
                                                     Regionų plėtros planų rengimo

                                                     metodikos

                                                     5 priedas

REGIONO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

1 lentelė. Regiono plėtros plano SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas.

Veiksniai Veiksnių pokyčių vertinimas*

Stiprybės

Regione sukuriama penktadalis 

Lietuvos bendrojo vidaus produkto Veiksnys nepakito.

Didėja tiesioginių užsienio investicijų 

apimtys Veiksnys nepakito.

Ekonominio sunkmečio sąlygomis 

nesumažėjo ūkio subjektų skaičius Veiksnys nepakito.

Išvystyta ir toliau vystoma tarptautinio 

susisiekimo transporto infrastruktūra Veiksnys nepakito.

Tarptautinis Kauno (Karmėlavos) oro 

uostas užtikrina puikų susisiekimą su 

Europos Sąjungos šalimis (regioninis 

pigių skrydžių centras) Veiksnys nepakito.

Daug turizmui patrauklių objektų Veiksnys nepakito.

Geras 700 mln. vartotojų turinčių rinkų 

(Baltijos jūros regiono, NVS ir Vakarų 

Europos) pasiekiamumas Veiksnys nepakito.

Regione gausu patrauklaus 

kraštovaizdžio vietovių Veiksnys nepakito.

Regione yra Birštono kurortas – 

turizmo traukos centras su išvystyta 

sveikatinimo paslaugų infrastruktūra Veiksnys nepakito.

Regione yra Šiluvos piligrimystės 

centras Veiksnys nepakito.

Kauno regionas yra energijos gamybos 

ir paskirstymo centras Veiksnys nepakito.

Aktyvios kaimo bendruomenės ir 

partnerystės organizacijos - VVG Veiksnys nepakito.

Regione sukoncentruotas žemės ūkio 

mokslinis potencialas Veiksnys nepakito.

Regione santykinai daugiau negu 

kituose regionuose modernių ūkių, 

gyvybingų kooperatinių ir žemės ūkio 

bendrovių Veiksnys nepakito.

Sukaupta nemaža gamybinė patirtis 

ekologinėje žemdirbystėje, 

alternatyviose žemės ūkio veiklose Veiksnys nepakito.

Ūkininkai aktyviai dalyvauja kaimo 

rėmimo, žemės ūkio garantijų fondo ir 

Europos Sąjungos finansinės paramos 

programose Veiksnys nepakito.



Teikiamos elektroninės viešosios 

paslaugos savivaldybėse Veiksnys nepakito.

Bendrojo lavinimo mokyklų tinklas yra 

gerai išplėtotas ir pakankamas Veiksnys nepakito.

Didelė mokslinio potencialo 

koncentracija (7 universitetai, 

moksliniai institutai ir kt.) Veiksnys nepakito.

Regione yra didžiausias procentas 

aukštą išsilavinimą turinčių gyventojų Veiksnys nepakito.

Santykinai didelis motyvuotos, maža 

kaita pasižyminčios darbo jėgos 

pasirinkimas

2018 m. Europos Komisijos pateiktoje Lietuvai skirtoje ataskaitoje sakoma, 

kad darbo jėgos trūkumas verčia susirūpinti dėl ilgalaikio šalies ekonomikos 

augimo tvarumo.

Kauno regione yra inžinierinę 

kompetenciją turinčių specialistų 

koncentracija Veiksnys nepakito.

Stiprios gamybos tradicijos Kauno 

regione; už konkurencingą kainą 

gamybos sektoriui siūloma kvalifikuota 

darbo jėga Veiksnys nepakito.

Gerai išplėtotas socialinių paslaugų 

tinklas Veiksnys nepakito.

Efektyviai išvystyti interneto prieigos 

taškai Veiksnys nepakito.

Vykdomos socialinių rizikos grupių 

integravimo į visuomenę programos. 

Išvystytos specialiojo transporto 

neįgaliesiems paslaugos Veiksnys nepakito.

Gerai išvystyta interneto infrastruktūra 

(didžiausias greitis) Veiksnys nepakito.

Gerėja socialines paslaugas teikiančių 

specialistų kvalifikacija Veiksnys nepakito.

Gyventojų tikėtina gyvenimo trukmė 

yra ilgiausia Lietuvoje 2018 m. Kauno apskritį aplenkė Klaipėdos apskritis.

Gerai išplėtotas antrinio ir tretinio lygio 

sveikatos priežiūros įstaigų tinklas Veiksnys nepakito.

Sveikatos paslaugų centras Veiksnys nepakito.

Sporto, kultūros ir laisvalaikio centras Veiksnys nepakito.

Įdiegta regioninė atliekų tvarkymo 

sistema, plėtojama šių atliekų 

surinkimo infrastruktūra Veiksnys nepakito.

Įgyvendinami vandentiekio ir nuotekų 

tinklų renovacijos bei plėtros projektai, 

tvarkomos vandentiekio ir nuotekų 

valymo sistemos, plečiama 

centralizuota vandens tiekimo sistema Veiksnys nepakito.

Kauno regionas yra energijos gamybos 

ir paskirstymo centras Veiksnys nepakito.

Neriboti vandens ištekliai Veiksnys nepakito.



Savivaldybės turi parengtus teritorijų 

bendruosius planus Veiksnys nepakito.

Išplėtotas savivaldybių centrus 

jungiančių kelių tinklas Veiksnys nepakito.

Silpnybės

Netolygus investicijų pritraukimas į 

regioną Veiksnys nepakito.

Nepakankamai išvystyta verslo 

informacinė sistema

Kėdainių r. sav. įkurtas VšĮ Versli Lietuva bendradarbystės centras 

„Spiečius“. Veikia verslo informacijos centrai.

Ribota A klasės biurų patalpų ir 

šiuolaikinius gamybos reikalavimus 

atitinkančių pramoninės paskirties 

patalpų pasiūla

Dviejų metų laikotarpyje Kauno m. sav. komercinio (biurų) nekilnojamojo 

turto plėtra siekė net 75%. Jau pastatyti A klasės verslo centrai: Arka, Kauno 

dokas, Nemuno 3, River Hall. Dar 5 centrai statomi / planuojami statyti.

Daugelis žemės sklypų Kauno regione 

neturi jungčių su keliais ir 

komunikacijomis, išskyrus laisvąsias 

ekonomines zonas Veiksnys nepakito.

Maža vidaus rinka Veiksnys nepakito.

Nepakankamas universitetų potencialo 

panaudojimas Veiksnys nepakito.

Prasta rajoninių kelių bei miestų gatvių 

būklė regione 

Įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų 

infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ 

projektus pagerinta kelių ir gatvių būklė.

Pasenusios ir/arba nepakankamai 

taikomos eismo valdymo sistemos Veiksnys nepakito.

Šiuolaikinius standartus atitinkančių 

ekonominės klasės viešbučių ir 

kempingų trūkumas Apgyvendinimo įstaigų skaičius augo nuo 249 (2015 m.) iki 556 (2019 m.).

Silpnai išvystyta turizmo informacinė 

sistema Regione veikia modernūs turizmo informacijos centrai.

Nepakankamas dėmesys skiriamas 

rinkodarai (Lietuvoje ir užsienyje) 

turizmo srityje Turizmo sukuriama pridėtinė vertė kasmet auga.

Nepakankama informacijos apie 

regioną sklaida bei regiono žinomumas Veiksnys nepakito.

Prastėjanti melioracinių sistemų būklė Veiksnys nepakito.

Prasta daugumos kultūros paveldo 

objektų būklė

Įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir 

prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 priemonės 

„Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ projektus pagerinta 

kultūros paveldo objektų būklė.

Nepakankamai išplėtoti viešojo ir 

privataus sektoriaus projektai Veiksnys nepakito.

Dideli nenaudojamų žemės ūkio 

naudmenų plotai, ypač atokiose regiono 

vietovėse ir mažiau palankiose 

ūkininkauti vietovėse Veiksnys nepakito.

Didelė dalis kaimo gyventojų yra 

užimti žemės ūkio sektoriuje Veiksnys nepakito.



Silpna profesinio parengimo sistema, 

menkas darbininko profesijos prestižas Veiksnys nepakito.

Santykinai didesnis nedarbo lygis 

kaimo vietovėse lyginant su miestais Veiksnys nepakito.

Mažos savivaldybių investicinės 

galimybės projektams (tarp jų – ir 

struktūrinių fondų) bendram 

finansavimui finansuoti Veiksnys nepakito.

Regione nepanaudojamos 

atsinaujinančių energijos išteklių 

galimybės Veiksnys nepakito.

Nepakankamai panaudojama esama 

informacinė infrastruktūra Veiksnys nepakito.

Ikimokyklinis ugdymas nepakankamai 

kai kuriose regiono vietovėse Veiksnys nepakito.

Visuomeninių įstaigų pastatų būklė yra 

prasta, neefektyvus šilumos, elektros 

išteklių naudojimas Veiksnys nepakito.

Trūksta neformalaus švietimo 

programų vaikams, egzistuoja vaikų ir 

jaunimo laisvalaikio užimtumo 

problema Veiksnys nepakito.

Socialinės paslaugos sukoncentruotos 

miestuose, sunkiai prieinamos 

kaimiškose vietovėse Veiksnys nepakito.

Didelis socialinio būsto trūkumas

Įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 

įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo 

plėtra“ projektus sumažintas socialinio būsto trūkumas.

