Regionų plėtros planų rengimo
metodikos
5 priedas
KAUNO REGIONO PLĖTROS PLANO IKI 2020 METŲ ĮGYVENDINIMO
2017 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

Esminiai plano dalyje „Regiono socialinės ir ekonominės būklės analizės pagrindiniai duomenys“ aprašomų regiono ekonominės, socialinės ir kultūrinės aplinkos veiksnių
pokyčiai ir pagrindinės tendencijos yar šie:
- nuo 2012 m. buvusių 2505 Eur iki 2610 Eur padidėjusios tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui;
- nuo 2014 m. buvusių 18 327 iki 20 881 padidejęs apskrityje veikiančių ūkio subjektų skaičius;
- nuo 2013 m. buvusių 623,84 Eur iki 869,9 Eur padidėjęs vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis;
- nuo 2014 m. buvusių 587,2 tūkst. iki 569,9 tūkst sumažėjęs gyventojų skaičius (Kauno rajono savivaldybė – vienintelė savivaldybė apskrityje, kurioje auga gyventojų skaičius);
- nuo 2013 m. buvusių 791 iki 1105 gyventojų didėjo teigiama vidinė migracija, tačiau nuo 4116 iki 5420 didėjo neigiama tarptautinė migracija;
- registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis nuo 2013 m. fiksuotų 10 proc. sumažėjo iki 7,4 proc.
Plano dalyje „Regiono socialinės ir ekonominės būklės analizės pagrindiniai duomenys“ aprašomų regiono teisinių ir politinių, gamtinės geografinės ir aplinkosauginės,
technologinės aplinkos pokyčių nenustatyta.
Įvertinus plano dalyje „Regiono socialinės ir ekonominės būklės analizės pagrindiniai duomenys“ aprašomų veiksnių pokyčius nustatyta, kad identifikuotos regiono silpnybės,
stiprybės, galimybės ar grėsmės nepasikeitė ir neišnyko.

PLANO POVEIKIS (EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI)
1 lentelė. Efekto vertinimo kriterijų reikšmių įvertinimas.
Vertinimo kriterijus

Planuota
reikšmė

Faktinė reikšmė

Įvertinimas*

Ekspertinis įvertinimas

1

PRIORITETAS: PAŽANGI EKONOMIKA
Tikslas:
Bendrasis vidaus produktas
98,1
Plėtoti Kauno regioną kaip mokslo ir verslo tenkantis vienam gyventojui
partneryste pagrįstą aukštos pridėtinės
Kauno regione palyginti su šalies
vertės pramonės kraštą
vidurkiu, proc.

Tikslas:
Bendrasis vidaus produktas
Padidinti gyventojų verslumą ir užimtumą, tenkantis vienam gyventojui
kuriant ir išlaikant darbo vietas, didinant
Kauno apskrityje, tūkst. Eur;
verslo įvairovę ir darbo vietų pasiekiamumą

99,9 (2016 m.
išankstiniai duomenys)

labai gerai

–

12,22

13,5 (2016 m.
išankstiniai duomenys)

labai gerai

Prie vertinimo kriterijaus reikšmės pasiekimo prisideda
2017 m. pradėti įgyvendinti priemonių Nr. 07.1.1-CPVAR-305, Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 projektai.

Tikslas:
Plėtoti regiono transporto infrastruktūrą

Kelių su danga ilgis nuo visų
kelių ilgio Kauno regione, proc.

82

85,78 (2016 m.)
Apskaičiuota pagal
formulę:
7108 / 8286 * 100

labai gerai

Prie vertinimo kriterijaus reikšmės pasiekimo prisideda
2017 m. pradėti įgyvendinti priemonės Nr. 06.2.1-TID-R511 projektai.

Tikslas:
Siekti, kad Kauno regionas taptų
tarptautinio ir vietinio turizmo bei
įvairiapusiškų poilsio paslaugų centru

Apgyvendintų turistų skaičius
apgyvendinimo įstaigose 1000
gyventojų Kauno regione

580

790,65 (2017 m.)

labai gerai

Prie vertinimo kriterijaus reikšmės pasiekimo prisideda
2017 m. pradėti įgyvendinti priemonių Nr. 05.4.1-LVPAR-821, Nr. 07.1.1-CPVA-R-904, Nr. 05.4.1-CPVA-R302, Nr. 07.1.1-CPVA-R-305, Nr. 05.4.1-APVA-V-017
projektai.

75,8

75,9 (2017 m.)

labai gerai

–

PRIORITETAS: GYVENIMO KOKYBĖ
Tikslas:
Namų ūkiai, turintys interneto
Skatinti informacinės visuomenės
prieigą Kauno regione, proc.
formavimąsi ir vystymąsi
Tikslas:
Vystyti subalansuotą mokymosi sistemą

18–24 m. amžiaus jaunimo, kuris 5,7
neturi vidurinio išsilavinimo ir
niekur nesimoko Kauno regione,
dalis (proc.)

5,4 (2017 m.
labai gerai
nacionalinis rodiklis,
regioniniai neskelbiami)

Prie vertinimo kriterijaus reikšmės pasiekimo prisideda
2017 m. pradėti įgyvendinti priemonės Nr. 09.1.3-CPVAR-725 projektai.

2

Tikslas:
Užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų
prieinamumą

Išlaidos socialinei pašalpai tūkst. 44,08
Eur/1000 gyventojų Kauno
regione

Tikslas:
Vidutinė tikėtina gyvenimo
Plėtoti Kauno regioną kaip vieną iš Europos trukmė Kauno regione, metai
sveikatos regionų

Tikslas:
Plėtoti socialinę infrastruktūrą ir
bendruomenines iniciatyvas, skirtas
gyventojų gyvenimo kokybės ir
gyvenamosios aplinkos gerinimui

Užregistruotų nusikalstamų
veikų skaičius 100 tūkst.
gyventojų Kauno regione

Tikslas:
Užimtųjų dalis žemės ūkio,
Visapusiškai vystyti ir modernizuoti kaimo miškininkystės ir žuvininkystės
vietoves ir verslą kaime
sektoriuje nuo visų užimtųjų
Kauno regione, proc.

