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KAUNO REGIONO PLĖTROS PLANO IKI 2020 METŲ ĮGYVENDINIMO  

2015 METŲ ATASKAITA 

 

VIZIJA 

 

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

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

saugi bendruomenė. 

Regiono modernumas išsiskiria pažangios ekonomikos plėtra, užtikrinančia aukštą gyvenimo kokybę ir spartų kaimo modernėjimą, ypatingu 

dėmesiu žmogaus ir aplinkos santarai, garantuojančiai darnų regiono vystymąsi. 

 

ESMINIAI APLINKOS VEIKSNIAI, JŲ POKYČIAI IR TENDENCIJOS 

 

Kauno apskrityje yra 8 savivaldybės, išsidėsčiusios apie administracinį centrą - Kauną. Kauno apskritis sudaryta iš Kauno ir Birštono miestų 

bei Kauno, Kaišiadorių, Prienų, Raseinių, Kėdainių ir Jonavos rajonų savivaldybėms priklausančių teritorijų. 2016 m. pradžios duomenimis, Kauno 

apskrityje gyvena 577.221 gyventojas, iš kurių 359.609 - darbingo amžiaus. Palanki geografinė vieta, puiki kelių, geležinkelio ir oro transporto 

infrastruktūra, stipri mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bazė, gerai kvalifikuota darbo jėga daro Kauno apskritį viena iš patraukliausių vietų 

investicijoms ne tik Lietuvoje, bet ir visose Baltijos valstybėse. Kauno apskrityje vystomos naujos verslo idėjos ir koncepcijos, aukštųjų ir vidutinių 

technologijų pramonė, transportas, plėtojamos paslaugos, turizmas. 

Lyginant su 2013 m. Kauno apskrityje tiesioginės užsienio investicijos padidėjo - 2014 m. pab. pritraukta 1.488,52 mln. Eur (2013 m. – 

1.289,49 mln. Eur), bet dar nepasiekė 2012 m. lygio (1.494,64 mln. Eur) tiesioginių užsienio investicijų. Tai siekia 2.553 Eur  vienam apskrities gyventojui 

ir yra apie 58 proc. Lietuvos vidurkio (4.404 Eur). Apskritis sukuria 19,7 proc. bendrojo vidaus produkto  Lietuvoje. 2014 m. didėjo materialinės 

investicijos ir sudarė 986.511 tūkst. Eur arba 1.709 Eur  1 gyventojui (2013 m. – 1.303 Eur). 

 Demografinė padėtis Kauno apskrityje kol kas vis dar neigiama: gyventojų skaičius mažėja -  per  2015 metus sumažėjo 5.837 gyventojais 

(2014 m. sumažėjo 4.407). Tačiau padidėjo gimstamumas. 2014 m. Kauno apskrityje gimė 5.956 gyventojai (2013 m. - 5.789), sumažėjo mirusiųjų 

skaičius. 2014 m. mirė 7.846 gyventojai (2013 m.  - 8.042), vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė pailgėjo 0,43 m., iki 75,76 m., mažėja gyventojų migracija. 

2012 metais migracija metais buvo (-4.784),  2013 m. – (-3.325), 2014 m. – (-2.301). 2014 m. daugiausiai gyventojų  emigravo iš Kauno miesto – 1.958, 

daugiausiai gyventojų atvyko gyventi į Kauno rajoną – 1.285. 2016 m. sausio 1 d. apskrityje buvo veiklą vykdė 15.839 ūkio subjektai. Sumažėjo 

bedarbystė: 2014 m. buvo registruota 30,6 tūkst. bedarbių, 2015 m. -  27,2 tūkst., o registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus žmonių santykis – 7,6 proc. 

(2014 m. buvo 8,5 proc.). 
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 Įgyvendinant Kauno regiono plėtros iki 2020 metų planą, panaudodamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių lėšas, Kauno regiono savivaldybės užbaigė visus 2007-2013 m. ES 

struktūrinių fondų laikotarpio projektus ir atlieka parengiamuosius darbus 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų laikotarpiui. 

 Birštone 2015 m. baigtas renovuoti Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro pastatas (389 tūkst. Eur), suremontuotas Birštono 

seniūnijos pastatas (231 tūkst. Eur). Įgyvendintas projektas „Kauno regiono savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ (384 

tūkst. Eur), kurio metu mokymuose dalyvavo ir kvalifikaciją kėlė 667 visų 8-ių Kauno regiono savivaldybių politikai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai 

pagal darbo sutartis. Bendro Lietuvos ir Baltarusijos partnerių projekto „Dviračių turizmo ir informacinės sistemos Lietuvos ir Baltarusijos pasienio 

regione plėtra“ (311 tūkst. Eur) metu įrengta 1,5 km ilgio dviračių ir pėsčiųjų trasa su saulės energijos šviestuvais, suteikusi galimybę iš Birštono 

savivaldybės pasiekti Prienų miestą. Šalia Birštono miesto esančiame Žvėrinčiaus miške buvo  išasfaltuotas (0,690 km) ir padengtas žvyro danga (0,349 

km) ilgio dviračių-pėsčiųjų takas,  įrengta 15 medinių informacinių ženklų ir 13 metalinių daugiafunkcinių lauko gimnastikos įrenginių. Prie Žvėrinčiaus 

ąžuolo įrengta poilsio–atokvėpio vieta: medinė stoginė su baldais, laužavietė, lauko baldai, sūpynės, informacinis stendas (203 tūkst. Eur). Sukurta 

transporto ir pėstiesiems skirta infrastruktūra prie Nemajūnų kapinių: įrengtas 0,157 km ilgio privažiavimo kelias, įrengtas apšvietimas (78 tūkst. Eur), 

29 vietų automobilių stovėjimo aikštelė, iki pat Nemajūnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios tvoros vartų nutiestas 238 m ilgio ir 1,3 m pločio 

trinkelių dangos pėsčiųjų takas, įrengta iškili pėsčiųjų perėja (76 tūkst. Eur). Siekiant pagerinti vaikų užimtumo infrastruktūrą Birštono viensėdyje įrengta 

vaikų žaidimų aikštelė su 6 aktyvaus poilsio įrenginiais ir suoliukais, Šaltinėnų kaime – sporto aikštelė su sintetine danga bei sporto įrenginiais.  