Trūksta viešosios infrastruktūros, kuri 

skatintų gyventojų fizinį aktyvumą 

Įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 

įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos 

skatinimas regioniniu lygiu“ projektus padaugėjo viešosios infrastruktūros, 

kuri skatintų gyventojų fizinį aktyvumą.

Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų 

trūkumas / neprieinamumas kaimiškose 

vietovėse Veiksnys nepakito.

Savitarpio saugos programų mažas 

aktyvumas Veiksnys nepakito.

Visuomenės pasyvumas Veiksnys nepakito.

Nepakankamas atliekų rūšiavimas ir 

antrinių atliekų perdirbimas Veiksnys nepakito.
Prasta geriamojo vandens kokybė 

kaimo gyvenamosiose vietovėse, dalis 

kaimo gyventojų neprisijungia arba 

neturi galimybės prisijungti prie viešojo 

vandens tiekimo tinklo ir kanalizacijos 

sistemų ir naudoja šachtinių šulinių 

vandenį Veiksnys nepakito.



Nediegiamos  triukšmo prevencijos 

priemonės Veiksnys nepakito.

Nepakankama finansinė ir metodinė 

parama bendruomenėms sveikatos 

stiprinimo propagavimo srityje

Įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 

įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos 

skatinimas regioniniu lygiu“ projektus skirta  finansinė ir metodinė parama 

bendruomenėms sveikatos stiprinimo propagavimo srityje.

Nusidėvėjusi viešoji gyvenamosios 

aplinkos infrastruktūra

Įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje 

skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ 

projektus atnaujinta dalies savivaldybių viešoji gyvenamosios aplinkos 

infrastruktūra.

Bendro ir jaunų gyventojų skaičiaus 

mažėjimas, gyventojų senėjimas Veiksnys nepakito.

Galimybės

Augančios Lietuvos eksporto apimtys Veiksnys nepakito.

Numatomas Rail Baltica projekto 

įgyvendinimas sudarys sąlygas 

intermodalinio transporto terminalo 

atsiradimui Veiksnys nepakito.

Logistikos sektoriaus vystymas Veiksnys nepakito.

Didėjantys tranzitinio transporto srautai 

skatins Via Baltica magistralės verslo 

infrastruktūros plėtrą Veiksnys nepakito.

Vystomas vidaus uostas ir upių 

transportas Veiksnys nepakito.

Didėjantis poreikis naujoms paslaugų 

rūšims  Veiksnys nepakito.

Didėjantys užsienio turistų srautai Veiksnys nepakito.

Kultūros ir gamtos paveldo objektai, 

siekiant išsaugoti jų vertę, gali būti 

pritaikyti kaimo turizmo paslaugų 

plėtrai Veiksnys nepakito.

Galimybė pasinaudoti ES lėšomis ir 

iniciatyvomis regiono plėtrai Veiksnys nepakito.

Spartėjantys žinių visuomenės 

formavimosi procesai Veiksnys nepakito.

Sudarytos sąlygos nevalstybinio 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

atsiradimui Veiksnys nepakito.

Galimybė vystyti mokymosi visą 

gyvenimą programas Veiksnys nepakito.

Sudarytos sąlygos plėtoti privačių 

mokymosi įstaigų tinklą, organizuojant 

neformalųjį švietimą vaikų ir 

suaugusiųjų tarpe Veiksnys nepakito.



Galimas glaudesnis aukštųjų, 

profesinio rengimo mokyklų, mokslo 

institucijų ir įmonių bendradarbiavimas Veiksnys nepakito.

Interneto plėtros panaudojimas 

steigiant darbo vietas namuose 

neįgaliems ir juos prižiūrintiems 

asmenims Veiksnys nepakito.

Sveikos gyvensenos propagavimas 

visuomenėje Veiksnys nepakito.

Kultūros, sporto ir laisvalaikio 

infrastruktūros atnaujinimas Veiksnys nepakito.

Užsienio valstybių  prevencinių 

programų patirties perėmimas Veiksnys nepakito.

Gyventojų žinių ir įgūdžių 

suformavimas aktyviai dalyvaujant 

atliekų tvarkymo procese Veiksnys nepakito.

Darnaus vystymosi principų diegimas Veiksnys nepakito.

Daugiabučių namų renovavimas didina 

pastatų energetinį efektyvumą Veiksnys nepakito.

Šiuolaikinių viešųjų paslaugų teikimo 

elektroninių sistemų diegimas Veiksnys nepakito.

Pertvarkoma šilumos ūkio sistema Veiksnys nepakito.

Nenaudojamų kaimo pastatų 

panaudojimas paslaugų teikimui bei 

amatų vystymui Veiksnys nepakito.

Verslo inkubacinės sistemos sukūrimas Veiksnys nepakito.

Studijų tarptautinis vystymas Veiksnys nepakito.

Konferencijų turizmas Veiksnys nepakito.

Gamtos išteklių panaudojimas Veiksnys nepakito.

Grėsmės

Kvalifikuotos darbo jėgos nutekėjimas į 

užsienį ir kitus regionus Veiksnys nepakito.

Ima trūkti kvalifikuotų ir patyrusių 

vadovų, universitetinį išsilavinimą 

turinčių technikų ir IRT specialistų Veiksnys nepakito.

Imigrantų darbininkų atsiradimas ir jų 

integracija, bendras darbininkų 

trūkumas Veiksnys nepakito.

Grėsmė Kauno regiono ekonomikai dėl 

gretimų regionų konkurencijos: pigi 

darbo jėga ir žemė, patrauklios 

iniciatyvos, didesnė darbo jėgos pasiūla 

ir vidaus rinka Veiksnys nepakito.

Didelės biurokratinės kliūtys SVV 

vystymui

Savivaldybių parama SVV. Per bendrovę „Investicijų ir verslo garantijos“ 

taikomos priemonės su portfelinėmis garantijomis, kurios suteikia galimybę 

SVV pasiskolinti palankiomis sąlygomis.



Didėjanti verslo konkurencija šalies ir 

tarptautinėse rinkose Veiksnys nepakito.

Energetinių išteklių kainų augimas Veiksnys nepakito.

Padidėjus gimstamumo rodikliams, 

ateityje gali trūkti vietų ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose bei bendrojo 

lavinimo mokyklose Veiksnys nepakito.

Augantis socialiai pažeidžiamų ir 

socialiai remtinų žmonių skaičius Veiksnys nepakito.

Priklausomybių ir ligų plitimas bei 

senėjimas padidina socialinių paslaugų 

poreikį Veiksnys nepakito.

Mažėjantis valstybės skiriamas 

finansavimas socialinio būsto plėtrai Veiksnys nepakito.

Didelis nusikalstamumas

Užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius kasmet mažėja visoje Lietuvos 

Respublikoje.

Vėluojantis  automagistralių į Varšuvą, 

Vilnių ir Rygą modernizavimas ir 

pralaidumo didinimas Veiksnys nepakito.

Valdžios centralizacija ir koncentracija 

Vilniuje Veiksnys nepakito.

Struktūrinio nedarbo augimas Veiksnys nepakito.

Stambių darbdavių bankrotas Veiksnys nepakito.

Gyventojų pajamų mažėjimas Vidutinis darbo užmokestis Kauno regione kasmet didėja.

Mažas informacijos sklaidos priemonių 

dėmesys regiono problematikai ir 

žinomumui Veiksnys nepakito.

* Veiksnių pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, regiono plėtros plano įgyvendinimo įtaka veiksnių 

pokyčiams.



Regionų plėtros planų rengimo

metodikos

5 priedas

REGIONO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2 lentelė. Regiono plėtros plano įgyvendinimo rezultatai.

1.
PRIORITETAS:                  PAŽANGI 

EKONOMIKA
175942968,80 102211034,79 73731934,01 13079459,33 10947668,39 2131790,92

1.1

Tikslas: Plėtoti Kauno regioną kaip mokslo 

ir verlo partneryste pagrįstą aukštos 

pridėtinės vertės pramonės kraštą 

1.1-ef-1 Efekto vertinimo kriterijus: 42435715,87 4625000,00 37810715,87 0,00 0,00 0,00

Bendrasis vidaus produktas 

tenkantis vienam gyventojui 

Kauno regione palyginti su šalies 

vidurkiu, proc.

99,7 103,1
2018 m. išankstiniai duomenys 

(Lietuvos statistikos departamentas)

1.1.1

Uždavinys: Šalies ir tarptautiniu mastu 

įtvirtinti Kauno regiono, kaip modernios ir 

konkurencingos pramonės krašto, įvaizdį.

Rezultato vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1-r-1

Tiesioginės užsienio investicijos 

tenkančios vienam gyventojui 

Kauno apskrityje, Eur

2783,83 6509
2019 m. išankstiniai duomenys 

(Lietuvos statistikos departamentas)

1.1.1-r-2

Įmonės diegiančios inovacijas – 

technologiniai ir netechnologiniai 

novatoriai Kauno apskrityje (proc. 

nuo visų įmonių);

45 48,6
2014–2016 m. duomenys (Lietuvos 

statistikos departamentas)

1.1.1.1.

Priemonė: Aukštųjų, profesinio rengimo 

mokyklų, mokslo institucijų, verslo, 

savivaldos ir kitų institucijų 

bendradarbiavimo plėtra

Produkto vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

1.1.1.2.

Priemonė: Bendrų verslo įmonių, mokslo ir 

studijų institucijų projektų rengimas ir 

įgyvendinimas

Produkto vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

1.1.1.3.

