lXcGNXY210YVhrWnVlYWFDVHoydklaWmVWbXBlVmxXdkhtWkZlWjlTVHg1aWZrWExHcnNpbng0dVlscE96bGF5WXNwU3dscVdYazVTNWtYV1R0cEcybDRLWWdjU2t5c0hKYW1WbmxKU1ZsV21YWnBLWWxHZHB4NUdXb0dMSW1jbGtkTU55eEElM0QlM0Q=
http://kaunas.lt/get_file.php?file=bUdabzJaakVaZGlTa1dmYmFLdkgycEZmbHMlMkJTeEphdWthWEp4SnpWeUdXWXBaUEVhZGlYMEdIRGF0ZHJZNTNPeDVHUzJjTFJaSnJGcXNtU2xNJTJGSFo1dWthTUtVeVdyUGxjNll5WmFueDVLYXAyakt3c3lXcGNXY210YVhrWnVlYWFDVHoydklaWmVWbXBlVmxXdkhtWkZlWjlTVHg1aWZrWExHcnNpbng0dVlscE96bGF5WXNwU3dscVdYazVTNWtYV1R0cEcybDRLWWdjU2t5c0hKYW1WbmxKU1ZsV21YWnBLWWxHZHB4NUdXb0dMSW1jbGtkTU55eEElM0QlM0Q=
http://kaunas.lt/get_file.php?file=YkdhVDJaWEViTmlVa1dmYmxLdVoyc1ZmazglMkZDeEpldXhhWEh4TVhWbjJXWHBXWEVsTmlZMEdiRGx0ZVdZNWZPeFpHVTJaYlJhSnFZcXNlU3lzJTJGSVo1dWtrc0pteVpiUFlzNXN5V3lubVpMSHA1Ykt4Y3lZcGNLY3lkYkhrWmVlbWFCZ3oyYklicGRrbXBtVmxXdWJtNUZlWU5URXg1V2Z4M0tWenAzRG02MllwWmJTYVlPWTJwZlhidFpxbmNyZG1KMlQwNUdEbDZLV3BjWEp4dFRLbVppcWs5ZVkxV2piazgyVzJHUDV5ZzdDb3BQVHd0YVhXY09xeGRlWTE4bWNsNkJselpiRVpaU1gwbVhJbHBySG5zSnJsQSUzRCUzRA==
http://kaunas.lt/get_file.php?file=YkdhVDJaWEViTmlVa1dmYmxLdVoyc1ZmazglMkZDeEpldXhhWEh4TVhWbjJXWHBXWEVsTmlZMEdiRGx0ZVdZNWZPeFpHVTJaYlJhSnFZcXNlU3lzJTJGSVo1dWtrc0pteVpiUFlzNXN5V3lubVpMSHA1Ykt4Y3lZcGNLY3lkYkhrWmVlbWFCZ3oyYklicGRrbXBtVmxXdWJtNUZlWU5URXg1V2Z4M0tWenAzRG02MllwWmJTYVlPWTJwZlhidFpxbmNyZG1KMlQwNUdEbDZLV3BjWEp4dFRLbVppcWs5ZVkxV2piazgyVzJHUDV5ZzdDb3BQVHd0YVhXY09xeGRlWTE4bWNsNkJselpiRVpaU1gwbVhJbHBySG5zSnJsQSUzRCUzRA==
http://kaunas.lt/get_file.php?file=YkdhVDJaWEViTmlVa1dmYmxLdVoyc1ZmazglMkZDeEpldXhhWEh4TVhWbjJXWHBXWEVsTmlZMEdiRGx0ZVdZNWZPeFpHVTJaYlJhSnFZcXNlU3lzJTJGSVo1dWtrc0pteVpiUFlzNXN5V3lubVpMSHA1Ykt4Y3lZcGNLY3lkYkhrWmVlbWFCZ3oyYklicGRrbXBtVmxXdWJtNUZlWU5URXg1V2Z4M0tWenAzRG02MllwWmJTYVlPWTJwZlhidFpxbmNyZG1KMlQwNUdEbDZLV3BjWEp4dFRLbVppcWs5ZVkxV2piazgyVzJHUDV5ZzdDb3BQVHd0YVhXY09xeGRlWTE4bWNsNkJselpiRVpaU1gwbVhJbHBySG5zSnJsQSUzRCUzRA==
http://kaunas.lt/l.php?tmpl_into%5b0%5d=index&tmpl_name%5b0%5d=m_site_index2&tmpl_into%5b1%5d=middle&tmpl_id%5b1%5d=2702
http://kaunas.lt/l.php?tmpl_into%5b0%5d=index&tmpl_name%5b0%5d=m_site_index2&tmpl_into%5b1%5d=middle&tmpl_id%5b1%5d=2702
http://kaunas.lt/l.php?tmpl_into%5b0%5d=index&tmpl_name%5b0%5d=m_site_index2&tmpl_into%5b1%5d=middle&tmpl_id%5b1%5d=2702
http://kaunas.lt/l.php?tmpl_into%5b0%5d=index&tmpl_name%5b0%5d=m_site_index2&tmpl_into%5b1%5d=middle&tmpl_id%5b1%5d=2702
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planas. 