 Jonavos rajono savivaldybėje 2015 m. baigti daugiabučių Prezidento g. 19A, Kosmonautų g. 34, Kosmonautų g. 44, Birutės g. 4A, Parko 

g. 7, Kosmonautų g. 2B, Klaipėdos g. 5, Klaipėdos g. 11, Kauno g. 5, Kauno g. 13, Kosmonautų g. 2A, Kosmonautų g. 10, J. Ralio g. 1, J. Ralio g. 7, 

Vilniaus g. 9 modernizavimo projektai. Vienas iš svarbiausių metų įvykių – pabaigtas atnaujinti ir atidarytas Joninių slėnis, kuriame šiltuoju metų laiku 

vyksta įvairūs renginiai, o žiemos metu veikia slidinėjimo trąsos (bendra projekto vertė 1.657 tūkst. Eur). Taip pat 2015 m. baigti Žeimių ir Batėgalos 

daugiafunkcių centrų įkūrimo projektai, modernizuoti Jonavos nakvynės namai, įsigyta reikiamos įrangos, baigtas įgyvendinti projektas „Kompleksinė 

Užusalių kaimo plėtra“, įkurtas Jonavos psichikos dienos stacionaras, modernizuotas ir įsteigtos paliatyviosios pagalbos lovos Jonavos pirminės sveikatos 

priežiūros centro slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje. Be to, buvo parengti gyvenamųjų vietovių teritorijų planavimo dokumentai, dviračių takų 

specialusis planas, Chemikų gatvės daugiabučių kvartalo detalusis planas, Atsinaujinančių energijos išteklių plėtros planas, savivaldybės administracijoje 

įdiegta kokybės vadybos sistema. 

 Siekdama visuomenės gyvenimo sąlygų ir paslaugų kokybės gerinimo, Kaišiadorių rajono savivaldybė 2015 m. sėkmingai baigė įgyvendinti 

9 ES struktūrinius fondų lėšomis finansuojamus projektus: siekiant sumažinti energijos išteklių sunaudojimą, renovuotas Kaišiadorių meno mokyklos 

pastatas, pagerintos vaikų mokymosi ir darbuotojų darbo sąlygas ( 952.901 Eur), siekiant užtikrinti šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančią 

švietimo paslaugų kokybę, renovuota Gudienos mokykla-darželis „Rugelis“. Vykdant du  projektus atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo 

patalpos, įsigyta mokymo įrangos, baldų (615.334 Eur ir 29.851 Eur), renovuotas  Žiežmarių bibliotekos pastatas (340.676 Eur), Kruonio seniūnijoje 

rekonstruotas pastatas, kuriame įkurtas daugiafunkcinis centras - įrengtos patalpos priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupėms, kultūrinei veiklai, 

nupirkta reikalinga įranga (592.633 Eur), pastatytas priestatas prie Žaslių kultūros centro pastato, kuriame įkurtas Žaslių tradicinių amatų 

centras: įsigyta  įrangos tradiciniams amatams puoselėti (šakočiams, duonai kepti, vilnai karšti), baldų ir kompiuterių įrangos (257.487 Eur). Įrengta 

paplūdimio viešoji infrastruktūra prie didžiausio rajone Kalvių ežero (61.372 Eur). Siekiant skatinti  jaunimo užimtumą, Kaišiadorių mieste įrengta 

riedučių, riedlenčių ir dviračių aikštelė (61.372  Eur). Rekonstruota 0,610 km Kaišiadorių rajono vietinės reikšmės kelių (174.553 Eur). 2015 m. vykdyta 

vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kaišiadorių mieste, Žiežmarių, Žaslių, Rumšiškių  miesteliuose: nutiesta ir atnaujinta apie 27 km vandentiekio ir 
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38,57 km nuotekų tinklų. Įgyvendintas Kaišiadorių miesto turgaus paviljono statybos projektas: įrengti paviljonai, priešgaisrinė ir apsaugos signalizacijos, 

elektros instaliacija, paklota nauja aikštelės danga ir įrengtos automobilių statymo vietos. 

Kauno miesto savivaldybėje 2015 m. ypatingas dėmesys buvo skiriamas  miesto susisiekimo infrastruktūrai, logistikai ir susisiekimo tinklo 

tobulinimui bei transporto infrastruktūros gerinimui. Palemone atidarytas Kauno intermodalinis terminalas (KIT). Tai tarptautinės svarbos jungtis tarp 

svarbiausių Rytų ir Vakarų, Šiaurės ir Pietų transporto koridorių, Lietuvos  transporto sistemos plėtros strategijos objektas, galintis aptarnauti skirtingų 

vėžių („europinės“ ir „rusiškosios“) sąstatus, įkurtas geografiškai puikioje vietoje su gerai išvystyta geležinkelių infrastruktūra, patogiu susisiekimu su 

pagrindiniais šalies keliais, netoliese esančiu  tarptautiniu Kauno oro uostu bei Kauno LEZ. Bendra projekto vertė – 25,4 mln. Eur. Po trejus metus 

trukusių statybų, atidarytas keturių  eismo juostų Panemunės tiltas - viena iš svarbiausių susisiekimo jungčių Kauno mieste, jungiančių Panemunės ir 

Šančių rajonus (tilto ilgis – 273,23 m., plotis – 20,8 m., važiuojamosios dalies plotis – 14 m.). Tilto statyba  miestui kainavo daugiau nei 27 mln. Eur. 