Priemonė: Regiono verslo įmonių teigiamo 

įvaizdžio formavimas ir bendradarbiavimo 

skatinimas

Produkto vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

1.1.2

Uždavinys: Sudaryti sąlygas modernios bei 

konkurencingos pramonės plėtotei, 

investicijoms, kuriant darbo vietas, socialiai 

atsakingą verslą, užtikrinant darnią ir 

kompleksišką regiono plėtrą.

Rezultato vertinimo kriterijus: 42435715,87 4625000,00 37810715,87 0,00 0,00 0,00

1.1.2-r-1

Materialinės investicijos 

tenkančios vienam gyventojui 

Kauno apskrityje, Eur

2131,31 2683
2018 m. išankstiniai duomenys 

(Lietuvos statistikos departamentas)

Nr. Prioritetas, tikslas, uždavinys, priemonė

Vertinimo kriterijus Priemonei įgyvendinti numatytos lėšos (Eur) Priemonių įgyvendinimas (Eur)

Iš viso 

Planuojamas skirti 

finansavimas (iš 

valstybės biudžeto, 

ES fondų ar kitų 

finansavimo 

šaltinių)

Planuojamos skirti 

pareiškėjo / 

projekto vykdytojo  

ir partnerio (-ių) 

lėšos

Iš viso 

Išmokėtas 

finansavimas 

(iš valstybės 

biudžeto, ES 

fondų ar kitų 

finansavimo 

šaltinių)

Pastabos
Kodas Pavadinimas, mato vnt.

Planuojama 

pasiekti  

reikšmė

Pasiekta  

reikšmė

Išmokėtos 

pareiškėjo / 

projekto 

vykdytojo  ir 

partnerio (-ių) 

lėšos



1.1.2.1.

Priemonė: Investicijų skatinimas ir 

investicijų pritraukimui reikalingos 

infrastruktūros kūrimas

Produkto vertinimo kriterijus: 42435715,87 4625000,00 37810715,87 0,00 0,00 0,00

P.B.238
Sukurtos arba atnaujintos atviros 

erdvės miestų vietovėse m2 
0 0

V.7
Rekonstruotas sporto objektas 

(stadionas), vnt.
0 0

1.1.2.2.

Priemonė: Infrastruktūros laisvosiose 

ekonominėse zonose ir pramoniniuose 

parkuose, esamose ir numatomose kurti 

pramoninėse teritorijose kūrimas ir plėtra

Produkto vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

1.1.2.3.

Priemonė: Verslo inkubatorių, mokslo ir 

technologijų parkų ir kompetencijos centrų 

plėtra

Produkto vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

1.1.2.4. Priemonė: Kūrybinių industrijų plėtra Produkto vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

1.2

Tikslas: Padidinti gyventojų verslumą ir 

užimtumą, kuriant ir išlaikant darbo vietas, 

didinant verslo įvairovę ir darbo vietų 

pasiekiamumą

Efekto vertinimo kriterijus: 42066072,06 32100978,72 9965093,34 7037267,28 6008892,08 1028375,20

1.2-ef-1

Bendrasis vidaus produktas 

tenkantis vienam gyventojui 

Kauno apskrityje, tūkst. Eur;

13,75 16,7
2018 m. išankstiniai duomenys 

(Lietuvos statistikos departamentas)

1.2.1

Uždavinys: Skatinti verslumą ir ūkio 

įvairovę, pritaikant viešuosius statinius 

verslo ir bendruomeniniams poreikiams

Rezultato vertinimo kriterijus: 4967937,77 4091333,90 876603,87 1782893,42 1239103,51 543789,91

1.2.1-r-1

Smulkaus ir vidutinio verslo 

įmonių tenkančių 1000 gyventojų 

skaičius, Kauno apskritis, vnt.

29,38 30,72

2019 m. duomenys (Lietuvos 

statistikos departamentas). 

Apskaičiuota pagal formulę: 

17248/561430*1000

1.2.1.1
Priemonė: Naujų, miesto gyventojams 

aktualių, paslaugų kūrimas ir plėtra
Produkto vertinimo kriterijus: 4967937,77 4091333,90 876603,87 1782893,42 1239103,51 543789,91

P.B.239

Pastatyti arba atnaujinti viešieji 

arba komerciniai pastatai miestų 

vietovėse,  m2

3073 0

P.B.238
Sukurtos arba atnaujintos atviros 

erdvės miestų vietovėse
0 0

P.N.304
Modernizuoti kultūros 

infrastruktūros objektai (vnt.)
6 5

1.2.1.2

Priemonė: Verslo subjektų skatinimas teikti 

bendruomenei aktualias paslaugas, didinti 

gamybos pajėgumus ir eksporto apimtis

Produkto vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

1.2.2

Uždavinys. Kurti naujas darbo vietas, 

pritraukiant investicijas į viešąsias (apleistas, 

nenaudojamas ir nepakankamai naudojamas) 

erdves

Rezultato vertinimo kriterijus: 37098134,29 28009644,82 9088489,47 5254373,86 4769788,57 484585,29



1.2.2-r-1

Verslo informacinių centrų 

aptarnautų įmonių skaičius per 

metus Kauno regione

480 460

2017 m. duomenys. Užklausa 

pateikta šiems verslo informacijos 

centrams: 

http://www.regionunaujienos.lt/versl

as/verslo-informacijos-centrai/

Rodiklis apskaičiuotas vadovaujntis 

VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo 

informacijos centro el. paštu 

info@kedainiutvic.lt pateikta 

informacija

1.2.2.1

Priemonė: Miestų viešosios infrastruktūros 

sutvarkymas, gerinant sąlygas naujam verslui 

ir darbo vietų kūrimui

Produkto vertinimo kriterijus: 37098134,29 28009644,82 9088489,47 5254373,86 4769788,57 484585,29

P.B.238
Sukurtos arba atnaujintos atviros 

erdvės miestų vietovėse
157415,49 157415,49

P.B.239

Pastatyti arba atnaujinti viešieji 

arba komerciniai pastatai miestų 

vietovėse,  m2

0 0

1.3
Tikslas: Plėtoti regiono transporto 

infrastruktūrą
Efekto vertinimo kriterijus: 39669625,13 23080101,92 16589523,21 5529024,51 4552816,91 976207,58

1.3-ef-1
Kelių su danga ilgis nuo visų kelių 

ilgio Kauno regione, proc. 
86 83,68

2018 m. duomenys (Lietuvos 

statistikos departamentas). 

Apskaičiuota pagal formulę: 

1.3.1
Uždavinys. Didinti darbo jėgos mobilumą, 

gerinant darbo vietų pasiekiamumą:
Rezultato vertinimo kriterijus: 39669625,13 23080101,92 16589523,21 5529024,51 4552816,91 976207,58

1.3.1-r-1
Žvyro kelių ilgis nuo visų kelių 

ilgio Kauno regione, proc.
57,7 55,56

2018 m. duomenys (Lietuvos 

statistikos departamentas). 

Apskaičiuota pagal formulę: 

4804/8647*100

1.3.1-r-2

Kelių su patobulinta danga ilgis 

nuo visų kelių ilgio Kauno 

regione, proc.

24,75 28,14

2018 m. duomenys (Lietuvos 

statistikos departamentas). 

Apskaičiuota pagal formulę: 

2433/8647*100

1.3.1-r-3
Kelių eismo įvykių skaičius 1000 

gyventojų Kauno regione
0,92 1,08

2018 m. duomenys (Lietuvos 

statistikos departamentas). 

Apskaičiuota pagal formulę: 

609/563112*1000

1.3.1-r-4

Kelių eismo įvykiuose sužeistųjų 

skaičius 1000 gyventojų Kauno 

regione

1,1 1,24

2018 m. duomenys (Lietuvos 

statistikos departamentas). 

Apskaičiuota pagal formulę: 

701/563112*1000

1.3.1-r-5

Kelių eismo įvykiuose žuvusiųjų 

skaičius 1000 gyventojų Kauno 

regione

0,058 0,06

2018 m. duomenys (Lietuvos 

statistikos departamentas). 

Apskaičiuota pagal formulę: 

34/563112*1000

1.3.1.1
Priemonė: Miestų gatvių atnaujinimas 

(rekonstrukcija)
Produkto vertinimo kriterijus: 24008051,59 13250813,54 10757238,05 4025828,60 3281741,75 744086,83

P.B.214
Bendras rekonstruotų arba 

atnaujintų kelių ilgis (km)
5,23 4,76

R.S.342

Sugaištas kelionės automobilių 

keliais (išskyrus TEN-T kelius) 

laikas mln. val.

