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KAUNO REGIONO PLĖTROS PLANO IKI 2020 METŲ ĮGYVENDINIMO  

2016 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 569.875 gyventojai, iš kurių 293.700 - darbingo amžiaus. Deja, gyventojų skaičius nuolat mažėja. Per 5 metus sumažėjo apie 30 tūkst. 

gyventojų. 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 2015 m., Kauno apskrityje tiesioginės užsienio investicijos šiek tiek sumažėjo - 2016 m. pab. pritraukta 1.487,56 mln. Eur 

(2015 m. – 1.508,14 mln. Eur). Tai siekia 2.612 Eur  vienam apskrities gyventojui ir yra apie 53,4 proc. Lietuvos vidurkio (4.890 Eur). Apskritis sukuria 

20 proc. bendrojo vidaus produkto  Lietuvoje, t.y. 7.723,6 mln. Eur. 2016 m. sumažėjo materialinės investicijos ir sudarė 1.004.565 tūkst. Eur arba 1.751 

Eur  1 gyventojui (2015 m. – 2.033 Eur). 

 Demografinė padėtis Kauno apskrityje kol kas vis dar neigiama: gyventojų skaičius mažėja -  per  2016 metus sumažėjo 7.483 gyventojais 

(2015 m. sumažėjo 5.689), sumažėjo gimstamumas. 2016 m. Kauno apskrityje gimė 6.025 gyventojai (2015 m. – 6.117), bet sumažėjo mirusiųjų skaičius. 

2016 m. mirė 8.215 gyventojai (2015 m.  - 8.648), vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė pailgėjo 0,48 m., iki 75,63 m. Didėja gyventojų migracija. 2016 

metais migracija metais buvo (-5.293),  2015 m. – (-3.598). 2016 m. daugiausiai gyventojų  emigravo iš Kauno miesto – 4.290. Daugiausiai gyventojų 

atvyko gyventi į Kauno rajoną – 1.531 (2015 m. – 1133). 2016 m. sausio 1 d. apskrityje buvo veiklą vykdė 15.839 ūkio subjektai. Nuolat mažėjo nedarbo 

lygis: 2016 m. buvo 6,5 proc., 2015 m. – 7,2 proc., 2014 m. 8,5 proc.   

 Įgyvendinant Kauno regiono plėtros iki 2020 metų planą ir siekiant spręsti socialinio būsto trūkumą Birštono savivaldybėje, 2016 m. 

pradėtas įgyvendinti projektas „Socialinio būsto fondo plėtra Birštono savivaldybėje“ (10.724,25 Eur). Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyti 3 vieno 

kambario socialiniai būstai Birštone bei pagerintos socialiai pažeidžiamų asmenų (šeimų) galimybės apsirūpinti būstu. Socialinio būsto fondo  plėtra  
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padės ne tik tenkinti socialiai pažeidžiamų asmenų (šeimų) poreikius bei didinti socialinio būsto 

prieinamumą, bet ir minimizuoti neigiamą poveikį socialiniam mikroklimatui savivaldybėje. 

  Jonavos rajono savivaldybėje 2016 m. baigtas įgyvendinti 2007-2013 m. Europos 

Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 

prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas 

turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonės VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas 

pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ projektas „Sodų g. 60 ir 89 namų 

modernizavimas“ (615.972,43 Eur), iš jų ES lėšos 523.576,55 Eur. Taip pat baigtas įgyvendinti 2007-

2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros 

paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.1-VRM-04-R priemonės 

„Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“ projektas „Socialinių būstų, esančių daugiabučiuose 

namuose, modernizavimo išlaidų kompensavimas, III etapas“ (456.432,12 Eur), iš jų ES lėšos 

387.967,30 Eur. Taip pat 2016 m. baigtas projektas „Šveicarijos, Kulvos ir Bukonių kaimų teritorijų planavimo dokumentų parengimas“ (65.343 Eur), 

iš jų ES lėšos 55.690,04 Eur. 

 

Kaišiadorių rajono savivaldybė 2016 m. pradėjo įgyvendinti du projektus, kurie yra orientuoti į 

visuomenės gyvenimo sąlygų kokybės gerinimą. Projektas „Kaišiadorių miesto Prezidento A. M. 

Brazausko parko  sutvarkymas ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio  ir sveikatinimo poreikiams“ buvo 

pradėtas įgyvendinti 2016 m. birželio mėn. Projekto tikslas - skatinti ekonominę bei socialinę plėtrą 

Kaišiadorių mieste, sudarant sąlygas gyventojų užimtumo didėjimui. Vykdant parko sutvarkymo 

darbus siekiama išlaikyti pagrindinę takų struktūrą, parko erdves suskirstyti į pasyviam ir aktyviam 

visuomenės poilsiui bei sveikatos stiprinimui skirtas erdves. Parke projektuojama aikštė, poilsio ir 

vaikų žaidimų aikštelės bei sveikatingumo takas su sporto aikštelėmis prie Lomenos upės.  

Projektu „Socialinio būsto fondo plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ siekiama prisidėti prie 

Kaišiadorių miesto savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu statomas 

daugiabutis vienos laiptinės pastatas, įrengiant 15 vnt. socialinių būstų, iš kurių 3 būstai bus pritaikyti neįgaliems asmenims. Įgyvendinus projektą padidės 

galimybė aprūpinti būstu šeimas ir asmenis, turinčius teisę į socialinį būstą, pagerės minėtų asmenų gyvenimo kokybė, integracija į darbo rinką.  

2016 metais Kaišiadorių rajono savivaldybėje buvo atliekami įvairūs parengiamieji darbai kitiems Kauno regiono plėtros plane iki 2020 m. 

numatytiems projektams. Buvo atliekama projektų finansavimo sąlygų analizė, įvairių dokumentų, savivaldybės tarybos sprendimų, investicinių projektų, 

projektinių pasiūlymų, viešųjų pirkimų konkurso sąlygų ir t. t. rengimas, derinimas bei tvirtinimas.  