Sprendžiant Panemunės tilto pralaidumo klausimą, rekonstruota ir iki keturių juostų išplatinta Tilto g., sankirtoje su Vaidoto g. įrengiant šviesoforinę 

sankryžą, projekto vertė apie  0,8 mln. Eur. Taikant REMIX technologiją, atlikta Kauno miesto gatvių kapitalinio remonto darbų daugiau nei už 5 mln. 

Eur., pradėta Laisvės alėjos IV etapo tarp A. Mickevičiaus g. ir Nepriklausomybės aikštės rekonstrukcija (ilgis – 300 m., plotis – 20 m., bendra projekto 

vertė – 4.911 tūkst. Eur). Plėtojant rekreacijos ir turizmo paslaugų infrastruktūrą, baigtas įgyvendinti projektas „Kauno Panemunės paplūdimio su 

poilsiaviete įrengimas“ (540 tūkst. Eur).  Dėmesys buvo skiriamas ir savivaldybės viešųjų pastatų bei jų infrastruktūros gerinimui. Savivaldybės švietimo 

ir kultūros įstaigoms skirta 3.215 tūkst. Eur lėšų ilgalaikio nekilnojamojo turto modernizavimo, rekonstravimo bei remonto darbams atlikti, 87-

iose  švietimo ir 2-juose kultūros įstaigose atlikti pastatų išorinių atitvarų apšiltinimo, šilumos punktų ir šildymo sistemų modernizavimo, elektros 

instaliacijos ir apšvietimo sistemų, vandentiekio-nuotekų sistemų modernizavimo, kiemo statinių ir inžinerinių įrenginių  rekonstravimo darbai už  1.970 

tūkst. Eur. Daugiau nei 600 tūkst. Eur skirta daliniam šių projektų įgyvendinimui: „VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikos langų ir lauko durų keitimas, stogų 

renovavimas ir šilumos punkto rekonstravimas“, „VšĮ Kauno Šilainių poliklinikos statybos užbaigimas“; „VšĮ ,,Girstutis“ kultūros ir sporto rūmų 

kultūrinės dalies rekonstrukcija“; „Kauno plaukimo mokyklos ,,Vilija“ baseino rekonstrukcija“. Įgyvendintas projektas „Karinių oro pajėgų aviacijos 

bazės Antrojo paieškos gelbėjimo posto Veiverių g. 132, Kaune, statyba“ (3.833  tūkst. Eur). LR Aplinkos ministerijos duomenimis Kauno miestas 

išrinktas tarp sparčiausiai vykdančių daugiabučių renovaciją - renovuotas 21 daugiabutis. Pradėti paruošiamieji darbai Daugiafunkcio S.Dariaus ir 

S.Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro Perkūno al. 5, rekonstrukcijos, Lengvosios atletikos maniežo statybos, Kauno sporto halės 

rekonstrukcijos projektų įgyvendinimui. Unikalia tarpukario modernizmo architektūra garsėjančiam Kaunui Europos Komisija suteikė Europos paveldo 

ženklą. Pripažįstant Kauno miesto išskirtinumą, tais pačiais  metais Kaunui suteiktas UNESCO dizaino miesto statusas (UNESCO Creative Cities 

Network).   

 Kauno rajonas 2015  m. pasižymėjo itin sparčia verslo plėtra – pagal įsteigtų įmonių skaičių net dešimt kartų viršijo Lietuvos savivaldybių 

vidurkį.  Už verslo plėtrą Ūkio ministerija ir Lietuvos savivaldybių asociacija savivaldybę apdovanojo „Auksine krivule". Pagal Lietuvos laisvosios 

rinkos instituto sudarytą indeksą Kauno rajonas ketvirtą kartą pripažintas geriausiu tarp 54 mažųjų Lietuvos savivaldybių. Pernai rajone buvo vykdomi 

76 projektai, kurių bendra vertė daugiau kaip 85 mln. Eur. Baigtas įgyvendinti projektas „Kauno laisvoji ekonominė zona“. Dabar Kauno LEZ veikia 19 

kompanijų, pritraukta 360 mln. eurų investicijų, sukurta beveik 2 tūkst. naujų darbo vietų. Mažėjantis nedarbas metų pabaigoje rajone sudarė 6,8 proc. ir 

buvo mažiausias apskrityje. Duris atvėrė Raudondvario menų inkubatorius, pelnęs Valstybinio turizmo departamento įsteigtą sėkmingiausios turizmo 

iniciatyvos apdovanojimą. Užbaigti projektai, siekiantys pagerinti Kačerginės ir Kulautuvos miestelių gyvenamąją aplinką. Kulautuvoje sutvarkytos 

centrinės dalies Narėpos upelio ir tvenkinių aplinka, miestelio parkas, atnaujinta Kulautuvos vasaros estrada, įrengtas paplūdimys, automobilių stovėjimo 

aikštelė, atnaujintas gatvių apšvietimas. Kačerginėje įrengta pontoninė prieplauka su pavėsine, dviračių takas, automobilių stovėjimo aikštelė, sutvarkyta 

Nemuno pakrantė. Įgyvendinant Mažojo Pakaunės turizmo žiedo projektą, įrengtas dviračių takas nuo Kauno iki Kačerginės, baigiamas tiesti nuo Šilelio 
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kaimo Kulautuvos link,  įrengtos prieplaukos Kačerginėje, Kulautuvoje, Zapyškyje ir Raudondvaryje, parengti Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios ir jos 

aplinkos sutvarkymo, lyno keltuvo ir dviračių tako nuo Zapyškio iki Kačerginės techniniai projektai. 