0,11 0,11

P.S.342
Įdiegtos saugų eismą gerinančios 

ir aplinkosaugos priemonės
31 31

P.S.323
Įgyvendintos darnaus judumo 

priemonės (vnt.)
0 0



P.N.508 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis 0 0

1.3.1.2
Priemonė: Darnaus judumo skatinimas 

miestuose
Produkto vertinimo kriterijus: 7982058,10 6299395,25 1682662,85 429596,00 365156,00 64440,00

P.N.507
Parengti darnaus judumo mieste 

planai, skaičius
3 0

P.S.323
Įgyvendintos darnaus judumo 

priemonės (vnt.)
0 0

P.S.324
Įdiegtos intelektinės transporto 

sistemos, skaičius
0 0

P.S.342
Įdiegtos saugų eismą gerinančios 

ir aplinkosaugos priemonės 
10 10

1.3.1.3
Priemonė: Pėsčiųjų ir dviračių takų sistemų 

įrengimas ir plėtra miestuose
Produkto vertinimo kriterijus: 6394342,93 2437496,51 3956846,42 1073599,91 905919,16 167680,75

P.S.321
Įrengtų naujų dviračių ir/ar 

pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis (km)
10,25 10,32

P.S.322
Rekonstruotų dviračių ir / ar 

pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km)
0 0

1.3.1.4

Priemonė: Mažiau taršių ir ekologiškų 

transporto priemonių diegimas viešajame 

transporte miestuose

Produkto vertinimo kriterijus: 1285172,51 1092396,62 192775,89 0,00 0,00 0,00

P.S.325
Įsigytos naujos ekologiškos 

viešojo transporto priemonės (vnt.)
0 0

1.4

Tikslas: Siekti, kad Kauno regionas taptų 

tarptautinio ir vietinio turizmo bei 

įvairiapusiškų poilsio paslaugų centru

Efekto vertinimo kriterijus: 51771555,74 42404954,15 9366601,59 513167,54 385959,40 127208,14

1.4-ef-1

Apgyvendintų turistų skaičius 

apgyvendinimo įstaigose 1000 

gyventojų Kauno regione

700 1045

2019 m. duomenys (Lietuvos 

statistikos departamentas). 

Apskaičiuota pagal formulę: 

587016/561430*1000

1.4.1

Uždavinys: Vystyti poilsio, pramogų, 

rekreacinio sporto ir turizmo paslaugų 

infrastruktūrą, užtikrinant teikiamų turizmo 

paslaugų visapusiškumą bei gerinant 

paslaugų kokybę

Rezultato vertinimo kriterijus: 50801536,07 41581431,21 9220104,86 513167,54 385959,40 127208,14

1.4.1-r-1

Suteiktų nakvynių skaičius 

apgyvendinimo įstaigose 1000 

gyventojų Kauno regione

1720 2206

2019 m. duomenys (Lietuvos 

statistikos departamentas). 

Apskaičiuota pagal formulę: 

1238558/561430*1000

1.4.1-r-2
Apgyvendinimo įstaigų skaičius 

1000 gyventojų Kauno regione
0,41 0,99

2019 m. duomenys (Lietuvos 

statistikos departamentas). 

Apskaičiuota pagal formulę: 

556/561430*1000

1.4.1.1.
Priemonė: Kultūros paveldo ir aplinkos 

objektų pritaikymas turizmui 
Produkto vertinimo kriterijus: 22772228,17 19846052,36 2926175,81 513167,54 385959,40 127208,14

P.S.335

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti 

lankymui gamtos ir kultūros 

paveldo objektai ir teritorijos

4 1

P.B.209 

Numatomo apsilankymų 

remiamuose kultūros ir gamtos 

paveldo objektuose bei turistų 

traukos vietose skaičiaus 

padidėjimas  (apsilankymai per 

metus)

15600 200

P.B.238
Sukurtos arba atnaujintos atviros 

erdvės miestų vietovėse m2 
40000 12000



P.S.336

Įgyvendintos visuomenės 

informavimo apie aplinką 

priemonės, skaičius

0 0

P.N.074
Atnaujinti aplinkosauginiai– 

rekreaciniai objektai, skaičius
0 0

P.N.304
Modernizuoti kultūros 

infrastruktūros objektai 
0 0

1.4.1.2.
Priemonė: Senamiesčių ir istorinių miesto 

dalių atnaujinimas
Produkto vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

1.4.1.3.

Priemonė: Vietinių, tradicinių amatų 

atgaivinimas ir vystymas bei panaudojimas 

turizmo plėtrai

Produkto vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

1.4.1.4.

Priemonė: Kultūrinio, piligriminio, 

sveikatos, dalykinio ir aktyvaus poilsio 

turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra

Produkto vertinimo kriterijus: 28029307,90 21735378,85 6293929,05 0,00 0,00 0,00

P.B.239

Pastatyti arba atnaujinti viešieji 

arba komerciniai pastatai miestų 

vietovėse m2

0 0

P.B.238
Sukurtos arba atnaujintos atviros 

erdvės miestų vietovėse m2 
0 0

1.4.2

Uždavinys: Diegti ir plėtoti turizmo 

informacinę sistemą ir aktyviai vykdyti 

rinkodarą

Rezultato vertinimo kriterijus: 970019,67 823522,94 146496,73 0,00 0,00 0,00

1.4.2-r -1

Lankytojų skaičius turizmo 

informaciniuose centruose 1000 

gyventojų Kauno regione

287 338

2019 m. duomenys (Lietuvos 

statistikos departamentas). 

Apskaičiuota pagal formulę: 

189668/561430*1000

1.4.2.1.
Priemonė: Tematinių ir proginių renginių 

organizavimas
Produkto vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

1.4.2.2.

Priemonė: Turizmo informacijos ir 

rinkodaros paslaugų kūrimas ir 

įgyvendinimas bei tyrimai

Produkto vertinimo kriterijus: 970019,67 823522,94 146496,73 0,00 0,00 0,00

P.N.817
Įrengti ženklinimo infrastruktūros 

objektai 
274 0

1.4.2.3.
Priemonė: Naujų turizmo paslaugų 

sukūrimas ir sklaida
Produkto vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

1.4.2.4.

Priemonė: Savivaldybių įvaizdžio ir  

rinkodaros strategijų sukūrimas ir 

įgyvendinimas.

Produkto vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

2. PRIORITETAS: GYVENIMO KOKYBĖ 114497978,35 96122605,92 18375372,43 2899720,02 2550371,68 349348,34

2.2
Tikslas: Vystyti subalansuotą mokymosi 

sistemą
Efekto vertinimo kriterijus: 27182771,33 23074496,95 4108274,38 396365,77 336910,62 59455,15

2.2-ef-1
18–24 m. amžiaus jaunimo, kuris 

neturi vidurinio išsilavinimo ir 
5,2 4

2019 m. Lietuvos Respublikos 

duomenys (Lietuvos statistikos 

2.2.1

Uždavinys: Skatinti mokymo įstaigų tipų 

įvairovę bei racionaliai plėtoti šių įstaigų 

tinklą ir tobulinti jų teikiamas paslaugas

Rezultato vertinimo kriterijus: 12284035,78 10479843,47 1804192,31 0,00 0,00 0,00



2.2.1-r-1

Mokyklinio amžiaus vaikai 

nesimokantys mokykloje dėl 

socialinių, psichologinių ir kt. 

priežasčių Kauno regione

250 659
2019–2019 m. duomenys (Lietuvos 

statistikos departamentas). 

2.2.1.1.
Priemonė: Bendrojo lavinimo sistemos 

modernizavimas
Produkto vertinimo kriterijus: 4138030,79 3727186,10 410844,69 0,00 0,00 0,00

P.S.379 

Švietimo ir kitų švietimo teikėjų 

įstaigos, kuriose pagal veiksmų 

programą ERPF lėšomis sukurta 

ar atnaujinta ne mažiau nei viena 

edukacinė erdvė vnt.

0 0

P.N.722 

Pagal veiksmų programą ERPF 

lėšomis atnaujintos bendrojo 

ugdymo mokyklos  (vnt.)

0 0

P.B.235

Investicijas gavusios vaikų 

priežiūros arba švietimo 

infrastruktūros pajėgumas, 

mokinių skaičius (vnt.)

0 0

2.2.1.2. Priemonė: Ugdymo aplinkų modernizavimas Produkto vertinimo kriterijus: 2018563,65 1825666,38 192897,27 0,00 0,00 0,00

P.N.717

Pagal veiksmų programą ERPF 

lėšomis atnaujintos ikimokyklinio 

ugdymo mokyklos (vnt.)

0 0

P.B.235
Investicijas gavusios vaikų 

priežiūros įstaigos pajėgumas
0 0

P.S.380

Pagal veiksmų programą ERPF 

lėšomis sukurtos naujos 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

0 0

P.N.743

Pagal veiksmų programą ERPF 

lėšomis atnaujintos ikimokyklinio 

ir/ar priešmokyklinio ugdymo 

grupės

0 0

2.2.1.3.
Priemonė: Švietimo, profesinio rengimo, 

mokslo ir studijų prieinamumo didinimas 
Produkto vertinimo kriterijus: 200271,34 185250,99 15020,35 0,00 0,00 0,00

P.N.717

Pagal veiksmų programą ERPF 

lėšomis atnaujintos ikimokyklinio 

ugdymo mokyklos (vnt.)

0 0

P.B.235
Investicijas gavusios vaikų 

priežiūros įstaigos pajėgumas
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

2.2.1.4.
Priemonė: Universalių daugiafunkcinių 

centrų steigimas 
Produkto vertinimo kriterijus: 5927170,00 4741740,00 1185430,00 0,00 0,00 0,00

P.N.304
Modernizuoti kultūros 

infrastruktūros objektai (vnt.)
0 0

P.N.722 

Pagal veiksmų programą ERPF 

lėšomis atnaujintos bendrojo 

ugdymo mokyklos  (vnt.)

0 0



2.2.1.5.

Priemonė: Darbuotojų profesinio parengimo 

poreikio ir esamų programų duomenų bazės 

kūrimas  ir vystymas

Produkto vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

2.2.1.6.
Priemonė: Karjeros ugdymo programos 

plėtra bendrojo lavinimo mokyklose
Produkto vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

2.2.2
Uždavinys: Renovuoti ir modernizuoti 

švietimo, ugdymo įstaigas ir jų infrastruktūrą
Rezultato vertinimo kriterijus: 10027490,84 8519297,57 1508193,27 0,00 0,00 0,00

2.2.2-r-1

Renovuotų geresnei energijos 

vartojimo klasei priskiriamų 

savivaldybėms priklausančių 

viešųjų pastatų skaičius nuo 

bendro Kauno regiono 

savivaldybėms priklausančių 

viešųjų pastatų skaičiaus

–

2.2.2.1.