 

  

  

Kauno miesto savivaldybėje 2016 metais vyko tarptautinis urbanistinis architektūrinis projekto konkursas Mokslo ir inovacijų centro „Mokslo 

sala“ sukūrimui.  Pradėti rengti neskelbiamų derybų dėl techninio projektavimo dokumentai, parengtas Mokslo salos investicijų projektas, taip pat 

pradėtas rengti Nemuno salos, kuriame įsikurs Mokslo ir inovacijų centras,  išvystymo investicijų projektas. 
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Pradėtas rengti investicijų projektas „Daugiafunkcio S.Dariaus ir S.Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimas panaudojant ir 

pritaikant S.Dariaus ir S.Girėno stadiono infrastruktūrą“.  Parengta stadiono vizualizacija ir potribūnių erdvių pritaikymo bendruomenės poreikiams 

eksplikacija, įpusėtas rengti stadiono rekonstrukcijos techninis projektas. Po rekonstrukcijos S. Dariaus ir S. Girėno stadione esančių vietų skaičius nuo 

9,5 tūkst. padidės iki 15 tūkst. Pradėtas įgyvendinti projektas, skirtas Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai, kurio metu numatyta įsigyti 173 vieno 

ir dviejų kambarių butus, iš jų 35 būstai bus pritaikyti neįgaliesiems. Pradėtas viešųjų pirkimų konkursas komunalinių atliekų aikštelių su pusiau 

požeminiais konteineriais įrengimui. Jo metu visame Kaune bus įrengtos 567 komunalinių atliekų aikštelės, skirtos atliekų rūšiavimu, taip sumažinant į 

sąvartynus patenkančių atliekų kiekį.  

Plėtojant bemotorį transportą, įgyvendinant darnaus judumo principus ir siekiant, kad Kauno mieste dviratis taptų susisiekimo priemone,  

parengtas projekto „Pėsčiųjų ir dviračių takas Veiverių g. nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Kauno miesto ribos“ techninis projektas siekiant plėsti Kauno 

miesto dviračių tinklo sistemą ir įrengti 4,264 km. ilgio  pėsčiųjų-dviračių taką Aleksote. Projektą numatoma įgyvendinti 2018 m. Taip pat pradėtas rengti 

projekto „Dviračių ir pėsčiųjų tako Savanorių prospekte įrengimas“ techninis projektas. Iki 2018 metų bus įrengti 6 km. pėsčiųjų-dviračių tako 

Žaliakalnyje. Pradėtas rengti projekto „Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio kraštovaizdžio formavimas ir 

ekologinės būklės gerinimas“ techninis projektas, kuriame numatoma  sutvarkyti Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio 147 ha teritoriją. 

Parengtas investicijų projektas „Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Kaune“ ir pateikta paraiška 

finansavimui gauti. Projekto tikslas - rekonstruoti 26,22 km vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų. 2016 m. parengtas investicijų projektas 

„Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaune“.  Projekto tikslas – sumažinti užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką. Lietaus nuotėkio 

plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra – 549,34 ha.  

 Kaip ir kiekvienais metais didelis dėmesys Kauno mieste tenka susisiekimo infrastruktūros gerinimui. 2016 m. pradėti rengti 8 Kauno miesto 

gatvių (Vilties, J. Pabrėžos, Kalvarijos, Vyčio Kryžiaus, K. Sprangausko, J. Petruičio, J. Čapliko ir Radvilėnų plento) rekonstravimo ir 2 naujų gatvių 

(Šeštokų ir Alyvų) statybos techniniai projektai. Pirmuosius gatvių rekonstravimo darbus planuojama pradėti dar šiais metais. Visų gatvių rekonstravimą 

planuojama užbaigti 2019 m. Siekiant mažinti avaringumą ir gerinti eismo sąlygas Kauno mieste, 2016 m. parengtas investicijų projektas „Eismo saugos 

įrenginių rekonstrukcija Savanorių prospekte“ ir pateiktas projektinis pasiūlymas. Pagal parengtą techninį projektą Savanorių prospekte ir jo prieigose 

numatoma rekonstruoti 8 šviesoforais reguliuojamus objektus (sankryžas ir pėsčiųjų perėjas) ir įdiegti koordinuotą šviesoforų valdymo sistemą. Šių 
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priemonių įdiegimas įtakos eismo įvykių skaičių ir transporto srauto judėjimo greitį, bus panaikintos juodosios dėmės ir saugiam eismui pavojingos 

vietos. Šviesoforinės įrangos įrengimas planuojamas dar 2 sankryžose: Eivenių g. ir Sukilėlių pr. bei  J. Lukšos-Daumanto g. ir Sukilėlių pr.  Pradėti 

parengiamieji darbai siekiant Savivaldybės kultūros infrastruktūros objektų  teikiamų paslaugų kokybės ir jų  prieinamumo gerinimo bei kultūros paveldo 

objektų įveiklinimo -  planuojamas „Girstučio“ kultūros ir sporto centro kultūrinės dalies rekonstravimas, „Tautos namų“ rekonstrukcija, Kauno kino 

centro „Romuva“ paveldo aktualizavimas, jį įveiklinant ir keliant paslaugų kokybę bei Šv.Arkangelo (Soboro) bažnyčios pritaikymas kultūrinei, 

socialinei edukacinei veiklai.  

 

Kauno rajono savivaldybės 2016 m. vykdoma palanki verslui mokesčių politika įtakojo teigiamus verslo plėtros pokyčius - rajone verslo subjektų 

skaičius kasmet didėja. Už verslo plėtrą Ūkio ministerija ir Lietuvos savivaldybių asociacija savivaldybę apdovanojo „Auksine krivule". Pagal Lietuvos 

laisvosios rinkos instituto sudarytą indeksą Kauno rajonas penktą kartą pripažintas geriausiu tarp 54 mažųjų Lietuvos savivaldybių.  