 Kėdainių rajono savivaldybėje pabaigti Akademijos bei Josvainių miestelių kultūros centrų atnaujinimo darbai, įsigyti kultūrinei veiklai 

reikalingi baldai bei inventorius, atnaujintos didžiosios scenos. Mažinant aplinkos vizualinę taršą, kaimiškosiose seniūnijose nugriautas 91 apleistas 

pastatas „vaiduoklis“. Gerinant socialines paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūrą, suremontuoti Kėdainių vaikų globos namai „Saulutė“ bei senelių 

slaugos namai Dotnuvoje, įsigyta veiklai reikalinga įranga, baldai.  Įgyvendinus projektą „Sektorinių studijų bei tyrimų, skirtų tobulinti Kėdainių rajono 

savivaldybės strateginį plėtros planą, parengimas“, atnaujintas Kėdainių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas iki 2020 metų. Kėdainių rajonas 

tapo gražesnis, modernesnis, patogesnis, patrauklesnis tiek patiems kėdainiečiams, tiek rajono svečiams, tiek investuotojams. Įgyvendinant 61 projektą 

rajono gyventojų gyvenimo kokybei gerinti investuota apie 19,4 mln. Eur Europos Sąjungos lėšų. Kėdainių rajone investuotojams sudarytos sąlygos 

vertinamos labai gerai. Kėdainių LEZ yra investuotojams paruoštų sklypų, bendradarbiaujama su privačiu sektoriumi per viešojo ir privataus sektoriaus 

partnerystę, pritraukiama tiek vietinių, tiek ir užsienio investicijų. Tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui yra dvigubai didesnės nei 

apskrityje. 

 Siekiant užtikrinti sistemingą Prienų rajono teritorijų vystymąsi bei racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą 2015 m. įgyvendinti 

2 projektai, kurių metu buvo parengti rajono teritorijų planavimo dokumentai – specialieji, detalieji, bendrieji planai. Įgyvendinus projektą „Veiverių ir 

Balbieriškio bendrųjų planų parengimas“ (52 tūkst. Eur) buvo parengti 2 bendrieji teritorijų planai, kurių dėka suformuota Veiverių ir Balbieriškio 

miestelių teritorijų vystymo koncepcija, nustatyti teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetai. Įgyvendinus projektą „Prienų rajono savivaldybės 

teritorijų planavimo dokumentų parengimas“ (118 tūkst. Eur) buvo parengtas Pakuonio miestelio bendrasis planas, Prienų rajono vietinės reikšmės ir 

vidaus kelių schemos–specialusis planas ir 3 detalieji planai. Atsižvelgiant į projektų metu sukurtus produktus efektyviau panaudojamos lėšos ir ištekliai 

miestelių tvarkymui ir plėtrai, plėtojama inžinerinė, susisiekimo ir kita visuomenės poreikiams tenkanti reikalinga infrastruktūra. Taip pat įgyvendinti 

projektai – „Melioracijos sistemų ir hidraulinių statinių rekonstrukcija (116 tūkst. Eur), „Prienų miesto J. Lukšos ir Sporto gatvių rekonstrukcija“ (413 

tūkst. Eur).  

 Raseinių rajono savivaldybės administracija 2015 m. baigė  įgyvendinti 9 ES struktūrinių fondų finansinę paramą gavusius projektus: 

Raseinių rajono Viduklės darželio pastato Ataugos g. 7, Viduklės mstl., Raseinių r. sav. kapitalinis remontas, Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo 

plėtros studijos parengimas, Viduklės ir Nemakščių miestelių teritorijų bendrųjų planų rengimas, Raseinių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 

rengimas, Raseinių rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas, Raseinių miesto V. Grybo gatvės rekonstravimas, Energijos vartojimo 

efektyvumo didinimas pastate, adresu Dariaus ir Girėno g. 13, Raseiniai, Energijos vartojimo efektyvumo didinimas pastate adresu Kalnų g. 3, Raseiniai, 

Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas Raseinių rajono savivaldybėje, Šiluvos seniūnijoje, Žaiginyje. Bendra įgyvendintų projektų vertė sudarė 

2.466 tūkst. Eur. Asociacija Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija baigė įgyvendinti projektą „Raudonojo Kryžiaus draugijos Raseinių skyriaus 

nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, kurio vertė 162.315 Eur. Projekto metu buvo atliktas patalpų remontas, įsigyta nauja įranga, 

baldai ir kompiuterinė technika. Teikiamos kokybiškesnės nestacionarios socialinės paslaugos socialinės rizikos šeimoms. BĮ Raseinių vaikų globos 

namai gyvendino projektą „Raseinių vaikų globos namų statyba“.  Įgyvendinant projektą pastatyti nauji vaikų globos namai ir aprūpinti reikiamais naujais 

baldais, buitine ir kompiuterine technika. Bendra projekto vertė - 1.492 tūkst. Eur. 
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PLANO POVEIKIS (EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI) 

 

1 lentelė. Efekto vertinimo kriterijų reikšmių įvertinimas. 

 

Prioritetas, 

tikslas 

Vertinimo kriterijus Planuota 

reikšmė 

Faktinė 

reikšmė 

Įvertinimas

* 

Ekspertinis įvertinimas 

PRIORITETAS: PAŽANGI EKONOMIKA 

Tikslas. Plėtoti Kauno regioną kaip 

mokslo ir verslo partneryste pagrįstą 

aukštos pridėtinės vertės pramonės kraštą 

Bendrasis vidaus 

produktas tenkantis 

vienam gyventojui Kauno 

regione palyginti su šalies 

vidurkiu, proc. 

 

98,5 98,9 l.gerai BVP tenkantis vienam gyventojui Kauno regione palyginti su šalies 

vidurkiu proc. 2015 m. padidėjo daugiau negu buvo planuota.  