17,92 (2017 m.)
Apskaičiuota pagal
formulę:
10211,2 / 569875 *
1000

blogai

Kasmet mažėjančią vertinimo kriterijaus reikšmę lemia
nuo 2013 m. 59,14 proc. sumažėjęs socialines pašalpas
gaunančių gyventojų skaičius, tuo tarpu socialinės
pašalpos dydis išliko beveik nepakitęs.
Didžiosios dalies nurodyto tikslo siekiančių priemonių
Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 ir Nr. 08.1.2-CPVA-R-408
projektų įgyvendinimą planuojama užbaigti 2019 m.

76,2

75,63 (2016 m.)

blogai

Nors planuota vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta,
Kauno apskrities gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė
išlieka didžiausia Lietuvoje.
Nurodyto tikslo siekiančių priemonių Nr. 08.4.2-ESFAR-630, Nr. 08.4.2-ESFA-R-615, Nr. 08.1.3-CPVA-R609 projektai 2017 m. dar nebuvo pradėti įgyvendinti.

2402

2264 (2016 m.)

labai gerai

Prie vertinimo kriterijaus reikšmės pasiekimo prisideda
2017 m. pradėti įgyvendinti priemonių Nr. 05.1.1-APVAR-007, Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 projektai.

5,42

4,67 (2017 m.)
Apskaičiuota pagal
formulę:
12500 * 100 / 267400

labai gerai

–

45 (2016 m.)

labai gerai

Prie vertinimo kriterijaus reikšmės pasiekimo prisideda
2017 m. pradėti įgyvendinti priemonės Nr. 05.5.1APVA-R-019 projektai.

PRIORITETAS: ŽMOGAUS IR APLINKOS SANTARA
Tikslas:
Perdirbtų (panaudotų)
32,6
Skatinti darnų išteklių naudojimą, užtikrinti komunalinių atliekų dalis Kauno
ekosistemų stabilumą Kauno regione
regione, proc.

3

Tikslas:
Parengti regiono įvairių lygmenų teritorijų
bei socialinės ekonominės plėtros
planavimo dokumentus, diegti ir tobulinti
planavimo sistemas

Savivaldybių, turinčių
13
galiojančius savivaldybių
teritorijų planavimo dokumentus
skaičius.

13

labai gerai

Prie vertinimo kriterijaus reikšmės pasiekimo prisideda
2017 m. pradėti įgyvendinti priemonės Nr. 05.5.1APVA-R-019 projektai.

* Pagal vertinimo kriterijaus nuokrypio ribas („labai gerai“, „gerai“, „patenkinamai“ arba „blogai“).
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Regionų plėtros planų rengimo
metodikos
5 priedas
PLANO REZULTATAI (REZULTATO VERTINIMO KRITERIJAI)

Nr.

Pavadinimas

Įvykdymo
terminas
(pradžia ir
pabaiga)

Faktinio įvykdymo data*

2 lentelė. Rezultato vertinimo kriterijų reikšmių įvertinimas.
Planuotas
Skirtas
finansavimas finansavimas
(nuo
(nuo
įgyvendinimo įgyvendinimo
pradžios iki
pradžios iki
ataskaitinio
ataskaitinio
laikotarpio
laikotarpio
pabaigos)
pabaigos)

Panaudotas
finansavimas
(nuo
įgyvendinimo
pradžios iki
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigos)

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. Prioritetas: PAŽANGI EKONOMIKA
1.1. Tikslas: Plėtoti Kauno regioną kaip mokslo ir verlo partneryste pagrįstą aukštos pridėtinės vertės pramonės kraštą
1.1.1 Uždavinys: Šalies ir
(2016–2020)
tarptautiniu mastu įtvirtinti
Kauno regiono, kaip
modernios ir
konkurencingos pramonės
krašto, įvaizdį

Rezultato kriterijus 1:
Tiesioginės užsienio
investicijos tenkančios
vienam gyventojui Kauno
apskrityje, Eur

1.1.1 Uždavinys: Šalies ir
(2016–2020)
tarptautiniu mastu įtvirtinti
Kauno regiono, kaip
modernios ir
konkurencingos pramonės
krašto, įvaizdį
1.1.2 Uždavinys: Sudaryti
(2016–2020)
sąlygas modernios bei
konkurencingos pramonės
plėtotei, investicijoms,
kuriant darbo vietas,
socialiai atsakingą verslą,
užtikrinant darnią ir
kompleksišką regiono
plėtrą

2728,22

2610 (2016
m.)

patenkinamai

Rezultato kriterijus 2:
16,40
Įmonės diegiančios
inovacijas – technologiniai
ir netechnologiniai
novatoriai Kauno apskrityje
(proc. nuo visų įmonių)

46,5
(2012–2014
m.
laikotarpiu)

labai gerai

Rezultato kriterijus 1:
Materialinės investicijos
tenkančios vienam
gyventojui Kauno
apskrityje, Eur

1751 (2016
m.
išankstiniai
duomenys)

patenkinamai

1965,65

Plėtros plane nėra suplanuotų ir
įgyvendinamų uždavinį
įgyvendinančių projektų.

Uždavinį įgyvendinantys priemonės
Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 projektai
2017 m. dar nebuvo pradėti
įgyvendinti.

1.2. Tikslas: Padidinti gyventojų verslumą ir užimtumą, kuriant ir išlaikant darbo vietas, didinant verslo įvairovę ir darbo vietų pasiekiamumą
5

1.2.1 Uždavinys: Skatinti
(2016–2020)
verslumą ir ūkio įvairovę,
pritaikant viešuosius
statinius verslo ir
bendruomeniniams
poreikiams
1.2.2 Uždavinys. Kurti naujas
darbo vietas, pritraukiant
investicijas į viešąsias
(apleistas, nenaudojamas
ir nepakankamai
naudojamas) erdves

(2016–2020)

Rezultato kriterijus 1:
26,4
Smulkaus ir vidutinio verslo
įmonių tenkančių 1000
gyventojų skaičius, Kauno
apskritis, vnt.