2016 m. rajone buvo vykdomi 103 investicijų projektai, kurių bendra vertė daugiau kaip 76 mln. Eur. Bendradarbiaujant su Kauno LEZ bendrove 

suplanuoti ir pradėti rengti du Kauno rajono savivaldybės verslo projektai „Lietaus nuotekų tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas Kauno 

laisvojoje ekonominėje zonoje“ ir „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje“. Pradėtas įgyvendinti 

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios tvarkybos ir aplinkos tvarkymo investicinis projektas. 2016 m. gegužės 27 d. Kauno rajono savivaldybė pasirašė 

panaudos sutartį su Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo parapija ir 10 metų perėmė valdyti ir naudoti Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią ir aplink ją 

esančią teritoriją. Atlikti bažnyčios teritorijos žvalgomieji archeologiniai tyrimai, bažnyčios interjero cheminiai ir polichromijos tyrimai ir kt.  

2016 m. Kauno rajono savivaldybė įgyvendina Kauno regiono integruotą teritorijų vystymo programą. Pagal šią programą siekiant padidinti 

gyventojų verslumą ir užimtumą, kuriant ir išlaikant darbo vietas, didinant verslo įvairovę ir darbo vietų pasiekiamumą suplanuoti ir jau pradėti 

įgyvendinti „Garliavos miesto parko sutvarkymo“ ir „Garliavos miesto viešųjų erdvių kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenei ir verslui“ 

projektai. 2016 m. vyko intensyvūs darbai Garliavos miesto vietos veiklos grupėje. Garliavos miesto vietos veiklos grupė, kurios vienas pagrindinių tikslų 

– atstovauti, veikti ir vienyti Garliavos miesto teritorijoje esančius fizinius ir juridinius asmenis, tarpusavyje bendradarbiaujant siekti bendrų tikslų 

įgyvendinimo, skatinant Garliavos miesto plėtrą parengė Garliavos miesto vietos plėtros strategiją iki 2020 m. Šios strategijos įgyvendinimui skirtas 

finansavimas – 458 tūkst. Eur.  

Socialinių paslaugų infrastruktūros srityje vykdoma 4 proc. savivaldybės investicijų projektų. 2016 m. pasirašyta projekto „Socialinio būsto fondo 

plėtra Kauno rajono savivaldybėje“ finansavimo sutartis. Projektu siekiama prisidėti prie Kauno rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Jo 

įgyvendinimo metu bus rekonstruotas buvusio vaikų darželio pastatas Batniavos seniūnijoje, įrengiant 18 vnt. socialinių būstų. Tikimasi, kad įgyvendinus 

projektą padidės galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą, pagerės minėtų asmenų gyvenimo kokybė, 

integracija į darbo rinką.  

 

Parengta ir Kėdainių rajono savivaldybės taryboje pritarta 2014−2020 m. Kauno regiono integruotų teritorijų vystymo programai, į kurią įrauktos 

Kėdainių miesto tikslinėje teritorijoje numatytos įgyvendinti priemonės skiriant lėšas miesto urbanistinei plėtrai. Kėdainių miesto tikslinėje teritorijoje 

viešosios infrastruktūros kompleksiškam atnaujinimui suplanuota įgyvendinti 13 projektų, kuriems numatomas 15,4 mln. Eur. Europos Sąjungos, 

valstybės bei savivaldybės biudžeto lėšų finansavimas. 

Taip pat buvo suplanuotos 2014–2020 m. Europos Sąjungos finansavimo priemonės regioninio planavimo lygiu. Iš viso regioninio planavimo 

lygiu (neįskaitant projektų Kėdainių miesto tikslinėje teritorijoje) numatoma įgyvendinti 34 projektus, kurių vertė siekia per 20 mln. Eur.  
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2016 m. Kėdainių rajono savivaldybė Kauno regiono plėtros tarybai vertinimui, atsižvelgiant į atskirų ministerijų patvirtintus projektų 

finansavimo sąlygų aprašus pateikė 30 projektinių pasiūlymų ir investicinių projektų. Kėdainių rajono savivaldybė įgyvendinančioms institucijoms pagal 

nustatytus terminus pateikė 6 projektų paraiškas. 2016 m. pasirašyta viena projekto finansavimo administravimo sutartis  „Socialinio būsto fondo plėtra 

Kėdainiuose“. Kitos pateiktos paraiškos ir projektiniai pasiūlymai dar yra vertinami. 2016 m. intensyviai vykdyti projektų techninių sprendinių derinimo 

darbai. Projekto „Kompleksiškas Kėdainių miesto upių prieigų sutvarkymas, sukuriant patrauklias viešąsias erdves bendruomenei ir verslui“ 

įgyvendinimo metu planuojama rekonstruoti pėsčiųjų tiltus per Nevėžį ir Smilgos upes, sutvarkyti Nevėžio krantinė su prieplauką, čia esančias 

automobilių stovėjimo aikšteles bei pėsčiųjų-dviračių takus abiejų upių prieigose. Taip pat bus sutvarkyti du apleisti sklypai Radvilų gatvėje ir viešosios 

erdvės su stovėjimo vietomis Josvainių gatvėje. Tikimasi, kad ši į miesto viešųjų erdvių atgaivinimą nukreipta investicija padidins ūkinių veiklų įvairovę, 

pritrauks naujų investicijų ir padės išsaugoti pagrindinių ūkio sektorių potencialą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esamas ir projektuojamas tiltas per Smilgos upelį 

 

 2016 m. Prienų rajono savivaldybės administracija pradėjo vykdyti projektus, kurie padės užtikrinti sistemingą Prienų rajono teritorijų 

vystymąsi bei racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą. Pradėti įgyvendinti į Kauno regiono integruotą teritorijų vystymo programą įtraukti 

projektai. Pateiktos projektų „Prienų krašto muziejaus modernizavimas“ (apie 85 tūkst. Eur) ir „Prienų kultūros centro pastato Prienuose, Vytauto g. 35, 

rekonstravimas“ (apie 621 tūkst. Eur) paraiškos. Prienų rajono savivaldybėje bus sukurta ar atnaujinta viešųjų erdvių, kurių bendras plotas apie 257 tūkst. 