 3.1.5.Vandens 

tiekimo ir 

nuotekų 

tvarkymo 

infrastruktūros 

plėtros plano 

parengimas 

2010-2013  12.000.000  X X 

 

X  

 3.1.6.Savivald

ybių teritorijų 

planavimo 

dokumentų 

rengimas  

2010-2013 2013 III ketv. 1.710.000 627.726,03 X X 

 

X 1. Parengti 2 Jonavos 

miesto bendrieji planai ir 

12 detaliųjų planų. 

 3.1.7.Energeti

kos 

infrastruktūros 

plėtros planų 

parengimas 

2010-2013  220.000  X X 

 

X  

  

3.1.8.Kauno 

regiono 

darnios 

energetikos 

skatinimas ir 

plėtra 

 

2010-2013  150.000  X X 

 

X  

2 Uţdavinys Įdiegti bei 

tobulinti 

geografinę 

informacinę 

sistemą 

apskrityje ir 

savivaldybėse 

    Savivaldyb

ių 

administra

cijų 

darbuotojų, 

dalyvavusi

ų 

administra

cinių ir 

3000    
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viešųjų 

paslaugų 

teikimo 

gebėjimų 

stiprinimui 

organizuot

ose 

priemonėse

, skaičius 

Priemonė* 3.2.1 Veiklos 

valdymo, 

finansų 

apskaitos, 

viešųjų 

paslaugų 

kokybės ir 

strateginio 

planavimo 

sistemos 

optimizavimas 

ir 

modernizavim

as Kauno 

regiono 

savivaldybėse 

2010-2013 2013 I ketv. 4.930.000 150.685,23 X X 

 

X 1. Parengta Jonavos r.sav. 

sektorinė 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“). 
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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 98,3 2012 m. Kauno apskrityje bendrasis vidaus produktas vienam 

gyventojui palyginti su šalies vidurkiu buvo 98,3 proc. (3 vieta 

po Vilniaus ir Klaipėdos apskričių). Šis rodiklis palyginti su 2011 

m. padidėjo 3 proc. 2011 m. Kauno apskrityje buvo sukurta 22,3 

mlrd. Lt BVP. Kauno regiono indėlis į bendrąjį šalies vidaus 

produktą yra 19,6 proc.  

Prioritetas 2 

Modernus kaimas 

Kaimo gyventojų 

dalis nuo visų 

gyventojų, metų 

pradţioje, proc. 