29,18 (2017
m.)

labai gerai

labai gerai

Užklausa pateikta šiems verslo
informacijos centrams:
http://www.regionunaujienos.lt/versla
s/verslo-informacijos-centrai/
Rodiklis apskaičiuotas vadovaujntis
VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo
informacijos centro el. paštu
info@kedainiutvic.lt pateikta
informacija

604885,00

604885,00

Rezultato kriterijus 1:
Verslo informacinių centrų
aptarnautų įmonių skaičius
per metus Kauno regione

284

460

27450,75

27450,75

Rezultato kriterijus 1:
Žvyro kelių ilgis nuo visų
kelių ilgio Kauno regione,
proc.

58,20

61,82 (2016 blogai
m.)
Apskaičiuota
pagal formulę:
8286 km /
5122 km *
100

1.3.1 Uždavinys. Didinti darbo (2016–2020)
jėgos mobilumą, gerinant
darbo vietų pasiekiamumą

Rezultato kriterijus 2:
Kelių su patobulinta danga
ilgis nuo visų kelių ilgio
Kauno regione, proc.

22,50

23,98 (2016 labai gerai
m.)
Apskaičiuota
pagal formulę:
8286 km /
1987 km *
100

1.3.1 Uždavinys. Didinti darbo (2016–2020)
jėgos mobilumą, gerinant
darbo vietų pasiekiamumą

Rezultato kriterijus 1:
0,96
Kelių eismo įvykių skaičius
1000 gyventojų Kauno
regione

1,27 (2017
m.)

blogai

Didžioji dalis suplanuotų priemonės
Nr. 06.2.1-TID-R-511 projektų
paraiškų dar nepateikta
įgyvendinančiajai institucijai.

1.3.1 Uždavinys. Didinti darbo (2016–2020)
jėgos mobilumą, gerinant
darbo vietų pasiekiamumą

Rezultato kriterijus 2:
Kelių eismo įvykiuose
sužeistųjų skaičius 1000
gyventojų Kauno regione

1,49 (2017
m.)

blogai

Didžioji dalis suplanuotų priemonės
Nr. 06.2.1-TID-R-511 projektų
paraiškų dar nepateikta
įgyvendinančiajai institucijai.

1.3. Tikslas: Plėtoti regiono transporto infrastruktūrą
1.3.1 Uždavinys. Didinti darbo (2016–2020)
jėgos mobilumą, gerinant
darbo vietų pasiekiamumą

1,15

Didžioji dalis suplanuotų priemonės
Nr. 06.2.1-TID-R-511 projektų
paraiškų dar nepateikta
įgyvendinančiajai institucijai.

6

1.3.1 Uždavinys. Didinti darbo (2016–2020)
jėgos mobilumą, gerinant
darbo vietų pasiekiamumą

Rezultato kriterijus 3:
Kelių eismo įvykiuose
žuvusiųjų skaičius 1000
gyventojų Kauno regione

1.4. Tikslas: Siekti, kad Kauno regionas taptų tarptautinio ir vietinio turizmo bei įvairiapusiškų poilsio paslaugų centru
1.4.1 Uždavinys: Vystyti
(2016–2020)
Rezultato kriterijus 1:
poilsio, pramogų,
Suteiktų nakvynių skaičius
rekreacinio sporto ir
apgyvendinimo įstaigose
turizmo paslaugų
1000 gyventojų Kauno
infrastruktūrą, užtikrinant
regione
teikiamų turizmo paslaugų
visapusiškumą bei
gerinant paslaugų kokybę

0,059

0,067 (2017
m.)

blogai

1395

1725,49
(2017 m.)

labai gerai

labai gerai

1.4.1 Uždavinys: Vystyti
(2016–2020)
poilsio, pramogų,
rekreacinio sporto ir
turizmo paslaugų
infrastruktūrą, užtikrinant
teikiamų turizmo paslaugų
visapusiškumą bei
gerinant paslaugų kokybę

Rezultato kriterijus 2:
Apgyvendinimo įstaigų
skaičius 1000 gyventojų
Kauno regione

0,27

0,39 (2016
m.)

1.4.2 Uždavinys: Diegti ir
(2016–2020)
plėtoti turizmo
informacinę sistemą ir
aktyviai vykdyti rinkodarą

Rezultato kriterijus 1:
Lankytojų skaičius turizmo
informaciniuose centruose
1000 gyventojų Kauno
regione

263

280,76 (2017 labai gerai
m.)

2. Prioritetas: GYVENIMO KOKYBĖ
2.1. Tikslas: Skatinti informacinės visuomenės formąvimąsi ir vystymąsi
2.1.1 Uždavinys: Kurti ir plėtoti (2016–2020)
informacinę infrastruktūrą,
skatinti jos panaudojimą

Rezultato kriterijus 1:
6
Naujų elektroninių paslaugų
skaičius Kauno regione

176

labai gerai

Didžioji dalis suplanuotų priemonės
Nr. 06.2.1-TID-R-511 projektų
paraiškų dar nepateikta
įgyvendinančiajai institucijai.

Rodiklis apskaičiuotas vadovaujantis
Birštono, Prienų rajono, Raseinių
rajono, Kauno miesto, Kėdainių
rajono, Kauno rajono, Jonavos rajono
savivaldybių administracijų pateikta
informacija.
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2.1.2 Uždavinys: Įdiegti
elektronines paslaugas
regiono bendruomenei

(2016–2020)

2.2. Tikslas: Vystyti subalansuotą mokymosi sistemą
2.2.1 Uždavinys: Skatinti
(2016–2020)
mokymo įstaigų tipų
įvairovę bei racionaliai
plėtoti šių įstaigų tinklą ir
tobulinti jų teikiamas
paslaugas

Rezultato kriterijus 1:
53,00
Gyventojai, kurie naudojasi
elektroniniu būdu
teikiamomis viešosiomis ir
administracinėmis
paslaugomis, proc.

48 (2017 m.) gerai

Šaltinis:
https://sumin.lrv.lt/lt/administracineinformacija/planavimodokumentai/veiklos-ataskaitos-1

Rezultato kriterijus 1:
276
Mokyklinio amžiaus vaikai
nesimokantys mokykloje dėl
socialinių, psichologinių ir
kt. priežasčių Kauno regione

307
(2016–2017
m.)

patenkinamai

Priemonių Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 ir
Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 projektai
2017 m. dar nebuvo pradėti
įgyvendinti.