m2 bei atnaujinti viešieji pastatai miestų vietovėse (daugiau nei 600 m2). Prie šių rodiklių pasiekimo prisidės tokie planuojami projektai: „Nemuno 

dešiniosios pakrantės kompleksiškas sutvarkymas pritaikant bendruomenės ir verslo poreikiams“ (apie 1 mln. Eur), „Bendruomenės laisvalaikio ir 

užimtumo centro įkūrimas Prienuose, sukuriant užimtumo infrastruktūrą“ (apie 695 tūkst. Eur), „Nemuno upės pakrantės ir Revuonos parko bei jo prieigų 

sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams“ (apie 1 mln. Eur), „Prienų miesto autobusų stoties ir aplinkinės teritorijos pritaikymas 

bendruomenės ir verslo poreikiams“ (apie 289 tūkst. Eur) ir „Kompleksinis Prienų miesto viešųjų erdvių esančių tarp Statybininkų, J. Lukšos, Vytenio ir 

Kęstučio gatvių ir prie Kęstučio g. Nemuno upės pusėje sutvarkymas, pritaikant jas bendruomenės ir verslo poreikiams“ (apie 1,5 mln. Eur). Pertvarkytos 

pagrindinės miesto viešosios erdvės ir sukurti traukos centrai sudarys sąlygas vietos bendruomenei ir miesto svečiams turiningai ir aktyviai praleisti 

laisvalaikį, padidins gyventojų verslumą ir užimtumą, skatins smulkiojo verslo vystymąsi. Planuojama, kad šioms veikloms įvykdyti reikės daugiau nei 
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5,2 mln. Eur. Siekiant pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes, bus rekonstruota ar atnaujinta apie 0,5 km kelių ir įrengta apie 1 km naujų pėsčiųjų ir 

dviračių takų Prienų mieste. Prie šių rodiklių pasiekimo prisidės tokie planuojami įgyvendinti projektai: „Prienų miesto Birutės g. rekonstrukcija“ (apie 

283 tūkst. Eur), „Prienų miesto J. Vilkutaičio-Keturakio g. atkarpos nuo Vytenio g. iki Kęstučio g. rekonstrukcija“ (apie 222 tūkst. Eur) ir „Dviračių ir 

pėsčiųjų takų įrengimas Kęstučio ir Paupio gatvėse Prienų mieste“ (162 tūkst. Eur). Įgyvendinus projektą „Eismo saugumo priemonių diegimas kelio Nr. 

A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė atkarpoje, esančioje Prienų miesto teritorijoje“ (apie 1,3 mln. Eur) bus įrengta viena saugų eismą gerinanti priemonė 

Prienų mieste. Planuojama, kad šioms veikloms įvykdyti reikės apie  2 mln. Eur. Siekiant užtikrinti kryptingą ir darnų kraštovaizdžio formavimą, Prienų 

rajono savivaldybės administracija pradėjo vykdyti projektą „Prienų rajono savivaldybės teritorijos ir Prienų miesto bendrųjų planų koregavimas 

kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso formavimo aspektais“ (apie 23 tūkst. Eur). Teritorijų planavimo dokumentuose turės būti numatytos kraštovaizdžio 

tvarkymo reglamentavimo kryptys, priemonės ir apribojimai, užtikrinantys tinkamą kraštovaizdžio planavimą, naudojimą, apsaugą ir plėtrą, gamtinių, 

kultūrinių vertybių išsaugojimą. Siekiant modernizuoti ir plėsti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą Prienų rajone, bus 

įgyvendinami du projektai: „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Prienų rajone“ (daugiau nei 3 mln. Eur) ir 

„Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kauno regione (Prienų r. ir Birštono savivaldybėse)“ (daugiau nei 2 mln. Eur). 

Įgyvendinus vandentvarkos projektą bus sudarytos sąlygos Prienų rajono gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Prienų mieste bei rajone. Atnaujinus komunalinių atliekų tvarkymo 

infrastruktūrą, Prienų rajono ir Birštono savivaldybėse bus sudarytos sąlygos plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo atliekų surinkimo infrastruktūrą 

bei sukurti atliekų paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą. Siekdama padidinti savivaldybės socialinio būsto fondą, Prienų rajono savivaldybė 

įgyvendina projektą „Prienų rajono socialinio būsto fondo plėtra“ (361 tūkst. Eur). Projekto vykdymo metu planuojama įsigyti 19 būstų, kurie papildys 

Prienų rajono savivaldybės socialinio būsto fondą ir išplės galimybes apsirūpinti būstu asmenims ir šeimoms, kurie turi teisę į socialinio būsto nuomą. 

Vykdydama projektą „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Prienų rajone“ (apie 346 tūkst. Eur) Prienų rajono savivaldybė siekia pagerinti socialinių 

paslaugų prieinamumą bendruomenėje ir mažinti regioninius skirtumus, plėtodama socialinių paslaugų infrastruktūrą bendruomenėje senyvo amžiaus 

asmenims, socialiai pažeidžiamoms asmenų grupėms ir jų šeimoms.  

 

 
Projektas „Kompleksinis Prienų miesto viešųjų erdvių esančių tarp Statybininkų, J. Lukšos, Vytenio ir Kęstučio gatvių ir prie Kęstučio g. 

Nemuno upės pusėje sutvarkymas, pritaikant jas bendruomenės ir verslo poreikiams“ 
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Raseinių rajono savivaldybės administracija 2016 m. pradėjo įgyvendinti 4 ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus. Įgyvendinant 

projektą „Raseinių m. daugiabučių namų kiemų kompleksinis tvarkymas“, kurio vertė 650.936,00 Eur, jau yra kompleksiškai sutvarkyti daugiabučių V. 