Priemonė: Švietimo įstaigų pastatų statyba, 

renovacija ir modernizacija bei jų 

infrastruktūros plėtra

Produkto vertinimo kriterijus: 10027490,84 8519297,57 1508193,27 0,00 0,00 0,00

P.S.380

Pagal veiksmų programą ERPF 

lėšomis sukurtos naujos 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo vietos

0 0

P.N.717

Pagal veiksmų programą ERPF 

lėšomis atnaujintos ikimokyklinio 

ugdymo mokyklos (vnt.)

1 0

P.B.235
Investicijas gavusios vaikų 

priežiūros įstaigos pajėgumas
680 0

P.N.743

Pagal veiksmų programą ERPF 

lėšomis atnaujintos ikimokyklinio 

ir/ar priešmokyklinio ugdymo 

grupės

2 0

7.2.1.

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos į mažos apimties 

infrastruktūrą, skaičius

1 0

7.2.2.

Gyventojų, kurie naudojasi 

geresnėmis paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius

812 0

7.2.3.

Regioninio planavimo būdu 

įgyvendintų mažos apimties 

infrastruktūros projektų skaičius

1 0

P.N.722 

Pagal veiksmų programą ERPF 

lėšomis atnaujintos bendrojo 

ugdymo mokyklos  (vnt.)

1 0

V.1 Rekontruotas pastatas 1 0

V.2 Įrengta sporto aikštelė 0 0

V.3 Suremontuota sporto salė 0 0

V.4 Atnaujinta sporto aikštelė 1 0

V.5 Atnaujintas pastatas 1 0

V.6 Suremontuotas stadionas 1 0



P.S.434

Pagal veiksmų programą ERPF 

lėšomis atnaujintos ikimokyklinio 

ir / ar priešmokyklinio ugdymo 

vietos

0 0

2.2.3.
Uždavinys: Kurti ir tobulinti mokymąsi visą 

gyvenimą ir skatinti kvalifikacijos kėlimą
Rezultato vertinimo kriterijus: 2224489,46 1890815,53 333673,93 0,00 0,00 0,00

2.2.3-r-1
Mokymuose dalyvavusių žmonių 

skaičius Kauno regione
5000 0

Priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 

projektai 2019 m. dar nebuvo baigti 

įgyvendinti.

2.2.3.1.

Priemonė: Visuomenės pasitenkinimo 

savivaldybių viešojo valdymo institucijų 

teikiamomis administracinėmis ir 

viešosiomis paslaugomis ir asmenų 

aptarnavimu didinimas, savivaldybėse 

įgyvendinant paslaugų teikimo ir (ar) 

asmenų aptarnavimo kokybei gerinti skirtas 

priemones

Produkto vertinimo kriterijus: 2224489,46 1890815,53 333673,93 0,00 0,00 0,00

P.S.415

Viešojo valdymo institucijos, 

pagal veiksmų programą ESF 

lėšomis įgyvendinusios paslaugų 

ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti 

skirtas priemones

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

P.N.910 Parengtos piliečių chartijos 0 0

2.2.3.2.
Priemonė: Gyventojų švietimo programos 

mokymasis visą gyvenimą  įgyvendinimas
Produkto vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

2.2.4
Uždavinys: Skatinti neformalaus švietimo 

iniciatyvas
Rezultato vertinimo kriterijus: 2646755,25 2184540,38 462214,87 396365,77 336910,62 59455,15

2.2.4-r-1

Renovuotų geresnei energijos 

vartojimo klasei priskiriamų 

savivaldybėms priklausančių 

neformalaus švietimo įstaigų 

pastatų skaičius nuo bendro 

neformalaus švietimo įstaigų 

pastatų, priklausančių 

savivaldybėms skaičiaus Kauno 

regione

–

2.2.4.1.

Priemonė: Neformaliojo švietimo įstaigų 

plėtra, apimanti esamų pastatų renovavimą ir 

naujų statybą, bei jų teikiamų paslaugų 

kokybės gerinimas.

Produkto vertinimo kriterijus: 2646755,25 2184540,38 462214,87 396365,77 336910,62 59455,15

P.N.723 

Pagal veiksmų programą ERPF 

lėšomis atnaujintos neformaliojo 

įstaigos (vnt.)

3 3

P.B.235

Investicijas gavusios vaikų 

priežiūros arba švietimo 

infrastruktūros pajėgumas

1808 1809



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

2.2.4.2.

Priemonė: Jaunimo neformalaus mokymo, 

užimtumo centrų kūrimas, privačių 

neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimas

Produkto vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

2.3
Tikslas: Užtikrinti teikiamų socialinių 

paslaugų prieinamumą
Efekto vertinimo kriterijus: 15900717,64 13434502,08 2466215,56 1154779,78 981562,81 173216,97

2.3-ef-1
Išlaidos socialinei pašalpai tūkst. 

Eur/1000 gyventojų Kauno regione
45,59 20,55

2019 m. duomenys (Lietuvos 

statistikos departamentas). 

Apskaičiuota pagal formulę: 

11539,3/561430*1000

2.3.1

Uždavinys: Plėtoti socialines paslaugas, 

skirtas socialiai pažeidžiamų grupių asmenų 

integravimui į regiono socialinį ir ekonominį 

gyvenimą

Rezultato vertinimo kriterijus: 4804823,19 4002991,96 801831,23 0,00 0,00 0,00

2.3.1-r-1

Asmenys, gyvenantys namų 

ūkiuose, susiduriančiuose su 

ekonominiais sunkumais (dėl 

pinigų stokos negali laiku 

sumokėti būsto nuomos, 

komunalinių mokesčių, būsto ar 

kitų paskolų, kredito) Kauno 

regione, proc.

13 9
2018 m. duomenys (Lietuvos 

statistikos departamentas). 

2.3.1-r-2

Socialines paslaugas į namus 

gavusių asmenų skaičius 1000 

gyventojų Kauno regione

6,7 5,1

2018 m. duomenys (Lietuvos 

statistikos departamentas). 

Apskaičiuota pagal formulę: 

2870/563112*1000

2.3.1.1.

Priemonė: Laikinojo apgyvendinimo ir 

nakvynės namų infrastruktūros bei paslaugų 

modernizavimas ir plėtra, pastatų 

renovavimas 

Produkto vertinimo kriterijus: 874196,95 454646,31 419550,64 0,00 0,00 0,00

P.S.361

Investicijas gavę socialinių 

paslaugų infrastruktūros objektai 

(vnt.)

0 0

R.N.403

Tikslinių grupių asmenys, gavę 

tiesioginės naudos iš investicijų į 

socialinių paslaugų infrastruktūrą

0 0

R.N.404

Investicijas gavusiose įstaigose 

esančios vietos socialinių 

paslaugų gavėjams

0 0

2.3.1.2.

Priemonė: Senelių globos ir kartos namų  

statyba,  renovavimas ir esamos 

infrastruktūros modernizavimas

Produkto vertinimo kriterijus: 2983819,07 2653517,83 330301,24 0,00 0,00 0,00

P.S.361

Investicijas gavę socialinių 

paslaugų infrastruktūros objektai 

(vnt.)

3 0

R.N.403

Tikslinių grupių asmenys, gavę 

tiesioginės naudos iš investicijų į 

socialinių paslaugų infrastruktūrą

158 0

R.N.404

Investicijas gavusiose įstaigose 

esančios vietos socialinių 

paslaugų gavėjams

105 0



2.3.1.3.

Priemonė: Privačių iniciatyvų, 

nevyriausybinių organizacijų ir savanoriško 

darbo, skatinimas socialiai pažeidžiamų 

grupių asmenų integravimo srityje 

Produkto vertinimo kriterijus: 210278,17 210278,17 0,00 0,00 0,00 0,00

P.S.361

Investicijas gavę socialinių 

paslaugų infrastruktūros objektai 

(vnt.)

1 0

R.N.403

Tikslinių grupių asmenys, gavę 

tiesioginės naudos iš investicijų į 

socialinių paslaugų infrastruktūrą

10 0

R.N.404

Investicijas gavusiose įstaigose 

esančios vietos socialinių 

paslaugų gavėjams

8 0

2.3.1.4.

Priemonė: Socialinių paslaugų 

infrastruktūros, socialinių paslaugų teikimo 

namuose  plėtra ir dienos centrų steigimas 

bei vystymas

Produkto vertinimo kriterijus: 736529,00 684549,65 51979,35 0,00 0,00 0,00

P.S.361

Investicijas gavę socialinių 

paslaugų infrastruktūros objektai 

(vnt.)

0 0

R.N.403

Tikslinių grupių asmenys, gavę 

tiesioginės naudos iš investicijų į 

socialinių paslaugų infrastruktūrą

0 0

R.N.404

Investicijas gavusiose įstaigose 

esančios vietos socialinių 

paslaugų gavėjams

0 0

2.3.2
Uždavinys: Efektyviai plėtoti ir 

modernizuoti socialinio būsto sistemą
Rezultato vertinimo kriterijus: 11095894,45 9431510,12 1664384,33 1154779,78 981562,81 173216,97

2.3.2-r-1
Įrengti nauji ar įsigyti socialiniai 

būstai, vienetais
185 133

Rodiklis apskaičiuotas remiantis 

priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 

2019 m. užbaigtų projektų 

informacija ir 2018 m. Birštono, 

Prienų rajono, Raseinių rajono, 

Kauno miesto, Kėdainių rajono, 

Kauno rajono, Jonavos rajono 

savivaldybių administracijų pateikta 

informacija.