2.2.2 Uždavinys: Renovuoti ir
modernizuoti švietimo,
ugdymo įstaigas ir jų
infrastruktūrą

(2016–2020)

Rezultato kriterijus 1:
n. d.
Renovuotų geresnei
energijos vartojimo klasei
priskiriamų savivaldybėms
priklausančių viešųjų
pastatų skaičius nuo bendro
Kauno regiono
savivaldybėms priklausančių
viešųjų pastatų skaičiaus

n. d.

–

2014–2020 metų nacionalinės
pažangos programos horizontaliojo
prioriteto „Regioninė plėtra“
tarpinstitucinio veiklos plano
vertinimo kriterijų sąraše nurodyto
kriterijaus nėra

2.2.3. Uždavinys: Kurti ir
tobulinti mokymąsi visą
gyvenimą ir skatinti
kvalifikacijos kėlimą

(2016–2020)

Rezultato kriterijus 1:
Mokymuose dalyvavusių
žmonių skaičius Kauno
regione

0

blogai

Priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920
projektai 2017 m. dar nebuvo pradėti
įgyvendinti.
Kriterijaus reikšmė nustatoma pagal
SFMIS P.S.630 rodiklį, o tokių
įgyvendintų projektų nėra.

4000

Siūloma koreguoti Plano
įgyvendinimo stebėsenos 6 lentelėje
numatytą vertinimo kriretijaus
reikšmės apskaičiavimui naudojamą
duomenų šaltinį.
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2.2.4 Uždavinys: Skatinti
neformalaus švietimo
iniciatyvas

(2016–2020)

2.3. Tikslas: Užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų prieinamumą
2.3.1 Uždavinys: Plėtoti
(2016–2020)
socialines paslaugas,
skirtas socialiai
pažeidžiamų grupių
asmenų integravimui į
regiono socialinį ir
ekonominį gyvenimą

–

Rezultato kriterijus 1:
n. d.
Renovuotų geresnei
energijos vartojimo klasei
priskiriamų savivaldybėms
priklausančių neformalaus
švietimo įstaigų pastatų
skaičius nuo bendro
neformalaus švietimo įstaigų
pastatų, priklausančių
savivaldybėms skaičiaus
Kauno regione

n. d.

Rezultato kriterijus 1:
13,40
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 (2016 m.) labai gerai

2.3.1 Uždavinys: Plėtoti
socialines paslaugas,
skirtas socialiai
pažeidžiamų grupių
asmenų integravimui į
regiono socialinį ir
ekonominį gyvenimą

(2016–2020)

Rezultato kriterijus 2:
Socialines paslaugas į
namus gavusių asmenų
skaičius 1000 gyventojų
Kauno regione

6,5

6,47 (2016
m.)

gerai

2.3.2 Uždavinys: Efektyviai
plėtoti ir modernizuoti
socialinio būsto sistemą

(2016–2020)

Rezultato kriterijus 1:
Įrengti nauji ar įsigyti
socialiniai būstai, vienetais

148

94

patenkinamai

2014–2020 metų nacionalinės
pažangos programos horizontaliojo
prioriteto „Regioninė plėtra“
tarpinstitucinio veiklos plano
vertinimo kriterijų sąraše nurodyto
kriterijaus nėra

Didžiosios dalies priemonės Nr.
08.1.2-CPVA-R-408 projektų
įgyvendinimą planuojama užbaigti
2019 m.
Rodiklis apskaičiuotas vadovaujantis
Birštono, Prienų rajono, Raseinių
rajono, Kauno miesto, Kėdainių
rajono, Kauno rajono, Jonavos rajono
savivaldybių administracijų pateikta
informacija.

2.4. Tikslas: Plėtoti Kauno regioną kaip vieną iš Europos sveikatos regionų
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2.4.1 Uždavinys: Plėtoti
(2016–2020)
sveikatą stiprinančio
Kauno regiono iniciatyvas

Rezultato kriterijus 1:
47,3
Praktikuojančių gydytojų
skaičius, tenkantis 10 tūkst.
gyv.

50,36 (2016
m.)

labai gerai

2.4.2. Uždavinys: Optimizuoti
sveikatos priežiūros
paslaugas teikiančių
įstaigų struktūrą ir plėtoti
infrastruktūrą

Rezultato kriterijus 1:
Renovuotų geresnei
energijos vartojimo klasei
priskiriamų savivaldybėms
priklausančių sveikatos
įstaigų viešųjų pastatų
skaičius nuo bendro
savivaldybei priklausančių
sveikatos įstaigų viešųjų
pastatų skaičiaus

n. d.

–

(2016–2020)

n. d.

2.5. Tikslas: Plėtoti socialinę infrastruktūrą ir bendruomenines iniciatyvas, skirtas gyventojų gyvenimo kokybės ir gyvenamosios aplinkos gerinimui
2.5.1 Uždavinys: Atnaujinti ir (2016–2020)
Rezultato kriterijus 1:
711
plėtoti gyvenamąją,
Meno kolektyvų skaičius
kultūros ir sporto
Kauno regione
infrastruktūrą, gerinti
paslaugų kokybę
2.5.1 Uždavinys: Atnaujinti ir
plėtoti gyvenamąją,
kultūros ir sporto
infrastruktūrą, gerinti
paslaugų kokybę

623 (2016 m.) blogai

(2016–2020)

Rezultato kriterijus 2:
Sporto varžybų ir
sveikatingumo renginių
dalyviai Kauno regione

203160

252 172
(2016 m.)

labai gerai

2.5.2 Uždavinys: Remti
(2016–2020)
bendruomenines
iniciatyvas ir prevencines
bei edukacines programas

Rezultato kriterijus 1:
Naujai įsteigtų
bendruomenės namų
skaičius Kauno regione

12

4

blogai

Kreiptasi į duomenis renkančią
instituciją, tačiau 2014–2020 metų
nacionalinės pažangos programos
horizontaliojo prioriteto „Regioninė
plėtra“ tarpinstitucinio veiklos plano
įgyvendinimo stebėsenos ataskaita
susipažinimui nepateikta.