Kudirkos g. 9 ir 11 kiemų teritorijos: naujai išasfaltuotos automobilių stovėjimo aikštelės, įrengtos vaikų žaidimo aikštelės, treniruokliai. Šio projekto 

lėšomis taip pat planuojama atnaujinti renovuotų ir renovacijos programoje dalyvaujančių daugiabučių namų kiemų teritorijas: V. Kudirkos g. 3, 

Vaižganto g. 1, Vytauto Didžiojo g. 13, Pieninės g. 7, Partizanų g. 14 A ir Partizanų g. 14 B, Dubysos g. 3, Jaunimo g. 14. Atnaujinant daugiabučių namų 

kiemus bus pakeistos automobilių stovėjimo aikštelių dangos ir padidintas stovėjimo vietų skaičius, įrengti pėsčiųjų takai, vaikų žaidimų aikštelės, 

suoliukai, šiukšliadėžės, atnaujinama veja, pašalinami menkaverčiai medžiai ir krūmai. Projekto „Socialinio būsto plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ 

įgyvendinimo metu planuojama investuoti 525.296,00 Eur į Raseinių rajono savivaldybės socialinių būstų plėtrą įsigyjant 30 socialinių būstų, iš kurių 3 

bus pritaikomi neįgaliesiems. Projekto „Užterštos naftos bazės teritorijos Raseinių r. sav., Viduklės geležinkelio stoties teritorijoje, sutvarkymas“ 

įgyvendinimo metu planuojama hidrodinaminiu – vakuuminiu būdu atlikti užterštos buvusios Viduklės naftos bazės teritorijos, esančios Viduklės sen., 

Virgainių k., Raseinių r. sav., valymo paslaugas. Planuojamos sutvarkyti teritorijos plotas – 0,4 ha. Valymo paslaugų metu periodiškai bus vykdomas 

valomos teritorijos monitoringas, taip stebint gruntinio vandens taršos mažėjimą. Įgyvendinant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajone (Šiluvoje)“ (2.071.448,00 Eur) bus vykdoma centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra. 

Šiluvos miestelyje bendrai planuojama nutiesti apie 2,71 km naujų vandentiekio tinklų, rekonstruoti senų vandentiekio tinklų apie 0,65 km, pakloti apie 

8,96 km naujų nuotekų tinklų ir pastatyti 5 buitinių nuotekų siurblines. Įgyvendinus projektą pagerės tiekiamo vandens kokybė, sumažės paviršinių ir 

požeminių vandenų tarša. Projektas taip pat prisideda prie efektyvesnio gamtos išteklių naudojimo bei pavojaus žmonių sveikatai mažinimo, užtikrinant 

kokybiško, atitinkančio ES reikalavimus, geriamojo vandens tiekimą Raseinių rajono gyventojams. 2016 m. UAB „Raseinių vandenys“ kartu su partneriu 

Raseinių rajono savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Raseinių rajone 

(Betygaloje, Girkalnyje, Viduklėje), investicijos sudarė 3,7 mln. Eur.  Iš viso Betygaloje, Girkalnyje ir Viduklėje  nutiesta 10,67 km naujų vandentiekio 

tinklų, 16,64 km naujų nuotekų tinklų, taip pat sudaryta galimybė prie vandentiekio tinklų prisijungti 315 būstų, prie nuotekų tinklų – 440 būstų. Valstybės 

investicijų ir modernizavimo programų lėšomis 2016 m. buvo įgyvendinama 11 projektų, kurių bendra vertė buvo apie 1.572.000 Eur. Taip pat siekiant 

gauti ES struktūrinių fondų finansavimą 2016 m. buvo pateiktos šių projektų paraiškos: „Raseinių m. V. Kudirkos kvartalo viešųjų erdvių ir gyvenamųjų 

vietų patrauklumo didinimas“ (579.240,00 Eur), „Raseinių m. centrinės dalies patrauklumo didinimas (rekonstruojant Vilniaus g. ir modernizuojant vietos 

bendruomenei svarbias viešąsias erdves)“ (2.883.482,00 Eur), „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių 

rajono savivaldybėje“ (3.783.853,26 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. 

 

98,8 99,9 l.gerai BVP tenkantis vienam gyventojui Kauno regione palyginti su šalies 

vidurkiu proc. 2016 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; 

11,75 13,5 l.gerai Bendrasis vidaus produktas tenkantis vienam gyventojui Kauno apskrityje, 

tūkst. Eur  2016 m. padidėjo daugiau negu buvo planuota. 

Tikslas. Plėtoti regiono transporto 

infrastruktūrą 

Kelių su patobulinta 

danga ilgis nuo visų kelių 

ilgio Kauno regione, 

proc. 

81,7 81,4 gerai Kelių su patobulinta danga ilgis nuo visų kelių ilgio Kauno regione, proc. 

2016 m. padidėjo. 

Tikslas. Siekti, kad Kauno regionas taptų 

tarptautinio ir vietinio turizmo bei 

įvairiapusiškų poilsio paslaugų centru 

Apgyvendintų turistų 

skaičius apgyvendinimo 

įstaigose 1000 gyventojų 

Kauno regione 

539 671 l.gerai Apgyvendintų turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose 1000 gyventojų 

Kauno regione 2016 m. padidėjo daugiau negu buvo planuota. 

PRIORITETAS: GYVENIMO KOKYBĖ 

Tikslas. Skatinti informacinės 

visuomenės formavimąsi ir vystymąsi.  

Namų ūkiai, turintys 

interneto prieigą Kauno 

regione, proc. 

74,3 75,9 l. gerai Namų ūkių, turinčių interneto prieigą Kauno regione, proc. 2016 m. 

padidėjo daugiau negu buvo planuota. 

Tikslas. Vystyti subalansuotą mokymosi 

sistemą. 

18 – 24 m. amžiaus 

jaunimo, kuris neturi 

vidurinio išsilavinimo ir 

niekur nesimoko Kauno 

regione, dalis (proc.) 

5,9 5,17 l. gerai 18 – 24 m. amžiaus jaunimo, kuris neturi vidurinio išsilavinimo ir niekur 

nesimoko Kauno regione, dalis (proc.) 2016 m. sumažėjo. 
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Tikslas. Užtikrinti teikiamų socialinių 

paslaugų prieinamumą. 

Išlaidos socialinei 

pašalpai tūkst. Eur/1000 

gyventojų Kauno regione 

43,32 17,99 gerai Išlaidos socialinei pašalpai tūkst. Eur/1000 gyventojų Kauno regione 2016 

m. sumažėjo. 

Tikslas. Plėtoti Kauno regioną kaip vieną 

iš Europos sveikatos regionų. 

Vidutinė tikėtina 

gyvenimo trukmė Kauno 

regione, metai 

75,9 75,63 l.gerai Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė Kauno regione, metais 2016 m. 

pailgėjo, bet nepasiekė planuotos reikšmės. 