2.3.2.1.
Priemonė: Naujo socialinio būsto statyba ir 

renovacija 
Produkto vertinimo kriterijus: 550568,00 467982,80 82585,20 0,00 0,00 0,00

P.S.362
Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai 

būstai (Skaičius)
28 0

2.3.2.2.

Priemonė: Socialinio būsto plėtra ir 

negyvenamų patalpų pritaikymas 

gyvenamosioms patalpoms

Produkto vertinimo kriterijus: 10545326,45 8963527,32 1581799,13 1154779,78 981562,81 173216,97

P.S.362
Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai 

būstai (Skaičius)
71 39

2.4
Tikslas: Plėtoti Kauno regioną kaip vieną iš 

Europos sveikatos regionų
Efekto vertinimo kriterijus: 7862190,98 6979205,30 882985,68 1348574,47 1231898,25 116676,22

2.4-ef-1
Vidutinė tikėtina gyvenimo 

trukmė Kauno regione, metai
76,7 76,45

2018 m. duomenys (Lietuvos 

statistikos departamentas). 

2.4.1
Uždavinys: Plėtoti sveikatą stiprinančio 

Kauno regiono iniciatyvas
Rezultato vertinimo kriterijus: 1641431,99 1518324,54 123107,45 0,00 0,00 0,00

2.4.1-r-1
Praktikuojančių gydytojų skaičius, 

tenkantis 10 tūkst. gyv.
51,5 46,1

2018 m. Lietuvos Respublikos 

duomenys (Lietuvos statistikos 

departamentas), kadangi duomenys 

apskričių pjūviu neskelbiami.



2.4.1.1.
Priemonė: Parengti ir įgyvendinti sveikatą 

stiprinančio Kauno regiono programą 
Produkto vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

2.4.1.2.
Priemonė: Viešosios infrastruktūros, skirtos 

fiziniam aktyvumui vystymas, steigimas 
Produkto vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

2.4.1.3.

Priemonė: Gyventojų fizinio aktyvumo, 

bendruomenės sveikatinimo privačių ir 

viešųjų iniciatyvų skatinimas 

Produkto vertinimo kriterijus: 1641431,99 1518324,54 123107,45 0,00 0,00 0,00

P.S.372

Tikslinių grupių asmenys, kurie 

dalyvavo informavimo, švietimo ir 

mokymo renginiuose bei sveikatos 

raštingumą didinančiose veiklose

0 0

P.N.671
Modernizuoti savivaldybių 

visuomenės sveikatos biurai
0 0

2.4.1.4.

Priemonė: Sveikatą stiprinančių įstaigų 

bendradarbiavimas ir dalyvavimas 

sveikatinimo veikloje, sveikatą stiprinančių 

įstaigų tinklo plėtojimas

Produkto vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

2.4.1.5.
Priemonė: Sveikos mitybos tarpsektorinių 

iniciatyvų skatinimas
Produkto vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

2.4.1.6.
Priemonė: Sveikų turizmo produktų kūrimo 

tarpsektorinių iniciatyvų skatinimas
Produkto vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

2.4.2.

Uždavinys: Optimizuoti sveikatos priežiūros 

paslaugas teikiančių įstaigų struktūrą ir 

plėtoti infrastruktūrą

Rezultato vertinimo kriterijus: 6220758,99 5460880,76 759878,23 1348574,47 1231898,25 116676,22

2.4.2-r-1

Renovuotų geresnei energijos 

vartojimo klasei priskiriamų 

savivaldybėms priklausančių 

sveikatos įstaigų viešųjų pastatų 

skaičius nuo bendro savivaldybei 

priklausančių sveikatos įstaigų 

viešųjų pastatų skaičiaus

–

2.4.2.1.

Priemonė: Kauno regiono sveikatos 

priežiūros įstaigų restruktūrizavimas, 

paslaugų teikimo optimizavimas, 

infrastuktūros ir informacinių technologijų 

gerinimas ir plėtra

Produkto vertinimo kriterijus: 6044890,72 5298202,68 746688,04 1348574,47 1231898,25 116676,22

P.S.363

Viešąsias sveikatos priežiūros 

paslaugas teikiančių įstaigų, 

kuriose pagerinta paslaugų 

teikimo infrastruktūra, skaičius

13 11

P.B.236

Gyventojai, turintys galimybę 

pasinaudoti pagerintomis 

sveikatos priežiūros paslaugomis 

(asmenys)

27053 21854

2.4.2.2. Priemonė: E- sveikatos paslaugų plėtra Produkto vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

2.4.2.3.
Priemonė: Ligų prevencijos, sveikatos 

priežiūros programų plėtra
Produkto vertinimo kriterijus: 175868,27 162678,08 13190,19 0,00 0,00 0,00



P.N.604

Tuberkulioze sergantys pacientai, 

kuriems buvo suteiktos socialinės 

paramos priemonės (maisto talonų 

dalijimas ir kelionės išlaidų 

kompensavimas) tuberkuliozės 

ambulatorinio gydymo metu

0 0

2.5

Tikslas: Plėtoti socialinę infrastruktūrą ir 

bendruomenines iniciatyvas, skirtas 

gyventojų gyvenimo kokybės ir 

gyvenamosios aplinkos gerinimui

Efekto vertinimo kriterijus: 51995226,00 45377476,51 6617749,49 0,00 0,00 0,00

2.5-ef-1

Užregistruotų nusikalstamų veikų 

skaičius 100 tūkst. gyventojų 

Kauno regione

2134 2070

2018 m. Lietuvos Respublikos 

duomenys (Lietuvos statistikos 

departamentas), kadangi duomenys 

apskričių pjūviu neskelbiami.

2.5.1

Uždavinys: Atnaujinti ir plėtoti gyvenamąją, 

kultūros ir sporto infrastruktūrą, gerinti 

paslaugų kokybę

Rezultato vertinimo kriterijus: 51995226,00 45377476,51 6617749,49 0,00 0,00 0,00

2.5.1-r-1
Meno kolektyvų skaičius Kauno 

regione
724 700

2018 m. duomenys (Lietuvos 

statistikos departamentas). 

2.5.1-r-2
Sporto varžybų ir sveikatingumo 

renginių dalyviai Kauno regione
250000 215710

2017 m. duomenys (Lietuvos 

statistikos departamentas). 

2.5.1.1.
Priemonė: Viešosios kultūros infrastruktūros 

modernizavimas ir plėtra
Produkto vertinimo kriterijus: 24332665,00 23779395,00 553270,00 0,00 0,00 0,00

P.N.304
Modernizuoti kultūros 

infrastruktūros objektai
2 0

2.5.1.2.

Priemonė: Renginių, populiarinančių kūno 

kultūrą, sportą (tame tarpe – ir neįgaliųjų) ir 

sveiką gyvenseną organizavimas ir 

skatinimas Kauno regione

Produkto vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

2.5.1.3.
Priemonė: Inžinerinių tinklų įrengimas 

Kauno regiono savivaldybėse
Produkto vertinimo kriterijus: 7266744,67 6172966,97 1093777,70 0,00 0,00 0,00

P.S.328

Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio 

surenkama paviršiniam vandeniui 

tvarkyti, įrengta ir (ar)rekonstruota 

infrastruktūras, ha

276,74 0

P.N.028

Esamų paviršinių nuotekų 

tvarkymo sistemų inventorizacija, 

proc.

100 0

2.5.1.4.
Priemonė: Visuomeninės infrastuktūros 

kompleksinis atnaujinimas ir plėtra
Produkto vertinimo kriterijus: 20395816,33 15425114,54 4970701,79 0,00 0,00 0,00

P.S.364

Naujos atviros erdvės (vietovėse 

nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. išskyrus 

savivaldybių centrus) (m2)

126117 0

P.S.365

Atnaujinti ir (ar) pritaikyti naujai 

paskirčiai pastatai ir statiniai 

kaimo vietovėse (kv.m)

0 0

P.S.328

Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio 

surenkamam paviršiniam (lietaus) 

vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) 

rekonstruota infrastruktūra (ha)

0 0



2.5.2

Uždavinys: Remti bendruomenines 

iniciatyvas ir prevencines bei edukacines 

programas

Rezultato vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.2-r-1
Naujai įsteigtų bendruomenės 

namų skaičius Kauno regione
15 4

Rodiklis apskaičiuotas 

vadovaujantis 2018 m. Birštono, 

Prienų rajono, Raseinių rajono, 

Kauno miesto, Kėdainių rajono, 

Kauno rajono, Jonavos rajono 

savivaldybių administracijų pateikta 

informacija.

2.5.2-r-2

Nepilnamečių padarytų 

nusikalstamų veikų Kauno 

regione skaičius tenkantis 1000 

nepilnamečių

2,9 3,56

2019 m. duomenys (Lietuvos 

statistikos departamentas). 

Apskaičiuota pagal formulę: 

354/99517*1000

2.5.2.1.
Priemonė: Bendruomenių namų kūrimas  ir 

statyba 
Produkto vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

2.5.2.2.