Nėra suplanuotų ir įgyvendinamų
viešosios kultūros infrastruktūros
modernizavimo ir plėtros projektų
regioninio planavimo būdu.

Priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-904
bendruomenės namų kūrimo projektas
2017 m. dar nebuvo pradėtas
įgyvendinti.
Rodiklis apskaičiuotas vadovaujantis
Birštono, Prienų rajono, Raseinių
rajono, Kauno miesto, Kėdainių
rajono, Kauno rajono, Jonavos rajono
savivaldybių administracijų pateikta
informacija.
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2.5.2 Uždavinys: Remti
(2016–2020)
bendruomenines
iniciatyvas ir prevencines
bei edukacines programas

2.6. Tikslas: Visapusiškai vystyti ir modernizuoti kaimo vietoves ir verslą kaime
2.6.1 Uždavinys: Stiprinti kaimo (2016–2020)
bendruomenes bei gerinti
bendruomeninę
infrastruktūrą.

2.6.2 Uždavinys: Padidinti
(2016–2020)
žemės ūkio produktų
gamybos efektyvumą ir
konkurencingumą, plėtoti
ne žemės ūkio verslus ir
žemės ūkiui alternatyvią
ekonominę veiklą kaimo
vietovėse.
3. Prioritetas: ŽMOGAUS IR APLINKOS SANTARA
3.1. Tikslas: Skatinti darnų išteklių naudojimą, utikrinti ekosistemų stabilumą Kauno regione
3.1.1 Uždavinys: Įdiegti ir
(2016–2020)
plėtoti šiuolaikišką regiono
atliekų tvarkymo, oro
taršos kontrolės ir
triukšmo prevencines
sistemas, skatinti
aplinkosauginį švietimą

Rezultato kriterijus 2:
Nepilnamečių padarytų
nusikalstamų veikų Kauno
regione skaičius tenkantis
1000 nepilnamečių

4

2,95 (2017
m.)

labai gerai

Rezultato kriterijus 1:
Naujai įsikūrusių
bendruomenių skaičius
kaimo vietovėse Kauno
regione

28

25

gerai

2015–2017 m. įsteigtų bendruomenių
skaičius.
Šaltinis:
http://www.leaderlietuva.lt/uploads/K
B/1Lietuvos%20kaimo%20bendruom
enini%C5%B3%20organizacij%C5%
B3%20s%C4%85vadas%202018%20
02%2005.xls.pdf

Rezultato kriterijus 1:
Ūkių vidutinis dydis pagal
žemės ūkio naudmenas
Kauno regione, ha

18,1

18,67

labai gerai

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

Rezultato kriterijus 1:
Rekultivuotų sąvartynų
skaičius Kauno regione

5

0

blogai

Priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008
projektų įgyvendinimą planuojama
baigti 2018–2019 m.
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo
centro pateikiamų 2010–2016 m.
ataskaitų duomenimis ir UAB Alytaus
regiono atliekų tvarkymo centro
duomenimis, rekultyvuotų sąvartynų
skaičius nekito.
http://www.kaunoratc.lt/lt/veikla/veik
los-ataskaitos
http://www.aratc.lt/atlieku-tvarkymosistema/uzdaryti-savartynai-irsiusklynai
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3.1.1 Uždavinys: Įdiegti ir
(2016–2020)
plėtoti šiuolaikišką regiono
atliekų tvarkymo, oro
taršos kontrolės ir
triukšmo prevencines
sistemas, skatinti
aplinkosauginį švietimą

Rezultato kriterijus 2:
Komunalinių atliekų
susidarymas vienam
gyventojui Lietuvoje, kg

267

369
blogai
Apskaičiuota
pagal formulę:
210 077 186
kg / 569 875
gyv.

Priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008
projektų įgyvendinimą planuojama
baigti 2018–2019 m.
Šaltinis:
http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rub
ricId=70bfc9c1-5c33-4d83-95a5123ba8070877

3.1.2 Uždavinys: Modernizuoti (2016–2020)
ir plėsti geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūrą.

Rezultato kriterijus 1:
Užterštų (be valymo) ir
nepakankamai išvalytų
nuotekų, išleistų į
paviršinius vandenis, dalis
bendrame nuotekų kiekyje,
Kauno apskritis, proc.

0,04

0,15 (2016
blogai
m.)
Apskaičiuota
pagal formulę:
139,6 +
3671,3 /
2490171,3 *
100

Priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014
projektų įgyvendinimą planuojama
baigti 2019–2020 m.

3.1.2 Uždavinys: Modernizuoti (2016–2020)
ir plėsti geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūrą.

Rezultato kriterijus 2:
Naujų ir renovuotų
centralizuoto vandens ir
nuotekų tinklų ilgis Kauno
regione, km

84

242,74

labai gerai

Duomenys pagal 2016 m. veiklos
ataskaitų informaciją:
https://www.kaunovandenys.lt/SiteAs
sets/Files/2016%20vadovo%20ataska
ita.pdf
http://www.jonavosvandenys.lt/wpcontent/uploads/2014/04/Metinispranesimas-2016m..pdf
https://www.prienuvandenys.lt/wpcontent/uploads/2017/09/2016metinis_prane%C5%A1imas.pdf

3.1.3 Uždavinys: Skatinti ir
remti veiksmingesnį
energijos ir kitų gamtos
išteklių naudojimą

Rezultato kriterijus 1:
Renovuotų daugiabučių
skaičius

180

341

labai gerai

Rodiklis apskaičiuotas vadovaujantis
Birštono, Prienų rajono, Raseinių
rajono, Kauno miesto, Kėdainių
rajono, Kauno rajono, Jonavos rajono
savivaldybių administracijų pateikta
informacija.

(2016–2020)
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3.1.3 Uždavinys: Skatinti ir
remti veiksmingesnį
energijos ir kitų gamtos
išteklių naudojimą

(2016–2020)

Rezultato kriterijus 2:
n. d.
Renovuotų geresnei
energijos vartojimo klasei
priskiriamų savivaldybėms
priklausančių viešųjų
pastatų skaičius nuo bendro
Kauno regiono
savivaldybėms priklausančių
viešųjų pastatų skaičiaus

n. d.