Tikslas. Plėtoti socialinę infrastruktūrą ir 

bendruomenines iniciatyvas, skirtas 

gyventojų gyvenimo kokybės ir 

gyvenamosios aplinkos gerinimui.   

Užregistruotų 

nusikalstamų veikų 

skaičius 100 tūkst. 

gyventojų Kauno regione 

2536 2250 l.gerai Užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius 100 tūkst. gyventojų Kauno 

regione 2016 m. sumažėjo. 

Tikslas. Visapusiškai vystyti ir 

modernizuoti kaimo vietoves ir verslą 

kaime 

Užimtųjų dalis žemės 

ūkio, miškininkystės ir 

žuvininkystės sektoriuje 

nuo visų užimtųjų Kauno 

regione, proc. 

5,73 7,24 l. gerai Užimtųjų dalis žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sektoriuje nuo 

visų užimtųjų Kauno regione, proc. 2016 m. padidėjo. 

PRIORITETAS ŽMOGAUS IR APLINKOS SANTARA 

Tikslas. Skatinti darnų išteklių 

naudojimą, užtikrinti ekosistemų 

stabilumą Kauno regione. 
Perdirbtų (panaudotų) 

komunalinių atliekų dalis 

Kauno regione, proc. 

21 18 gerai 2016 m. perdirbta (panaudota) 18 proc. komunalinių atliekų, tačiau 

planuota perdirbti dalis nepasiekta. 

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 

 

 

 

 

 

 

2672,61 2610   gerai Kauno regiono plėtros plano iki 2020 

metų priemonių planas priklausomai 

nuo ministerijų patvirtintų projektų 

finansavimo sąlygų aprašų (2016 m. 

pabaigoje buvo patvirtinta tik 13 iš 25 

regioninių priemonių projektų 

finansavimo sąlygų aprašų). 

Projektų sąrašai bus sudaromi 2016-

2020 (n+3m.) ES struktūrinių fondų 

investicijų laikotarpiui. 

2016 m. buvo sudaryta 12 regioninių 

projektų sąrašų. Savivaldybių 

institucijos rengia ir teikia paraiškas, 

pradedami įgyvendinti projektai, 

įgyvendintų projektų nėra. 

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); 

15,2 46,5  l.gerai  

1.1.2-r-1 Sudaryti sąlygas 

modernios bei 

konkurencingos 

2016-2020 

 

  Materialinės 

investicijos 

tenkančios vienam 

1799,98 1751  gerai  
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pramonės plėtotei, 

investicijoms, 

kuriant darbo 

vietas, socialiai 

atsakingą verslą, 

užtikrinant darnią 

ir kompleksišką 

regiono plėtrą. 

gyventojui Kauno 

apskrityje, Lt. 

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. 

25,2 28,59  l.gerai  

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 

213 n.d

. 

  

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. 

58,7 17,95  l.gerai  

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. 

22,1 35,8  l.gerai  
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1.4.1-r-1 Vystyti poilsio, 

pramogų, 

rekreacinio sporto 

ir turizmo 

paslaugų 

infrastruktūrą, 

užtikrinant 

teikiamų turizmo 

paslaugų 

visapusiškumą bei 

gerinant paslaugų 

kokybę 

2016-2020 

 

  Suteiktų nakvynių 

skaičius 

apgyvendinimo 

įstaigose 1000 

gyventojų Kauno 

regione 

1324 1452,9  l.gerai  

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 

0,26 0,39  l.gerai  

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 

253 204,7  patenkinamai  

2.1.1-r-1 Kurti ir plėtoti 

informacinę 

infrastruktūrą, 

skatinti jos 

panaudojimą 

2016-2020 

 

  Naujų elektroninių 

paslaugų skaičius 

Kauno regione 

4 n.d.   
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2.1.2-r-1 Įdiegti 

elektronines 

paslaugas regiono 

bendruomenei 

2016-2020 

 

  Gyventojai, kurie 

naudojasi 

elektroniniu būdu 

teikiamomis 

viešosiomis ir 

administracinėmis 

paslaugomis 

49 81  l.gerai  

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 

302 314  patenkinamai  

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 

n.d. n.d

. 

  

2.2.3-r-1 Kurti ir tobulinti 

mokymosi visą 

gyvenimą sistemą 

ir skatinti 

kvalifikacijos 

kėlimą 

2016-2020 

 

  Mokymuose 

dalyvavusių žmonių 

skaičius Kauno 

regione 

3000 n.d.   

2.2.4-r-1 Skatinti 

neformalaus 

švietimo 

iniciatyvas 

2016-2020 

 

  Renovuotų geresnei 

energijos vartojimo 

klasei priskiriamų 

savivaldybėms 

priklausančių 

neformalaus švietimo 

įstaigų pastatų 

n.d. n.d.   
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skaičius nuo bendro 

neformalaus švietimo 

įstaigų pastatų, 

priklausančių 

savivaldybėms 

skaičiaus Kauno 

regione 

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 

13,8 8  l.gerai  

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 

6,3 6,34  l.gerai  

2.3.2-r-1 Efektyviai plėtoti 

ir modernizuoti 

socialinio būsto 

sistemą 

2016-2020 

 

  Įrengti nauji ar 

įsigyti socialiniai 

būstai, vienetais 

111 n.d.   
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2.4.1-r-1 Plėtoti sveikatą 

stiprinančio Kauno 

regiono iniciatyvas 

2016-2020 

 

  Praktikuojančių 

gydytojų skaičius, 

tenkantis 10 tūkst. 

gyv. 

47,1 50  l.gerai  

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 

skaičius nuo bendro 

savivaldybei 

priklausančių 

sveikatos įstaigų 

viešųjų pastatų 

skaičiaus 

n.d. n.d.   

2.5.1-r-1 Atnaujinti ir 

plėtoti 

gyvenamąją, 

kultūros ir sporto 

infrastruktūrą, 

gerinti paslaugų 

kokybę. 