Tikslas. Padidinti gyventojų verslumą ir 

užimtumą, kuriant ir išlaikant darbo 

vietas, didinant verslo įvairovę ir darbo 

vietų pasiekiamumą 

Bendrasis vidaus 

produktas tenkantis 

vienam gyventojui Kauno 

apskrityje, tūkst. Eur; 

11,29 12,3 l.gerai Bendrasis vidaus produktas tenkantis vienam gyventojui Kauno apskrityje, 

tūkst. Eur  2015 m. padidėjo daugiau negu buvo planuota. 

Tikslas. Plėtoti regiono transporto 

infrastruktūrą 

Kelių su patobulinta 

danga ilgis nuo visų kelių 

ilgio Kauno regione, 

proc. 

81,4 83,1 l.gerai Kelių su patobulinta danga ilgis nuo visų kelių ilgio Kauno regione, proc. 

2015 m. padidėjo daugiau negu buvo planuota. 

Tikslas. Siekti, kad Kauno regionas taptų 

tarptautinio ir vietinio turizmo bei 

įvairiapusiškų poilsio paslaugų centru 

Apgyvendintų turistų 

skaičius apgyvendinimo 

įstaigose 1000 gyventojų 

Kauno regione 

498 632 l.gerai Apgyvendintų turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose 1000 gyventojų 

Kauno regione 2015 m. padidėjo daugiau negu buvo planuota. 

PRIORITETAS: GYVENIMO KOKYBĖ 

Tikslas. Skatinti informacinės 

visuomenės formavimąsi ir vystymąsi.  

Namų ūkiai, turintys 

interneto prieigą Kauno 

regione, proc. 

72,8 67 gerai Namų ūkių, turinčių interneto prieigą Kauno regione, proc. 2015 m. 

padidėjo bet nepasiekė planuotos reikšmės. 

Tikslas. Vystyti subalansuotą mokymosi 

sistemą. 

18 – 24 m. amžiaus 

jaunimo, kuris neturi 

vidurinio išsilavinimo ir 

niekur nesimoko Kauno 

regione, dalis (proc.) 

6,1 6,0 gerai 18 – 24 m. amžiaus jaunimo, kuris neturi vidurinio išsilavinimo ir niekur 

nesimoko Kauno regione, dalis (proc.) 2015 m. sumažėjo. 
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Tikslas. Užtikrinti teikiamų socialinių 

paslaugų prieinamumą. 

Išlaidos socialinei 

pašalpai tūkst. Eur/1000 

gyventojų Kauno regione 

42,57 41,81 gerai Išlaidos socialinei pašalpai tūkst. Eur/1000 gyventojų Kauno regione 2015 

m. sumažėjo. 

Tikslas. Plėtoti Kauno regioną kaip vieną 

iš Europos sveikatos regionų. 

Vidutinė tikėtina 

gyvenimo trukmė Kauno 

regione, metai 

75,6 75,6 l.gerai Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė Kauno regione, metais 2015 m. pailgėjo 

ir pasiekė planuotą reikšmę. 

Tikslas. Plėtoti socialinę infrastruktūrą ir 

bendruomenines iniciatyvas, skirtas 

gyventojų gyvenimo kokybės ir 

gyvenamosios aplinkos gerinimui.   

Užregistruotų 

nusikalstamų veikų 

skaičius 100 tūkst. 

gyventojų Kauno regione 

2670 2608 l.gerai Užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius 100 tūkst. gyventojų Kauno 

regione 2015 m. sumažėjo; taip pat yra 62 mažesnė už planuotą. 

Tikslas. Visapusiškai vystyti ir 

modernizuoti kaimo vietoves ir verslą 

kaime 

Užimtųjų dalis žemės 

ūkio, miškininkystės ir 

žuvininkystės sektoriuje 

nuo visų užimtųjų Kauno 

regione, proc. 

6,0 14,0 gerai Užimtųjų dalis žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sektoriuje nuo 

visų užimtųjų Kauno regione, proc. 2015 m. padidėjo ir 2,3 kartus viršiją 

planuotą reikšmę. 

PRIORITETAS ŽMOGAUS IR APLINKOS SANTARA 

Tikslas. Skatinti darnų išteklių 

naudojimą, užtikrinti ekosistemų 

stabilumą Kauno regione. 
Perdirbtų (panaudotų) 

komunalinių atliekų dalis 

Kauno regione, proc. 

21    

Tikslas. Parengti regiono įvairių lygmenų 

teritorijų bei socialinės ekonominės 

plėtros planavimo dokumentus, diegti ir 

tobulinti planavimo sistemas. 

Savivaldybių, turinčių 

galiojančius savivaldybių 

teritorijų planavimo 

dokumentus skaičius. 

13 13 l.gerai Kauno regiono savivaldybės turi visus būtinus galiojančius teritorijų 

planavimo dokumentus. 
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PLANO REZULTATAI (REZULTATO VERTINIMO KRITERIJAI) 

 

2 lentelė. Rezultato vertinimo kriterijų reikšmių įvertinimas. 
 

Nr. Uždavinio 

pavadinimas 

Įvykdymo 

terminas 

(pradžia ir 

pabaiga) 

Faktinio 

įvykdymo 

data* 

Planuotas 

finansavimas 

(nuo 

įgyvendinimo 

pradžios iki 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigos)          

( tūkst. Eur) 

Vertinimo kriterijus Planuota 

reikšmė 

Faktinė 

reikšmė 

Įvertinimas** Komentarai ir paaiškinimai 

(informacija apie uždavinių 

neįvykdymą lėmusias priežastis, 

informacija apie ilgalaikių 

priemonių tarpinius rezultatus, 

informacija apie prieš terminą 

baigtas priemones ir kt.) 