–

Kreiptasi į duomenis renkančią
instituciją, tačiau 2014–2020 metų
nacionalinės pažangos programos
horizontaliojo prioriteto „Regioninė
plėtra“ tarpinstitucinio veiklos plano
įgyvendinimo stebėsenos ataskaita
susipažinimui nepateikta.

3.1.3 Uždavinys: Skatinti ir
remti veiksmingesnį
energijos ir kitų gamtos
išteklių naudojimą

(2016–2020)

Rezultato kriterijus 3:
Viešojo ekologiško
transporto dalis nuo viso
viešojo transporto parko
Kauno regione

12

32

labai gerai

Rodiklis apskaičiuotas vadovaujantis
Birštono, Prienų rajono, Raseinių
rajono, Kauno miesto, Kėdainių
rajono, Kauno rajono, Jonavos rajono
savivaldybių administracijų pateikta
informacija.

Rezultato kriterijus 1:
24
Sutvarkytų užterštų, apleistų
teritorijų ir vandens telkinių
skaičius Kauno regione

40

labai gerai

Rodiklis apskaičiuotas vadovaujantis
Birštono, Prienų rajono, Raseinių
rajono, Kauno miesto, Kėdainių
rajono, Kauno rajono, Jonavos rajono
savivaldybių administracijų pateikta
informacija.

labai gerai

Rodiklis apskaičiuotas vadovaujantis
Birštono, Prienų rajono, Raseinių
rajono, Kauno miesto, Kėdainių
rajono, Kauno rajono, Jonavos rajono
savivaldybių administracijų pateikta
informacija.

3.1.4 Uždavinys: Užtikrinti
(2016–2020)
efektyvią kraštovaizdžio
apsaugą, didinti ekologinį
teritorijų stabilumą

3.2. Tikslas: Parengti regiono įvairių lygmenų teritorijų bei socialinės ekonominės plėtros planavimo dokumentus, diegti ir tobulinti planavimo sistemas
3.2.1 Uždavinys: Parengti ir
(2016–2020)
Rezultato kriterijus 1:
32
200
atnaujinti regiono ir
Savivaldybių teritorijų ir jų
savivaldybių teritorijų
dalių (miestų ir miestelių)
bendruosius planus bei
atnaujintų bendrųjų,
kitus dokumentus,
specialiųjų ir kt. planavimo
susijusius su planavimu,
dokumentų skaičius
viešųjų paslaugų kokybės
gerinimu, siekiant
planavimo procesuose
integruoti aplinkos
interesus į įvairias ūkio
šakas
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3.2.2 Uždavinys: Diegti ir
tobulinti sistemas,
susijusias su viešojo
administravimo
efektyvumu

(2016–2020)

Rezultato kriterijus 1:
Įdiegtos viešojo
administravimo paslaugų
gerinimo kokybės sistemos

4

7

labai gerai

Rodiklis apskaičiuotas vadovaujantis
Birštono, Prienų rajono, Raseinių
rajono, Kauno miesto, Kėdainių
rajono, Kauno rajono, Jonavos rajono
savivaldybių administracijų pateikta
informacija.

*Jeigu baigti įgyvendinti visi uždaviniui priskirti projektai, vėliausio projekto užbaigimo data.
** Pagal vertinimo kriterijaus nuokrypio ribas ( „labai gerai“, „gerai“, „patenkinamai“ arba „blogai“).
n. d. – nėra duomenų

14

Regionų plėtros planų rengimo
metodikos
5 priedas

PASIEKTOS PRODUKTO IR REZULTATO VERTINIMO KRITERIJŲ REIKŠMĖS
3 lentelė. Ataskaitiniais metais pasiektos produkto ir rezultato vertinimo kriterijų reikšmės.
Kodas
P.B.209

Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir matavimo vienetai
Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos
vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus)

Planuota reikšmė

Faktinė reikšmė
0

0

0

0

0

0

P.B.214

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km)

P.B.236

Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis (asmenys)

P.B.238
P.B.239
P.N.011
P.N.050

0
0
0

0
15858
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P.N.093
P.N.304
P.N.507

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2
Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba
Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens
tiekimo tinklais(skaičius)
Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų
geriamojo vandens gerinimo įrenginių (skaičius)
Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo
tinklais
Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais
nuotekų valymo įrenginiais
Įgyvendintos visuomenės informavimo apie aplinką priemonės Skč.
Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar
jų dalių bendrieji planai
Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (Skaičius)
Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.)
Parengti darnaus judumo mieste planai, skaičius

0
0
0

0
0
2

P.N.601

Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas (asmenys)

0

0

P.N.051
P.N.053
P.N.054
P.N.071
P.N.092
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P.N.602
P.N.603
P.N.604

Apmokytų sveikatos ir kitų specialistų skaičius
Parengtų metodikų, tvarkų ir kt. dokumentų skaičius
Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto
talonų dalijimas ir kelionės išlaidų kompensavimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

P.N.717

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

P.N.722

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

P.N.723
P.N.915

Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo įstaigos (vnt.)
Viešojo valdymo institucijos, veiksmų programos lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir aptarnavimo
kokybės gerinimo priemones, Skč.
Įrengtų ar rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis (km)
Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis, km
Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (vnt.)
Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės (vnt.)
Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar)
rekonstruota infrastruktūra, ha
Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai (tonos/metai)
Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km)
Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos
Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius)

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

P.S.342
P.S.361
P.S.362
P.S.364

Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės
Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.)
Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai (Skaičius)

0
0
0

0
0
0

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)
Savivaldybės, kuriose įdiegti inovatyvūs viešųjų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų
teikimo modeliai, pagerinantys sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tikslinėms gyventojų
grupėms (skaičius)

0

0

0

0

P.S.321
P.S.322
P.S.323
P.S.325
P.S.328
P.S.329
P.S.333
P.S.335
P.S.338

P.S.371

Naujos atviros erdvės (vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. išskyrus savivaldybių centrus) (m 2)

16

P.S.379

P.S.415
P.S.416

R.N.655
R.N.091
R.N.403

Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar
atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė
Viešojo valdymo institucijos, pagal programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar)
aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones, Skaičius
Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal programą ESF lėšomis vykdytose
veiklose, skirtose stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingas
kompetencijas (vnt.)
Tikslinės populiacijos dalis, dalyvavusi vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis
programoje, proc.
Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas, ha
Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas (kWh/per metus)
Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei
sveikatos raštingumą didinančiose veiklose
Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo
infrastruktūra, skaičius
Įsigyti gatvių valymo įrenginiai (vnt)

0

0

0

0

0

0

0

0

Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos (asm.)
Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai (km)
Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai
Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas
Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius
Šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekiama patikimiau ir pagerėjo tiekimo kokybė.
Sugaištas kelionės automobilių keliais (išskyrus TEN-T kelius) laikas mln. val.
Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km)
Įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai
Parengtos piliečių chartijos
Viešojo valdymo institucijos, pagal programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar)
aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones, skaičius
Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams
Esamų paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų inventorizacija, proc.