25 29,8 2013 m. pradţioje 29,8 proc. gyveno kaime, tai yra 1,5 proc. 

daugiau negu 2012 m. Kaimo vietovės uţima 2 proc. maţesnę 

teritorijos dalį, o kaimo gyventojai sudaro  apie 3,2 proc. 

maţesnę gyventojų dalį negu vidutiniškai šalyje. Kaimiškiausios 

yra Kauno, Prienų, Kaišiadorių ir Raseinių rajonų savivaldybės. 

Prioritetas 3 

Gyvenimo kokybė 

 

Vidutinis metinis 

registruotų 

bedarbių ir 

darbingo 

amţiaus 

gyventojų 

santykis  

palyginti su 

šalies vidurkiu 

83 89,1 2013 m. pabaigos duomenimis vidutinis metinis registruotų 

bedarbių ir darbingo amţiaus gyventojų santykis palyginti su 

šalies vidurkiu buvo 89,1 proc. Palyginti su kitomis šalies 

teritorijomis, Kauno apskritis uţima trečią vietą po Klaipėdos ir 

Vilniaus apskričių.  

 Vidutinės 

disponuojamosio

s pajamos 

vienam namų 

ūkio nariui per 

mėnesį palyginti 

su šalies 

vidurkiu, proc. 

108 103,3 2012 m. vidutinės disponuojamosios pajamos vienam namų ūkio 

nariui per mėnesį palyginti su šalies vidurkiu padidėjo 0,1 proc. 

Prioritetas 4 

Ţmogaus ir aplinkos santara 

Susidariusių 

atliekų kiekis 

vienam 

372 312 Įgyvendinant atliekų tvarkymo Kauno apskrityje projektus, labai 

sumaţėjo susidariusių atliekų kiekio vienam gyventojui kg 

rodiklis. 
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gyventojui, kg 

 Uţterštų (be 

valymo) ir 

nepakankamai 

išvalytų nuotekų, 

išleistų į 

paviršinius 

vandenis, dalis 

bendrame 

nuotekų kiekyje, 

proc. 

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

uţterštų (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 

rodiklis šiuo metu yra tik 0,03 proc. 

 Iš stacionarių 

šaltinių į 

atmosferą 

išmestų teršalų 

kiekis, tenkantis 

vienam 

gyventojui, kg 

15,2 18,3 

 

2011 m. pabaigoje šis rodiklis buvo sumaţėjęs nuo 16,2 iki 16,1 

proc. Tačiau 2012 m. vėl padidėjo iki 18,3 kg vienam gyventojui. 
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REKOMENDACIJOS DĖL PLANO ĮGYVENDINIMO IR TOBULINIMO 

 

Siekiant uţtikrinti tvarią Kauno regiono plėtrą, kuo geriau įsisavinti ES struktūrinių fondų skiriamas lėšas, Kauno regiono plėtros tarybos 

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

partnerių Kauno regiono plėtros plano stebėsenos darbo grupę, kuri 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. 

2012 m. įvyko 6 Darbo grupių posėdţiai. Parengta Kauno regiono socialinės ir ekonominės būklės analizė, strategija, priemonių planas ir 

įgyvendinimo stebėsena. 2012 m. liepos 3 d. Kauno regiono plėtros taryba pritarė Kauno regiono plėtros strategijai, o 2012 m. gruodţio 20 d. – Kauno 

regiono plėtros plano iki 2020 metų projektui. 2013 m. Kauno regiono plėtros plano stebėsenos darbo grupė teikė naujų pasiūlymų Kauno regiono 

plėtros plano iki 2020 metų projekto tobulinimui. Regioninės plėtros departamento prie VRM Kauno apskrities skyrius nuolat bendradarbiauja su LR 

VRM Regioninės politikos departamentu, kuris šiuo metu baigia rengti 2014 – 2020 metų tarpinstitucinį veiklos planą, kuriame bus tiksliai numatyta 

regionams skirtos lėšos. 2014 m. planuojama galutinai baigti suderinti Kauno regiono plėtros plano iki 2020 metų finansinį planą ir teikti Kauno 

regiono plėtros tarybai jį tvirtinti. 
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