2016-2020 

 

  Meno kolektyvų 

skaičius Kauno 

regione 

698 623  patenkinamai  

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 

197546 252172  l.gerai  
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2.5.2-r-1 Remti 

bendruomenines 

iniciatyvas ir 

prevencines bei 

edukacines 

programas 

2016-2020 

 

  Naujai įsteigtų 

bendruomenės namų 

skaičius Kauno 

regione 

9 n.d

. 

  

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 

21 34  blogai  

2.6.1-r-1 Stiprinti kaimo 

bendruomenes bei 

gerinti 

bendruomeninę 

infrastruktūrą 

2016-2020 

 

  Naujai įsikūrusių 

bendruomenių 

skaičius kaimo 

vietovėse Kauno 

regione 

17,5 n.d.   

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 

4 19,3  l.gerai  

3.1.1-r-1 Įdiegti ir plėtoti 

šiuolaikišką 

regiono atliekų 

tvarkymo, oro 

taršos kontrolės ir 

triukšmo 

prevencines 

sistemas, skatinti 

aplinkosauginį 

2016-2020 

 

  Rekultivuotų 

sąvartynų skaičius 

Kauno regione 

289 n.d.   



17 

švietimą 

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 

289 353,5  blogai  

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. 

0,04 0,03  l.gerai  

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 

135 n.d.   

3.1.3-r-1 Skatinti ir remti 

veiksmingesnį 

energijos ir kitų 

gamtos išteklių 

naudojimą 

2016-2020 

 

  Renovuotų 

daugiabučių skaičius 

- n.d.   

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 

9 n.d.   
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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 

18 n.d.   

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 

24 n.d.   

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 

3 n.d.   

3.2.2-r-1 Diegti ir tobulinti 

sistemas, 

susijusias su 

viešojo 

administravimo 

2016-2020 

 

  Įdiegtos viešojo 

administravimo 

paslaugų gerinimo 

kokybės sistemos 

8 0   
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efektyvumu 

*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 

1.1.1.1 Atnaujinta gyvenamųjų vietovių (vnt.) 0  0  

P.B.209 Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose 

skaičiaus padidėjimas  (apsilankymai per metus) 0  0  

P.B.214 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) 0  0  

P.B.236 Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis (asmenys) 

0  0  

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

P.B.239 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse,  m2 

0  0  

P.N.011 Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba 0  0  

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

tinklais(skaičius) 0  0  

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

geriamojo vandens gerinimo įrenginių (skaičius) 0  0  

P.N.053 Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo 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.N.071 Įgyvendintos visuomenės informavimo apie aplinką priemonės Skč. 0  0  

P.N.092 Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių 

bendrieji planai 0  0  

P.N.093 Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (Skaičius) 

0  0  

P.N.304 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.) 0  0  
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P.N.601 Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas (asmenys) 0  0  

P.N.602 Apmokytų sveikatos ir kitų specialistų skaičius 0  0  

P.N.603 Parengtų metodikų, tvarkų ir kt. dokumentų skaičius 0  0  

P.N.717 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ugdymo mokyklos (vnt.) 

0  0  

P.N.722  Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos  (vnt.) 

0  0  

P.N.723  Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo įstaigos (vnt.) 0  0  

P.N.915 Viešojo valdymo institucijos, veiksmų programos lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir aptarnavimo kokybės 

gerinimo priemones, Skč. 0  0  

P.S.321 Įrengtų ar rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis (km) 0  0  

P.S.322 Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis, km 0  0  

P.S.323 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (vnt.) 0  0  

P.S.325 Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės (vnt.) 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 (km) 0  0  

P.S.335 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos 

0  0  

P.S.338 Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) 

0  0  

P.S.342 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės 0  0  

P.S.361 Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) 0  0  

P.S.362 Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai (Skaičius) 0  0  

P.S.364 Naujos atviros erdvės (vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. išskyrus savivaldybių centrus) (m2) 

0  0  

P.S.365 Atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse (vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. 

išskyrus savivaldybių centrus) (m2) 0  0  

P.S.371 Savivaldybės, kuriose įdiegti inovatyvūs viešųjų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 

modeliai, pagerinantys sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms (skaičius) 

0  0  
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P.S.379  Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar 

atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė  0  0  

P.S.415 

Viešojo valdymo institucijos, pagal programą  ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo 

kokybei gerinti skirtas priemones, Skaičius 0  0  

P.S.416 Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, 

skirtose stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingas kompetencijas (vnt.) 

0  0  

R.N.655 Tikslinės populiacijos dalis, dalyvavusi vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis 

programoje, proc 0  0  

R.N.091 Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas, ha 

0  0  

R.N.403 Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą 

0  0  

P.B.232 

Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas (kWh/per metus) 0  0  

P.S.372 Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos 

raštingumą didinančiose veiklose 0  0  

P.S.363 

Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo  0  0  

P.S.339 Įsigyti gatvių valymo įrenginiai (vnt) 0  0  

P.B.219 

Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos (asm.) 0  0  

P.S.319 Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai (km) 0  0  

P.B.230 Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai 0  0  

P.B.235 

Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas 0  0  

P.B.231 Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius 0  0  

P.S. 318 Šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekiama patikimiau ir pagerėjo tiekimo kokybė. 

0  0  

R.S. 342 Sugaištas kelionės automobilių keliais (išskyrus TEN-T kelius) laikas mln. val. 0  0  

P.N.508 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km) 0  0  

P.N.817 Įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai  0  0  

P.N.910 Parengtos piliečių chartijos 0  0  

R.N.909 Viešojo valdymo institucijos, pagal programą  ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo 

kokybei gerinti skirtas priemones, skaičius 0  0  
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R.N.404 Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams 0  0  

P.N.028 Esamų paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų inventorizacija, proc. 0  0  

P.N.097 Parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planai 0  0  

P.N.098 Įvykdytos visuomenės informavimo apie aplinkos oro kokybės gerinimą kampanijos 

0  0  

P.B.222 Bendras rekultivuotos žemės plotas (ha) 0 0 

P.N.096 Išvalytos ir sutvarkytos praeityje užterštos teritorijos (vnt.) 0 0 

P.N.094 Rekultivuotų atvirais kasiniais pažeistų žemių skaičius 0 0 

P.S.380 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos 0 0 

P.N.743 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės 0 0 

 