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0

0
0

P.B.232
P.S.372
P.S.363
P.S.339
P.B.219
P.S.319
P.B.230
P.B.235
P.B.231
P.S.318
R.S.342
P.N.508
P.N.817
P.N.910
R.N.909
R.N.404
P.N.028
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P.N.097
P.N.098
P.B.222
P.N.096
P.N.094
P.S.380
P.N.743
P.N.671
P.S.324

Parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planai
Įvykdytos visuomenės informavimo apie aplinkos oro kokybės gerinimą kampanijos
Bendras rekultivuotos žemės plotas (ha)
Išvalytos ir sutvarkytos praeityje užterštos teritorijos (vnt.)
Rekultivuotų atvirais kasiniais pažeistų žemių skaičius
Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
vietos
Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo
grupės
Modernizuoti savivaldybių visuomenės sveikatos biurai
Įdiegtos intelektinės transporto sistemos, vnt.

4 lentelė. Pasiektos produkto ir rezultato vertinimo kriterijų reikšmės (kaupiamuoju būdu).
Kodas
Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir matavimo vienetai
P.B.209
Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos
vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus)
P.B.214
Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km)
P.B.236
Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis (asmenys)
P.B.238
P.B.239
P.N.011
P.N.050
P.N.051
P.N.053
P.N.054
P.N.071
P.N.092
P.N.093
P.N.304

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2
Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba
Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens
tiekimo tinklais(skaičius)
Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų
geriamojo vandens gerinimo įrenginių (skaičius)
Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo
tinklais
Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais
nuotekų valymo įrenginiais
Įgyvendintos visuomenės informavimo apie aplinką priemonės Skč.
Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar
jų dalių bendrieji planai
Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (Skaičius)
Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.)

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

Planuota reikšmė

Faktinė reikšmė
0

0

0

0

0

0

0
0
0

15858
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0
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P.N.507
P.N.601
P.N.602
P.N.603
P.N.604

P.N.717
P.N.722
P.N.723
P.N.915
P.S.321
P.S.322
P.S.323
P.S.325
P.S.328
P.S.329
P.S.333
P.S.335
P.S.338
P.S.342
P.S.361
P.S.362
P.S.364
P.S.365
P.S.371

P.S.379

Parengti darnaus judumo mieste planai, skaičius
Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas (asmenys)
Apmokytų sveikatos ir kitų specialistų skaičius
Parengtų metodikų, tvarkų ir kt. dokumentų skaičius
Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto
talonų dalijimas ir kelionės išlaidų kompensavimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu

0
0
0
0

2
0
0
0

0

0

Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ugdymo mokyklos (vnt.)
Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (vnt.)
Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo įstaigos (vnt.)
Viešojo valdymo institucijos, veiksmų programos lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir aptarnavimo
kokybės gerinimo priemones, Skč.
Įrengtų ar rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis (km)
Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis, km
Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (vnt.)
Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės (vnt.)
Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar)
rekonstruota infrastruktūra, ha
Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai (tonos/metai)
Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km)
Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos
Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius)
Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės
Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.)
Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai (Skaičius)

0
0
0

0
0
0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

Naujos atviros erdvės (vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. išskyrus savivaldybių centrus) (m 2)
Atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse (vietovėse nuo 1 iki 6
tūkst. gyv. išskyrus savivaldybių centrus) (m2)
Savivaldybės, kuriose įdiegti inovatyvūs viešųjų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų
teikimo modeliai, pagerinantys sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tikslinėms gyventojų
grupėms (skaičius)
Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar
atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė
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P.S.415
P.S.416

R.N.655
R.N.091
R.N.403

Viešojo valdymo institucijos, pagal programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar)
aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones, Skaičius
Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal programą ESF lėšomis vykdytose
veiklose, skirtose stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingas
kompetencijas (vnt.)
Tikslinės populiacijos dalis, dalyvavusi vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis
programoje, proc
Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas, ha
Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą

P.B.232
P.S.372
P.S.363
P.S.339
P.B.219
P.S.319
P.B.230
P.B.235
P.B.231
P.S. 318
R.S. 342
P.N.508
P.N.817
P.N.910
R.N.909
R.N.404
P.N.028
P.N.097
P.N.098
P.B.222

Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas (kWh/per metus)
Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei
sveikatos raštingumą didinančiose veiklose
Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo
infrastruktūra, skaičius
Įsigyti gatvių valymo įrenginiai (vnt)
Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos (asm.)
Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai (km)
Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai
Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas
Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius
Šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekiama patikimiau ir pagerėjo tiekimo kokybė.
Sugaištas kelionės automobilių keliais (išskyrus TEN-T kelius) laikas mln. val.
Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km)
Įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai
Parengtos piliečių chartijos
Viešojo valdymo institucijos, pagal programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar)
aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones, skaičius
Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams
Esamų paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų inventorizacija, proc.
Parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planai
Įvykdytos visuomenės informavimo apie aplinkos oro kokybės gerinimą kampanijos
Bendras rekultivuotos žemės plotas (ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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P.N.096
P.N.094
P.S.380
P.N.743
P.N.671

Išvalytos ir sutvarkytos praeityje užterštos teritorijos (vnt.)
Rekultivuotų atvirais kasiniais pažeistų žemių skaičius
Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
vietos
Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo
grupės
Modernizuoti savivaldybių visuomenės sveikatos biurai

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

REKOMENDACIJOS DĖL PLANO ĮGYVENDINIMO IR TOBULINIMO
Ataskaitos rengimo metu identifikuota, kad Kauno regiono plėtros plane iki 2020 metų yra suplanuotų neįgyvendinamų uždavinių ir priemonių.
Įvertinus Kauno regiono plėtros plane iki 2020 metų dar nesuplanuotas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemones
ir rengiamą Kauno regiono specializaciją, rekomenduojame atlikti Kauno regiono plėtros plano iki 2020 metų dalių „Priemonių planas“ ir „Plano įgyvendinimo stebėsena“
korekcijas pašalinant informaciją apie neįgyvendinamus ir neplanuojamus įgyvendinti tikslus, uždavinius, priemones (sąrašas pridedamas, 1 lapas), efekto ir rezultato
vertinimo kriterijus ir, jeigu reikia, patikslinant likusiųjų tikslų bei uždavinių formuluotes.

Vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 44.1 papunkčiu, kai daugiau kaip 30 procentų plane nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimas įvertinamas
„labai gerai“ (ataskaitoje 55,76 proc. nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimas įvertintas „labai gerai“), rekomenduojama nustatyti realesnius arba ambicingesnius
tikslus ir uždavinius, tačiau įvertinus tai, kad suplanuoti tikslai ir uždaviniai yra pakankamai realūs ir ambicingi rekomenduojame suplanuoti ambicingesnes tikslų Nr. 1.1;
1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2 ir uždavinių Nr. 1.1.1; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1; 1.4.1; 1.4.2; 2.1.1; 2.3.1; 2.4.1; 2.5.1; 2.5.2; 2.6.2; 3.1.2; 3.1.3; 3.1.4; 3.2.1; 3.2.2
vertinimo kriterijų reikšmes.
Taip pat rekomenduojame atnaujinti Kauno regiono plėtros plano iki 2020 metų dalį „Plano įgyvendinimo stebėsena“ vadovaujantis aktualia Regionų plėtros planų
rengimo metodikos redakcija bei ištaisyti identifikuotas technines klaidas.
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Kauno regiono plėtros plano iki 2020 metų
įgyvendinimo 2017 metų ataskaitos
Priedas
Nr.

Pavadinimas

1.1.2.3.
1.2.2.2
1.2.2.3
2.1
2.1.1
2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.2
2.1.2.1.

Priemonė: Viešojo logistikos centro steigimas ir plėtra, infrastruktūros sukūrimas
Priemonė: Tikslinių teritorijų (miestų) vietos veiklos grupių įsteigimas
Priemonė: Viešosios infrastruktūros panaudojimas verslumo skatinimui
Tikslas: Skatinti informacinės visuomenės formąvimąsi ir vystymąsi
Uždavinys: Kurti ir plėtoti informacinę infrastruktūrą, skatinti jos panaudojimą
Priemonė: Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra ir viešosios interneto infrastruktūros naudojimo skatinimas
Priemonė: Elektroninių paslaugų sistemos bibliotekose plėtra
Uždavinys: Įdiegti elektronines paslaugas regiono bendruomenei
Priemonė: Elektroninių darbo organizavimo ir procesų valdymo priemonių diegimas, prijungimas prie miesto duomenų mainų tinklo, bendrų duomenų tinklų
sukūrimas savivaldybėse ir įstaigose, priklausančiose savivaldybės reguliavimo sričiai
Priemonė: E.paslaugų gyventojams diegimas ir plėtra Kauno regione
Priemonė: eŠvietimo sistemos plėtra
Priemonė: Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas į švietimo sistemą
Priemonė: Švietimo centrų infrastruktūros plėtra
Priemonė: Mokymo procesų kompiuterizavimas švietimo įstaigose
Priemonė: Gyventojų kompiuterinio raštingumo didinimas
Priemonė: Nuotolinio mokymosi sistemų skatinimas
Priemonė: Krizių centrų plėtra
Priemonė: Naujų vaikų globos namų steigimas, statyba ir esamų modernizavimas bei plėtra
Priemonė: Įvaikinimo ir globos skatinimo programos įgyvendinimas
Priemonė: Vaikų ir jaunimo socializacijos, pedagoginių -psichologinių tarnybų plėtra
Priemonė: Neįgaliųjų socialinė integracija, taip pat apimanti reikiamos infrastruktūros modernizavimą ir sukūrimą
Priemonė: Reabilitacijos ir socialinės adaptacijos socialinės rizikos grupių asmenims paslaugų plėtra
Priemonė: Esamų savivaldybių butų rekonstrukcija, siekiant padidinti energetinį efektyvumą
Priemonė: Sporto centrų modernizavimas ir jų infrastruktūros plėtra
Priemonė: Visuomeninės paskirties pastatų renovacija ir statyba
Priemonė: Jaunimo ir vaikų narkotinių medžiagų vartojimo, nusikaltimų prevencijos programos įgyvendinimas
Priemonė: Bendruomenės saugumo iniciatyvų ir saugumo edukacinių programų skatinimas
Priemonė: Žemės ūkio specialistų, žemdirbių ir kaimo gyventojų mokymo ir konsultavimo sistemos gerinimas.
Priemonė: Strateginių triukšmo žemėlapių ir veiksmų plano sudarymas, gyvenamųjų vietovių teritorijų, kuriose būtina įgyvendinti triukšmo prevencijos ir
mažinimo priemones, nustatymas bei triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimas
Priemonė: Darnaus vystymo, aplinkosauginio švietimo, ugdymo ir visuomenės informavimo programų vystymas
Priemonė: Daugiabučių namų renovavimas
Priemonė: Atvirų vandens telkinių kokybės gerinimas, jų rekreacinio potencialo didinimas bei taršos mažinimas, užterštų vandens telkinių valymas

2.1.2.2.
2.2.1.3.
2.2.1.5.
2.2.1.6.
2.2.2.1.
2.2.3.2.
2.2.3.3.
2.3.1.1.
2.3.1.2.
2.3.1.3.
2.3.1.4.
2.3.1.5.
2.3.1.8.
2.3.2.2.
2.5.1.2.
2.5.1.6.
2.5.2.3.
2.5.2.4.
2.6.1.3.
3.1.1.4.
3.1.1.6.
3.1.3.1.
3.1.4.1.

1