Priemonė: Naujų inovatyvių vietos 

gyventojų bendruomenės iniciatyvų, 

nukreiptų į gyvenimo aplinkos ir kokybės 

gerinimą, skatinimas 

Produkto vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

2.6
Tikslas: Visapusiškai vystyti ir modernizuoti 

kaimo vietoves ir verslą kaime
Efekto vertinimo kriterijus: 11557072,40 7256925,08 4300147,32 0,00 0,00 0,00

2.6-ef-1

Užimtųjų dalis žemės ūkio, 

miškininkystės ir žuvininkystės 

sektoriuje nuo visų užimtųjų 

Kauno regione, proc.

4,57 4,34

2019 m. duomenys (Lietuvos 

statistikos departamentas). 

Apskaičiuota pagal formulę: 

12,2/281,4*100

2.6.1
Uždavinys: Stiprinti kaimo bendruomenes 

bei gerinti bendruomeninę infrastruktūrą. 
Rezultato vertinimo kriterijus: 11557072,40 7256925,08 4300147,32 0,00 0,00 0,00

2.6.1-r-1

Naujai įsikūrusių bendruomenių 

skaičius kaimo vietovėse Kauno 

regione

35 25

2015–2017 m. įsteigtų 

bendruomenių skaičius.

Šaltinis: 

http://www.leaderlietuva.lt/uploads/

KB/1Lietuvos%20kaimo%20bendru

omenini%C5%B3%20organizacij%

C5%B3%20s%C4%85vadas%20201

8%2002%2005.xls.pdf

2.6.1.1.

Priemonė: Kaimo bendruomenių aktyvumo 

skatinimas ir telkimas plėtojant vietos 

partnerystę

Produkto vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

2.6.1.2.
Priemonė: Kaimo infrastruktūros gerinimas 

ir plėtra
Produkto vertinimo kriterijus: 11557072,40 7256925,08 4300147,32 0,00 0,00 0,00

7.2.1.

Veiksmų, kuriais remiamos 

investicijos į mažos apimties 

infrastruktūrą, skaičius

69 1

7.2.2.

Gyventojų, kurie naudojasi 

geresnėmis paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius

20007 0



7.2.3.

Regioninio planavimo būdu 

įgyvendintų mažos apimties 

infrastruktūros projektų skaičius

45 0

1.1.1.1.
Atnaujinta gyvenamųjų vietovių 

(vnt.)
1 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 (ar) pritaikyti naujai 

paskirčiai pastatai ir statiniai 

kaimo vietovėse (kv.m)

0 0

2.6.1.3.
Priemonė: Kultūros paveldo išsaugojimas 

kaimo vietovėse.
Produkto vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

2.6.2

Uždavinys: Padidinti žemės ūkio produktų 

gamybos efektyvumą ir konkurencingumą, 

plėtoti ne žemės ūkio verslus ir žemės ūkiui 

alternatyvią ekonominę veiklą kaimo 

vietovėse.  

Rezultato vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.2-r-1

Ūkių vidutinis dydis pagal žemės 

ūkio naudmenas Kauno regione, 

ha

19,3 18,67

Šaltinis (2017 m. duomenys):

https://www.vic.lt/uploads/file/2(54).

pdf

2.6.2.1.

Priemonė: Žemės ūkio gamybos struktūrų 

gyvybingumo didinimas, modernizavimas ir 

žemės ūkio gamybos ekologizavimas

Produkto vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

2.6.2.2.
Priemonė: Paslaugų verslų ir kitų ne žemės 

ūkio verslų plėtra kaimo vietovėse
Produkto vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

2.6.2.3.

Priemonė: Produkcijos iš atsinaujinančių 

išteklių gamybos plėtra ir panaudojimas, 

alternatyvios energetikos gamybos ir 

vartojimo skatinimas  kaimo vietovėse

Produkto vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

3.
PRIORITETAS: ŽMOGAUS IR 

APLINKOS SANTARA
98600069,82 59104111,66 39495958,16 1281612,07 1083676,47 197935,60

3.1
Tikslas: Skatinti darnų išteklių naudojimą, 

utikrinti ekosistemų stabilumą Kauno regione
Efekto vertinimo kriterijus: 98438995,41 58967198,43 39471796,98 1258622,07 1064134,98 194487,09

3.1-ef-1

Perdirbtų (panaudotų) 

komunalinių atliekų dalis Kauno 

regione, proc.

48 45 2016 m. duomenys.

3.1.1

Uždavinys: Įdiegti ir plėtoti šiuolaikišką 

regiono atliekų tvarkymo, oro taršos 

kontrolės ir triukšmo prevencines sistemas, 

skatinti aplinkosauginį švietimą

Rezultato vertinimo kriterijus: 19201393,12 16321166,24 2880226,88 0,00 0,00 0,00

3.1.1-r-1
Rekultivuotų sąvartynų skaičius 

Kauno regione
7 0

2018 m. ataskaitos duomenimis, 

Kauno regione nuo 2009 m. nebuvo 

naujų rekultivuotų sąvartynų. 

Šaltinis: 

https://www.kaunoratc.lt/veikla/veikl

os-ataskaitos/



3.1.1-r-2
Komunalinių atliekų susidarymas 

vienam gyventojui Lietuvoje, kg
245 369

2017 m. duomenys.

Apskaičiuota pagal formulę:

210 077 186 kg / 569 875 gyv. 

Šaltinis:

http://atliekos.gamta.lt/cms/index?ru

bricId=70bfc9c1-5c33-4d83-95a5-

123ba8070877

3.1.1.1.

Priemonė: Atliekų tvarkymo sistemos 

modernizavimas ir infrastruktūros 

tobulinimas

Produkto vertinimo kriterijus: 17138438,12 14567654,24 2570783,88 0,00 0,00 0,00

0

Sukurti/pagerinti atskiro 

komunalinių atliekų surinkimo 

pajėgumai (tonos/metai)

18736,66 0

3.1.1.2.

Priemonė: Alternatyvių atliekų tvarkymo 

(įskaitant ir atliekų deginimą), atliekų 

perdirbimo ir antrinio panaudojimo metodų 

skatinimas ir diegimas

Produkto vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

3.1.1.3.
Priemonė: Oro taršos kontrolės sistemos 

diegimas ir plėtra 
Produkto vertinimo kriterijus: 2062955,00 1753512,00 309443,00 0,00 0,00 0,00

P.S.339
Įsigyti gatvių valymo įrenginiai 

(vnt)
9 0

P.N.097
Parengti aplinkos oro kokybės 

valdymo priemonių planai
1 0

P.N.098

Įvykdytos visuomenės 

informavimo apie aplinkos oro 

kokybės gerinimą kampanijos

1 0

3.1.1.4.

Priemonė: Aplinkai ir sveikatai palankaus 

gyvenimo būdo propagavimas, 

bendruomeninės sveikatos stiprinimo veiklos 

skatinimas 

Produkto vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

3.1.2

Uždavinys: Modernizuoti ir plėsti geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūrą.

Rezultato vertinimo kriterijus: 65142016,68 30844629,77 34297386,91 0,00 0,00 0,00

3.1.2-r-1

Užterštų (be valymo) ir 

nepakankamai išvalytų nuotekų, 

išleistų į paviršinius vandenis, 

dalis bendrame nuotekų kiekyje, 

Kauno apskritis, proc.

0,03 0,2

2018 m. duomenys (Lietuvos 

statistikos departamentas). 

Apskaičiuota pagal formulę: 

(1052,4+3467,5)/2306847,8*100

3.1.2-r-2

Naujų ir renovuotų centralizuoto 

vandens ir nuotekų tinklų ilgis 

Kauno regione, km

245 242,74

Duomenys pagal 2016 m. veiklos 

ataskaitų informaciją:

https://www.kaunovandenys.lt/SiteA

ssets/Files/2016%20vadovo%20atas

kaita.pdf

http://www.jonavosvandenys.lt/wp-

content/uploads/2014/04/Metinis-

pranesimas-2016m..pdf

https://www.prienuvandenys.lt/wp-

content/uploads/2017/09/2016-

metinis_prane%C5%A1imas.pdf

3.1.2.1.
Priemonė: Buitinių nuotekų valymo 

įrenginių statyba ir rekonstravimas
Produkto vertinimo kriterijus: 7096957,07 3316425,16 3780531,91 0,00 0,00 0,00



P.N.050

Gyventojai, kuriems teikiamos 

vandens tiekimo paslaugos naujai 

pastatytais geriamojo vandens 

tiekimo tinklais(skaičius)

338 0

P.N.053

Gyventojai, kuriems teikiamos 

vandens tiekimo paslaugos naujai 

pastatytais nuotekų surinkimo 

tinklais

778 0

P.S.333

Rekonstruotų vandens tiekimo ir 

nuotekų  surinkimo tinklų ilgis 

(km)

6,38 0

P.N.054

Gyventojai, kuriems teikiamos  

nuotekų valymo paslaugos naujai 

pastatytais ir (arba) rekonstruotais 

nuotekų valymo įrenginiais

0 0

3.1.2.2.