1.1.1-r-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1-r-2 

Šalies ir 

tarptautiniu mastu 

įtvirtinti Kauno 

regiono, kaip 

modernios ir 

konkurencingos 

pramonės krašto, 

įvaizdį. 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

  Tiesioginės užsienio 

investicijos 

tenkančios vienam 

gyventojui Kauno 

apskrityje, Eur 

 

 

 

 

 

 

2.896,2 2.553    Kauno regiono plėtros plano iki 2020 

metų priemonių planas priklausomai 

nuo ministerijų patvirtintų projektų 

finansavimo sąlygų aprašų (2015 m. 

pabaigoje patvirtinti tik 6 iš 25 

regioninių priemonių projektų 

finansavimo sąlygų aprašų). 

Projektų sąrašai bus sudaromi 2016-

2020 (n+3m.) ES struktūrinių fondų 

investicijų laikotarpiui. 

2015 m. nebuvo sudaryta nė vieno 

regioninių projektų sąrašo. 

Šalies ir 

tarptautiniu mastu 

įtvirtinti Kauno 

regiono, kaip 

modernios ir 

konkurencingos 

pramonės krašto, 

įvaizdį. 

Įmonės diegiančios 

inovacijas – 

technologiniai ir 

netechnologiniai 

novatoriai Kauno 

apskrityje (proc. nuo 

visų įmonių); 

20 11,6    

1.1.2-r-1 Sudaryti sąlygas 

modernios bei 

konkurencingos 

pramonės plėtotei, 

investicijoms, 

kuriant darbo 

vietas, socialiai 

2016-2020 

 

  Materialinės 

investicijos 

tenkančios vienam 

gyventojui Kauno 

apskrityje, Lt. 

8500 4609    
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atsakingą verslą, 

užtikrinant darnią 

ir kompleksišką 

regiono plėtrą. 

1.2.1-r-1 Skatinti verslumą 

ir ūkio įvairovę, 

pritaikant 

viešuosius 

statinius verslo ir 

bendruomeniniam

s poreikiams 

2016-2020 

 

  Smulkaus ir 

vidutinio verslo 

įmonių tenkančių 

1000 gyventojų 

skaičius, Kauno 

apskritis, vnt. 

30 21,56    

1.2.2-r-1 Kurti naujas darbo 

vietas, pritraukiant 

investicijas į 

viešąsias 

(apleistas, 

nenaudojamas ir 

nepakankamai 

naudojamas) 

erdves 

2016-2020 

 

  Verslo informacinių 

centrų aptarnautų 

įmonių skaičius per 

metus Kauno regione 

500 -   

1.3.1-r-1 Didinti darbo 

jėgos mobilumą, 

gerinant darbo 

vietų 

pasiekiamumą 

2016-2020 

 

  Žvyro kelių ilgis nuo 

visų kelių ilgio 

Kauno regione, proc. 

57 60,18    

1.3.1-r-2 Didinti darbo 

jėgos mobilumą, 

gerinant darbo 

vietų 

pasiekiamumą 

2016-2020 

 

  Kelių su patobulinta 

danga ilgis nuo visų 

kelių ilgio Kauno 

regione, proc. 

24 20,93    

1.4.1-r-1 Vystyti poilsio, 

pramogų, 

rekreacinio sporto 

ir turizmo 

paslaugų 

infrastruktūrą, 

užtikrinant 

teikiamų turizmo 

2016-2020 

 

  Suteiktų nakvynių 

skaičius 

apgyvendinimo 

įstaigose 1000 

gyventojų Kauno 

regione 

1610 1240    
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paslaugų 

visapusiškumą bei 

gerinant paslaugų 

kokybę 

1.4.1-r-2 Vystyti poilsio, 

pramogų, 

rekreacinio sporto 

ir turizmo 

paslaugų 

infrastruktūrą, 

užtikrinant 

teikiamų turizmo 

paslaugų 

visapusiškumą bei 

gerinant paslaugų 

kokybę 

2016-2020 

 

  Apgyvendinimo 

įstaigų skaičius 1000 

gyventojų Kauno 

regione 

0,3 0,25    

1.4.2-r-1 Diegti ir plėtoti 

turizmo 

informacinę 

sistemą ir aktyviai 

vykdyti rinkodarą 

2016-2020 

 

  Lankytojų skaičius 

turizmo 

informaciniuose 

centruose 1000 

gyventojų Kauno 

regione 

290 243    

2.1.1-r-1 Kurti ir plėtoti 

informacinę 

infrastruktūrą, 

skatinti jos 

panaudojimą 

2016-2020 

 

  Naujų elektroninių 

paslaugų skaičius 

Kauno regione 

10  -   

2.1.2-r-1 Įdiegti 

elektronines 

paslaugas regiono 

bendruomenei 

2016-2020 

 

  Gyventojai, kurie 

naudojasi 

elektroniniu būdu 

teikiamomis 

viešosiomis ir 

administracinėmis 

paslaugomis 

65 41.5    



10 

2.2.1-r-1 Skatinti mokymo 

įstaigų tipų 

įvairovę bei 

racionaliai plėtoti 

šių įstaigų tinklą ir 

tobulinti jų 

teikiamas 

paslaugas 

2016-2020 

 

  Mokyklinio amžiaus 

vaikai nesimokantys 

mokykloje dėl 

socialinių, 

psichologinių ir kt. 

priežasčių Kauno 

regione 

200 380    

2.2.2-r-1 Renovuoti ir 

modernizuoti 

švietimo, ugdymo 

įstaigas bei jų 

infrastruktūrą 

2016-2020 

 

  Renovuotų geresnei 

energijos vartojimo 

klasei priskiriamų 

savivaldybėms 

priklausančių viešųjų 

pastatų skaičius nuo 

bendro Kauno 

regiono 

savivaldybėms 

priklausančių viešųjų 

pastatų skaičiaus 

    

2.2.3-r-1 Kurti ir tobulinti 

mokymosi visą 

gyvenimą sistemą 

ir skatinti 

kvalifikacijos 

kėlimą 

2016-2020 

 