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

 

Kodas Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir matavimo vienetai 
Planuota 

reikšmė 

Faktinė reikšme 

1.1.1.1 Atnaujinta gyvenamųjų vietovių (vnt.) 0  0  

P.B.209 Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose 

skaičiaus padidėjimas  (apsilankymai per metus) 0  0  

P.B.214 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) 0  0  

P.B.236 Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis (asmenys) 
0  0  

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

P.B.239 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse,  m2 
0  0  

P.N.011 Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba 0  0  

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

tinklais(skaičius) 0  0  

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

geriamojo vandens gerinimo įrenginių (skaičius) 0  0  

P.N.053 Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo 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.N.071 Įgyvendintos visuomenės informavimo apie aplinką priemonės Skč. 0  0  
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P.N.092 Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių 

bendrieji planai 0  0  

P.N.093 Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (Skaičius) 

0  0  

P.N.304 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.) 0  0  

P.N.601 Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas (asmenys) 0  0  

P.N.602 Apmokytų sveikatos ir kitų specialistų skaičius 0  0  

P.N.603 Parengtų metodikų, tvarkų ir kt. dokumentų skaičius 0  0  

P.N.717 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ugdymo mokyklos (vnt.) 

0  0  

P.N.722  Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos  (vnt.) 
0  0  

P.N.723  Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo įstaigos (vnt.) 0  0  

P.N.915 Viešojo valdymo institucijos, veiksmų programos lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir aptarnavimo kokybės 

gerinimo priemones, Skč. 0  0  

P.S.321 Įrengtų ar rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis (km) 0  0  

P.S.322 Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis, km 0  0  

P.S.323 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (vnt.) 0  0  

P.S.325 Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės (vnt.) 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 (km) 0  0  

P.S.335 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos 
0  0  

P.S.338 Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) 
0  0  

P.S.342 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės 0  0  

P.S.361 Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) 0  0  

P.S.362 Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai (Skaičius) 0  0  

P.S.364 Naujos atviros erdvės (vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. išskyrus savivaldybių centrus) (m2) 
0  0  

P.S.365 Atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse (vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. 

išskyrus savivaldybių centrus) (m2) 0  0  



24 

P.S.371 Savivaldybės, kuriose įdiegti inovatyvūs viešųjų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 

modeliai, pagerinantys sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms (skaičius) 

0  0  

P.S.379  Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar 

atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė  0  0  

P.S.415 

Viešojo valdymo institucijos, pagal programą  ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo 

kokybei gerinti skirtas priemones, Skaičius 0  0  

P.S.416 Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, 

skirtose stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingas kompetencijas (vnt.) 

0  0  

R.N.655 Tikslinės populiacijos dalis, dalyvavusi vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis 

programoje, proc 0  0  

R.N.091 Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas, ha 

0  0  

R.N.403 Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą 

0  0  

P.B.232 

Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas (kWh/per metus) 0  0  

P.S.372 Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos 

raštingumą didinančiose veiklose 0  0  

P.S.363 

Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo  0  0  

P.S.339 Įsigyti gatvių valymo įrenginiai (vnt) 0  0  

P.B.219 

Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos (asm.) 0  0  

P.S.319 Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai (km) 0  0  

P.B.230 Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai 0  0  

P.B.235 

Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas 0  0  

P.B.231 Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius 0  0  

P.S. 318 Šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekiama patikimiau ir pagerėjo tiekimo kokybė. 
0  0  

R.S. 342 Sugaištas kelionės automobilių keliais (išskyrus TEN-T kelius) laikas mln. val. 0  0  

P.N.508 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km) 0  0  

P.N.817 Įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai  0  0  

P.N.910 Parengtos piliečių chartijos 0  0  
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R.N.909 Viešojo valdymo institucijos, pagal programą  ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo 

kokybei gerinti skirtas priemones, skaičius 0  0  

R.N.404 Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams 0  0  

P.N.028 Esamų paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų inventorizacija, proc. 0  0  

P.N.097 Parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planai 0  0  

P.N.098 Įvykdytos visuomenės informavimo apie aplinkos oro kokybės gerinimą kampanijos 
0  0  

P.B.222 Bendras rekultivuotos žemės plotas (ha) 0 0 

P.N.096 Išvalytos ir sutvarkytos praeityje užterštos teritorijos (vnt.) 0 0 

P.N.094 Rekultivuotų atvirais kasiniais pažeistų žemių skaičius 0 0 

P.S.380 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos 0 0 

P.N.743 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės 0 0 

 

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 2016 m. pabaigos patvirtinti 13 iš 25 planuojamų 

regioninių priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašų:  

2016 m. buvo sudaryta 13 regioninių projektų sąrašų. Projektų sąrašai  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. 

Ataskaitos rengimo metu identifikuotos šios problemos, dėl kurių neįgyvendintos regiono plėtros plane suplanuotos priemonės bei numatyti 

uždaviniai:  

1. Ilgai trunkantis integruotos teritorijų vystymo programos rengimas bei keitimas (ilgai trunkanti ITVP keitimo procedūra), kuris turėjo tiesioginę 

įtaką projektinių pasiūlymų vertinimui, nustatant jų atitiktų minėtai programai.  

2. 2016 m. pabaigoje nebuvo patvirtinti visų regioninių priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašai, pagal kuriuos įgyvendinami regioninio 

planavimo būdu atrenkami projektai.  

3. Dauguma priemonių finansavimo sąlygų aprašų buvo patvirtinti 2015 m. pabaigoje ir 2016 metais. Dėl šios priežasties, paskelbus kvietimus 

teikti projektinius pasiūlymus regiono projektų sąrašams sudaryti, pareiškėjai vienu metu turėjo rengti didelį kiekį projektinių pasiūlymų. Tai turėjo 

neigiamą įtaką jų kokybei, parengtumui, lėšų planavimui bei projektų atitikčiai regiono plėtros planui.  
                       Vilma Zasimauskienė, tel. (8 37) 322 688, el.p. vilma.zasimauskiene@vrm.lt 
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