Priemonė: Centralizuotų vandentiekio  ir 

nuotekų tinklų plėtra, geriamojo vandens 

stočių įrengimas ir rekonstravimas

Produkto vertinimo kriterijus: 58045059,61 27528204,61 30516855,00 0,00 0,00 0,00

P.N.050

Gyventojai, kuriems teikiamos 

vandens tiekimo paslaugos naujai 

pastatytais geriamojo vandens 

tiekimo tinklais(skaičius)

1063 0

P.N.051

Gyventojai, kuriems teikiamos 

vandens tiekimo paslaugos iš 

naujai pastatytų ir (arba) 

rekonstruotų geriamojo vandens 

gerinimo įrenginių (skaičius)

2285 0

P.N.053

Gyventojai, kuriems teikiamos  

paslaugos naujai pastatytais 

nuotekų surinkimo tinklais

2393 0

P.N.054

Gyventojai, kuriems teikiamos  

nuotekų valymo paslaugos naujai 

pastatytais ir (arba) rekonstruotais 

nuotekų valymo įrenginiais

422 0

P.S.333

Rekonstruotų vandens tiekimo ir 

nuotekų  surinkimo tinklų ilgis 

(km)

16,468 0

3.1.2.3.
Priemonė: Dumblo bei biologiškai skaidžių 

atliekų tvarkymo infrastruktūros įrengimas
Produkto vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

3.1.3
Uždavinys: Skatinti ir remti veiksmingesnį 

energijos ir kitų gamtos išteklių naudojimą
Rezultato vertinimo kriterijus: 11078320,00 9149843,00 1928477,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3-r-1 Renovuotų daugiabučių skaičius 345 341

Rodiklis apskaičiuotas 

vadovaujantis 2018 m. Birštono, 

Prienų rajono, Raseinių rajono, 

Kauno miesto, Kėdainių rajono, 

Kauno rajono, Jonavos rajono 

savivaldybių administracijų pateikta 

informacija.



3.1.3-r-2

Renovuotų geresnei energijos 

vartojimo klasei priskiriamų 

savivaldybėms priklausančių 

viešųjų pastatų skaičius nuo 

bendro Kauno regiono 

savivaldybėms priklausančių 

viešųjų pastatų skaičiaus

–

3.1.3-r-3

Viešojo ekologiško transporto 

dalis nuo viso viešojo transporto 

parko Kauno regione

34 32

Rodiklis apskaičiuotas 

vadovaujantis 2018 m. Birštono, 

Prienų rajono, Raseinių rajono, 

Kauno miesto, Kėdainių rajono, 

Kauno rajono, Jonavos rajono 

savivaldybių administracijų pateikta 

informacija.

3.1.3.1.

Priemonė: Katilinių modernizavimas, jų 

pritaikymas atsinaujinančių energijos išteklių 

naudojimui, naujos kartos katilinių tinklo 

plėtojimas, esamų šilumos tinklų 

modernizavimas ir renovavimas, naujų 

tinklų kūrimas

Produkto vertinimo kriterijus: 1532000,00 1330000,00 202000,00 0,00 0,00 0,00

P.S.319
Modernizuoti centralizuoto 

šilumos tiekimo tinklai (km)
0 0

P.S.318

Šilumos vartotojai, kuriems 

šiluma tiekiama patikimiau ir 

pagerėjo tiekimo kokybė.

0 0

3.1.3.2

Priemonė: Naujų viešojo transporto 

priemonių (autobusų ir troleibusų) 

įsigijimas, pirmenybę teikiant ekologiškoms 

transporto priemonėms

Produkto vertinimo kriterijus: 9546320,00 7819843,00 1726477,00 0,00 0,00 0,00

P.S.325
Įsigytos naujos ekologiškos 

viešojo transporto priemonės (vnt.)
0 0

3.1.3.3.

Priemonė: Šiuolaikiškų alternatyvios, 

atsinaujinančių šaltinių energijos gamybos 

metodų skatinimas ir diegimas, ekologiškai 

švaresnės energijos vartojimo skatinimas, 

visuomenės informavimas

Produkto vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

3.1.3.4.
Priemonė: Atsinaujinančių energijos šaltinių 

plėtros planų ir programų rengimas
Produkto vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

3.1.4

Uždavinys: Užtikrinti efektyvią 

kraštovaizdžio apsaugą, didinti ekologinį 

teritorijų stabilumą

Rezultato vertinimo kriterijus: 3017265,61 2651559,42 365706,19 1258622,07 1064134,98 194487,09

3.1.4-r-1

Sutvarkytų užterštų, apleistų 

teritorijų ir vandens telkinių 

skaičius Kauno regione

42 40

Rodiklis apskaičiuotas 

vadovaujantis 2018 m. Birštono, 

Prienų rajono, Raseinių rajono, 

Kauno miesto, Kėdainių rajono, 

Kauno rajono, Jonavos rajono 

savivaldybių administracijų pateikta 

informacija.

3.1.4.1.

Priemonė: Užterštų teritorijų (buvusių 

pesticidų sandėlių, nelegalių sąvartų ir pan.) 

identifikavimas, valymas ir sutvarkymas 

Produkto vertinimo kriterijus: 1832400,13 1648119,56 184280,57 511809,76 433035,79 78773,97



P.N.093

Likviduoti kraštovaizdį darkantys 

bešeimininkiai apleisti statiniai ir 

įrenginiai (Skaičius)

68 79

R.N.091

Teritorijų, kuriuose įgyvendintos 

kraštovaizdžio formavimo 

priemonės, plotas 

8,01 14,49

P.B.222
Bendras rekultivuotos žemės 

plotas (ha)
0,5626 0

P.N.096
Išvalytos ir sutvarkytos praeityje 

užterštos teritorijos (vnt.)
4 0

P.N.094
Rekultivuotų atvirais kasiniais 

pažeistų žemių skaičius
0 0

3.1.4.2.

Priemonė: Miestų, miestelių ir urbanizuotų 

teritorijų žaliųjų plotų inventorizacija, 

tvarkymas ir atkūrimas

Produkto vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

3.1.4.3.

Priemonė: Gamtos ir kultūros 

(archeologinio, urbanistikos) paveldo 

objektų apsauga ir naudojimas 

Produkto vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

3.1.4.4.

Priemonė: Kraštovaizdžio formavimas ir 

ekologinės būklės gerinimas gamtinio 

karkaso teritorijose

Produkto vertinimo kriterijus: 1184865,48 1003439,86 181425,62 746812,31 631099,19 115713,12

R.N.091

Teritorijų, kuriose įgyvendintos 

kraštovaizdžio formavimo 

priemonės plotas

144,6 144,6

P.S.338

Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti 

įvairaus teritorinio lygmens 

kraštovaizdžio arealai

3 3

P.N.093

Likviduoti kraštovaizdį darkantys 

bešeimininkiai apleisti statiniai ir 

įrenginiai (Skaičius)

1 1

3.2

Tikslas: Parengti regiono įvairių lygmenų 

teritorijų bei socialinės ekonominės plėtros 

planavimo dokumentus, diegti ir tobulinti 

planavimo sistemas

Efekto vertinimo kriterijus: 161074,41 136913,23 24161,18 22990,00 19541,49 3448,51

3.2-ef-1

Savivaldybių, turinčių galiojančius 

savivaldybių teritorijų planavimo 

dokumentus skaičius.

13 13

3.2.1

Uždavinys: 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

Rezultato vertinimo kriterijus: 161074,41 136913,23 24161,18 22990,00 19541,49 3448,51

3.2.1-r-1

Savivaldybių teritorijų ir jų dalių 

(miestų ir miestelių) atnaujintų 

bendrųjų, specialiųjų ir kt. 

planavimo dokumentų skaičius

220 200

Rodiklis apskaičiuotas 

vadovaujantis 2018 m. Birštono, 

Prienų rajono, Raseinių rajono, 

Kauno miesto, Kėdainių rajono, 

Kauno rajono, Jonavos rajono 

savivaldybių administracijų pateikta 

informacija.



3.2.1.1.

Priemonė: Kauno regiono savivaldybių 

teritorijų ir jų dalių (miestų ir miestelių) 

bendrųjų planų parengimas ir atnaujinimas

Produkto vertinimo kriterijus: 161074,41 136913,23 24161,18 22990,00 19541,49 3448,51

P.N.092

Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio 

karkaso formavimo aspektais 

pakeisti ar pakoreguoti 

savivaldybių ar jų dalių bendrieji 

planai

4 2

3.2.1.2.

Priemonė: Kauno regiono savivaldybių 

teritorijų i ir jų dalių (miestų ir miestelių) 

išvystymo specialiųjų ir detaliųjų planų 

parengimas

Produkto vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

3.2.1.3.
Priemonė: Kauno apskrities bendrojo plano 

atnaujinimas
Produkto vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

3.2.1.4.

Priemonė: Kauno regiono savivaldybių 

strateginių plėtros, veiklos planų ir 

sektorinių tyrimų dokumentų parengimas ir 

atnaujinimas 

Produkto vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

3.2.2

Uždavinys: Diegti ir tobulinti sistemas, 

susijusias su viešojo administravimo 

efektyvumu

Rezultato vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2-r-1

Įdiegtos viešojo administravimo 

paslaugų gerinimo kokybės 

sistemos

9 7

Rodiklis apskaičiuotas 

vadovaujantis 2018 m. Birštono, 

Prienų rajono, Raseinių rajono, 

Kauno miesto, Kėdainių rajono, 

Kauno rajono, Jonavos rajono 

savivaldybių administracijų pateikta 

informacija.

3.2.2.1.

Priemonė: Veiklos valdymo, finansų 

apskaitos, viešųjų paslaugų kokybės ir 

strateginio planavimo sistemos 

optimizavimas ir modernizavimas Kauno 

regiono savivaldybėse 

Produkto vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

3.2.2.2.
Priemonė: Nuotolinio darbo sistemos 

įdiegimas 
Produkto vertinimo kriterijus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–