  Mokymuose 

dalyvavusių žmonių 

skaičius Kauno 

regione 

7000    

2.2.4-r-1 Skatinti 

neformalaus 

švietimo 

iniciatyvas 

2016-2020 

 

  Renovuotų geresnei 

energijos vartojimo 

klasei priskiriamų 

savivaldybėms 

priklausančių 

neformalaus švietimo 

įstaigų pastatų 

skaičius nuo bendro 

neformalaus švietimo 

įstaigų pastatų, 

priklausančių 

savivaldybėms 

skaičiaus Kauno 

regione 
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2.3.1-r-1 Plėtoti socialines 

paslaugas, skirtas 

socialiai 

pažeidžiamų 

grupių asmenų 

integravimui į 

regiono socialinį ir 

ekonominį 

gyvenimą 

2016-2020 

 

  Asmenys, 

gyvenantys namų 

ūkiuose, 

susiduriančiuose su 

ekonominiais 

sunkumais (dėl 

pinigų stokos negali 

laiku sumokėti būsto 

nuomos, 

komunalinių 

mokesčių, būsto ar 

kitų paskolų, kredito 

12 15    

2.3.1-r-2 Plėtoti socialines 

paslaugas, skirtas 

socialiai 

pažeidžiamų 

grupių asmenų 

integravimui į 

regiono socialinį ir 

ekonominį 

gyvenimą 

2016-2020 

 

  Socialines paslaugas 

į namus gavusių 

asmenų skaičius 

1000 gyventojų 

Kauno regione 

7 5,74    

2.3.2-r-1 Efektyviai plėtoti 

ir modernizuoti 

socialinio būsto 

sistemą 

2016-2020 

 

  Įrengti nauji ar 

įsigyti socialiniai 

būstai, vienetais 

26

0 

-   

2.4.1-r-1 Plėtoti sveikatą 

stiprinančio Kauno 

regiono iniciatyvas 

2016-2020 

 

  Praktikuojančių 

gydytojų skaičius, 

tenkantis 10 tūkst. 

gyv. 

48 46,5    

2.4.2-r-1 Optimizuoti 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugas 

teikiančių įstaigų 

struktūrą ir plėtoti 

infrastruktūrą 

2016-2020 

 

  Renovuotų geresnei 

energijos vartojimo 

klasei priskiriamų 

savivaldybėms 

priklausančių 

sveikatos įstaigų 

viešųjų pastatų 
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skaičius nuo bendro 

savivaldybei 

priklausančių 

sveikatos įstaigų 

viešųjų pastatų 

skaičiaus 

2.5.1-r-1 Atnaujinti ir 

plėtoti 

gyvenamąją, 

kultūros ir sporto 

infrastruktūrą, 

gerinti paslaugų 

kokybę. 

2016-2020 

 

  Meno kolektyvų 

skaičius Kauno 

regione 

750 659    

2.5.1-r-2 Atnaujinti ir 

plėtoti 

gyvenamąją, 

kultūros ir sporto 

infrastruktūrą, 

gerinti paslaugų 

kokybę. 

2016-2020 

 

  Sporto varžybų ir 

sveikatingumo 

renginių dalyviai 

Kauno regione 

220000 180 704    

2.5.2-r-1 Remti 

bendruomenines 

iniciatyvas ir 

prevencines bei 

edukacines 

programas 

2016-2020 

 

  Naujai įsteigtų 

bendruomenės namų 

skaičius Kauno 

regione 

20    

2.5.2-r-2 Remti 

bendruomenines 

iniciatyvas ir 

prevencines bei 

edukacines 

programas 

2016-2020 

 

  Nepilnamečių 

padarytų 

nusikalstamų veikų 

Kauno regione 

skaičius tenkantis 

1000 nepilnamečių 

3 5,6    

2.6.1-r-1 Stiprinti kaimo 

bendruomenes bei 

gerinti 

bendruomeninę 

infrastruktūrą 

2016-2020 

 

  Naujai įsikūrusių 

bendruomenių 

skaičius kaimo 

vietovėse Kauno 

regione 

50    
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2.6.2-r-1 Padidinti žemės 

ūkio produktų 

gamybos 

efektyvumą ir 

konkurencingumą, 

plėtoti ne žemės 

ūkio verslus ir 

žemės ūkiui 

alternatyvią 

ekonominę veiklą 

kaimo vietovėse 

2016-2020 

 

  Ūkių vidutinis dydis 

pagal žemės ūkio 

naudmenas Kauno 

regione, ha 

20,0 15,68    

3.1.1-r-1 Įdiegti ir plėtoti 

šiuolaikišką 

regiono atliekų 

tvarkymo, oro 

taršos kontrolės ir 

triukšmo 

prevencines 

sistemas, skatinti 

aplinkosauginį 

švietimą 

2016-2020 

 

  Rekultivuotų 

sąvartynų skaičius 

Kauno regione 

10    

3.1.1-r-2 Įdiegti ir plėtoti 

šiuolaikišką 

regiono atliekų 

tvarkymo, oro 

taršos kontrolės ir 

triukšmo 

prevencines 

sistemas, skatinti 

aplinkosauginį 

švietimą 

2016-2020 

 

  Komunalinių atliekų 

susidarymas vienam 

gyventojui, kg 

200 354,9    

3.1.2-r-1 Modernizuoti ir 

plėsti geriamojo 

vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo 

infrastruktūrą 

2016-2020 

 

  Užterštų (be valymo) 

ir nepakankamai 

išvalytų nuotekų, 

išleistų į paviršinius 

vandenis, dalis 

bendrame nuotekų 

kiekyje, Kauno 

apskritis, proc. 

0,01 0,06    
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3.1.2-r-2 Modernizuoti ir 

plėsti geriamojo 

vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo 

infrastruktūrą 

2016-2020 

 

  Naujų ir renovuotų 

centralizuoto 

vandens ir nuotekų 

tinklų ilgis Kauno 

regione, km 

150    

3.1.3-r-1 Skatinti ir remti 

veiksmingesnį 

energijos ir kitų 

gamtos išteklių 

naudojimą 

2016-2020 

 

  Renovuotų 

daugiabučių skaičius 

312    

3.1.3-r-2 Skatinti ir remti 

veiksmingesnį 

energijos ir kitų 

gamtos išteklių 

naudojimą 

2016-2020 

 

  Renovuotų geresnei 

energijos vartojimo 

klasei priskiriamų 

savivaldybėms 

priklausančių viešųjų 

pastatų skaičius nuo 

bendro Kauno 

regiono 

savivaldybėms 

priklausančių viešųjų 

pastatų skaičiaus 

    

3.1.3-r-3 Skatinti ir remti 

veiksmingesnį 

energijos ir kitų 

gamtos išteklių 

naudojimą 

2016-2020 

 

  Ekologiško 

transporto dalis nuo 

viso viešojo 

transporto parko 

20    

3.1.4-r-1 Užtikrinti 

efektyvią 

kraštovaizdžio 

apsaugą, didinti 

ekologinį teritorijų 

stabilumą 

2016-2020 

 

  Sutvarkytų užterštų, 

apleistų teritorijų ir 

vandens telkinių 

skaičius Kauno 

regione 

43    
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3.2.1-r-1 Parengti ir 

atnaujinti regiono 

ir savivaldybių 

teritorijų 

bendruosius 

planus bei kitus 

dokumentus, 

susijusius su 

planavimu, viešųjų 

paslaugų kokybės 

gerinimu, siekiant 

planavimo 

procesuose 

integruoti aplinkos 

interesus į įvairias 

ūkio šakas 

2016-2020 

 

  Savivaldybių 

teritorijų ir jų dalių 

(miestų ir miestelių) 

atnaujintų bendrųjų, 

specialiųjų ir kt. 

planavimo 

dokumentų skaičius 

58    

3.2.2-r-1 Diegti ir tobulinti 

sistemas, 

susijusias su 

viešojo 

administravimo 

efektyvumu 

2016-2020 

 

  Įdiegtos viešojo 

administravimo 

paslaugų gerinimo 

kokybės sistemos 

8 0   

*Jeigu baigti įgyvendinti visi uždaviniui  priskirti projektai, vėliausio projekto užbaigimo data. 

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

 

PASIEKTOS PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ REIKŠMĖS 

 

3 lentelė. Ataskaitiniais metais pasiektos produkto vertinimo kriterijų reikšmės. 

 

Kodas Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir matavimo vienetai Planuota 

reikšmė 

Faktinė 

reikšme 

P.B.238  Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m.  0  0  

P.B.239  Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, kv. m.  0  0  

P.N.028  Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis, proc.  0  0  

P.N.050  

Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens 

tiekimo tinklais  0  0  

P.N.051  

Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų 

geriamojo vandens gerinimo įrenginių  0  0  
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P.N.053  Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais  0  0  

P.N.054  

Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais 

nuotekų valymo įrenginiais  0  0  

P.S.328  

Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) 

rekonstruota infrastruktūra, ha  0  0  

P.S.329  Sukurti /pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, tonos/metai  0  0  

P.S.333  Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis  0  0  

P.S.362  Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius  0  0  

P.S.364  Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus), kv. m.  0  0  

P.S.365  Atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse, kv. m.  0  0  

 

4 lentelė. Pasiektos produkto vertinimo kriterijų reikšmės (kaupiamuoju būdu). 

 

Kodas Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir matavimo vienetai Planuota 

reikšmė 

Faktinė 

reikšme 

P.B.238  Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m.  0 0 

P.B.239  Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, kv. m.  0 0 

P.N.028  Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis, proc.  0 0 

P.N.050  Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens 

tiekimo tinklais  

0 0 

P.N.051  Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų 

geriamojo vandens gerinimo įrenginių  

0 0 

P.N.053  Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais  0 0 

P.N.054  Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais 

nuotekų valymo įrenginiais  

0 0 

P.S.328  Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) 

rekonstruota infrastruktūra, ha  

0 0 

P.S.329  Sukurti /pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, tonos/metai  0 0 

P.S.333  Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis  0 0 

P.S.362  Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius  0 0 

P.S.364  Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus), kv. m.  0 0 

P.S.365  Atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse, kv. m.  0 0 

  

 



17 

 

REKOMENDACIJOS DĖL PLANO ĮGYVENDINIMO IR TOBULINIMO 

 

Kauno regiono plėtros planas iki 2020 metų planas turi būti tikslinamas priklausomai nuo ministerijų patvirtintų projektų finansavimo sąlygų 

aprašų, paskelbtų kvietimų teikti projektinius pasiūlymus ir pateiktų projektinių pasiūlymų. Iki 2015 m. pabaigos patvirtinti tik 6 iš 25 planuojam7 

regioninių priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašų: Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 "Socialinio būsto fondo plėtra", Nr. 05.3.2-APVA-R-014 "Geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas", Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 "Kaimo gyvenamųjų 

vietovių atnaujinimas", Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“, Nr. 05.1.1-APVA-R-007 "Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas", Nr. 

07.1.1-CPVA-R-904 "Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra". 2015 m. nebuvo sudaryta nė vieno regioninių projektų sąrašo. Projektų sąrašai bus sudaromi 

2016-2020 (n+3m.) ES struktūrinių fondų investicijų laikotarpiui. 

Kauno regiono plėtros planas iki 2020 metų plano stebėsena vykdoma nuolat ir pagal poreikį Plano tikslinimai teikiami svarstyti Kauno regiono 

plėtros tarybai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilma Zasimauskienė, tel. (8 37) 322 688, el.p. vilma.zasimauskiene@vrm.lt  
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