
PATVIRTINTAS KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBOS

2009 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. 8

PATIKSLINTAS KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBOS

2009 m. rugsėjo 4 d. sprendimu Nr. 13

2009 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 3

2010 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. 5

2010 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 1

 2010 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. 49/2VN-12

2011 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 51/2S-21

2012 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. 51/2S-105

2012 m.liepos 3 d. sprendimu Nr. 51/2S-136

2012 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 51/2S-172

2013 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. 51/2S-9

2013 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. 51/2S-50

2013 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 51/2S-66

2014 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. 51/2S-35

PAKEISTAS KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBOS

2012 m.rugsėjo 11 d. sprendimu Nr. 51/2S-143

Pradžia Pabaiga Bendra projekto vertė ES fondų lėšų suma
Kitų finansavimo 

šaltinių lėšų suma

LR valstybės 

biudžeto lėšos
183.194,13

Savivaldybių 

biudžetų lėšos
183.194,35

Įgyvendinus inicijuojamą projektą, numatoma pasiekti šį rodiklį:

Kaimo gyvenamosios vietovės, kurioje sutvarkyta viešoji aplinka – 1 teritorija (Liolingos gatvės sutvarkymas,  Kultūros namų teritorijos sutvarkymas ir reikalingos infrastruktūros 

įrengimas,  Kultūros namų pastato remontas ir reikalingos infrastruktūros įrengimas)

2009 m. 

gruodžio mėn.

2011 m. 

lapkričio mėn.

Kaulakių kaimo bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas

2.442.588,321.

Raseinių rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius

Raseinių rajono 

savivaldybės 

administracija

Parengta galimybių studija ir investicinis projektas (2008-05-31); 

- planuojama parengti techninę užduotį techniniam projektui ir 

projektavimo sąlygų sąvadą (iki 2009-03-30);

- planuojama parengti techninį projektą (iki 2009-08-17);

- gauti dokumentai dėl Kultūros namų žemės sklypo pagal panaudos 

sutartį perdavimo naudoti Raseinių rajono savivaldybės tarybai (panaudos 

sutartis, 2004-08-13, Nr. PN 72/04-0386, terminas: nuo 2004-08-13 iki 

2090-08-13);  

- gauti dokumentai dėl Kultūros namų pastato nuosavybės: savininkas – 

Raseinių rajono savivaldybės taryba (juridinis pagrindas: priėmimo – 

perdavimo aktas pagal LRV 1995.09.20 d. nutarimą Nr. 1251 40, 1996-

02-26; pirkimo – pardavimo sutartis, 2003-07-28, Nr. AŠR 1626);

- gauti Liolingos gatvės ir kelio kadastro duomenys (duomenys užfiksuoti 

2001-01-01 ); 

- planuojama gauti atsakymą dėl poveikio aplinkai vertinimo (iki 2009 03 

30).

2.076.199,84

2009 m. 

rugpjūčio mėn. 

28 d.

Projektinio 

pasiūlymo teikėjas

Uždavinys Uždavinio Nr. ir pavadinimas 2 SUDARYTI SĄLYGAS SPARČIAU DIVERSIFIKUOTI ŪKINĘ VEIKLĄ KAIMO VIETOVĖSE

Priemonė Priemonės Nr. ir pavadinimas 1 PRIELAIDŲ SPARTESNEI ŪKINĖS VEIKLOS DIVERSIFIKACIJAI KAIMO VIETOVĖSE SUDARYMAS
Numatoma projekto pradžia Preliminarus projekto biudžetas, Lt. Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai 

terminas

Projekto 

pareiškėjas
Projekto pavadinimas

Veiksmų programa Veiksmų programos Nr. ir pavadinimas  3 SANGLAUDOS SKATINIMO

Prioritetas Prioriteto Nr. ir pavadinimas 1 VIETINĖ IR URBANISTINĖ PLĖTRA, KULTŪROS PAVELDO IR GAMTOS IŠSAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS TURIZMO PLĖTRAI

Eil 

Nr.

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai

Projekto parengtumas

Raseinių rajono savivaldybės Pagojukų 

seniūnijos Kaulakių kaimo 

bendruomeninės infrastruktūros ir 

gyvenamosios aplinkos gerinimas

____Kauno regiono plėtros tarybos sekretoriatas___ _____LR Vidaus reikalų ministerijai_________ Projektinių pasiūlymų pateikimo Kauno Regiono plėtros tarybai ir projektinių Projektinių pasiūlymų 2007-2010 m. laikotarpiui suvestinė1  VP-1.2_VRM-01-R__________________ _____2009-04-06__ Nr. ____Kauno regiono plėtros tarybos sekretoriatas___ 
(dokumento sudarytojo pavadinimas) 

 

________L. Sapiegos g. 10, LT-44501 Kaunas_______ 
(įstaigos duomenys) 

Kauno regiono projektų sąrašas 2007-2013 metų laikotarpiui  

_VP3-1.2-VRM-01-R-21_ 

 

_____2009-04-21_____ 
(data) 

Nr. 

1Pildant formą 2011-2013 m. laikotarpiui metai rašomi atitinkamai 



Pradžia Pabaiga Bendra projekto vertė ES fondų lėšų suma
Kitų finansavimo 

šaltinių lėšų suma

Projektinio 

pasiūlymo teikėjas

Numatoma projekto pradžia Preliminarus projekto biudžetas, Lt. Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai 

terminas

Projekto 

pareiškėjas
Projekto pavadinimas

Eil 

Nr.
Projekto parengtumas

LR valstybės 

biudžeto lėšos
113.148,16 Lt

Savivaldybės 

biudžeto lėšos
113.148,16 Lt

LR valstybės 

biudžeto lėšos
306.451,65

Savivaldybių 

biudžetų lėšos
306.451,65

2.

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai

Kulautuvos miestelio gyvenamosios 

infrastruktūros ir aplinkos gerinimas, 

pritaikant bei atnaujinant gamtos bei 

kultūros paveldo objektus viešam 

naudojimui

Kauno rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius

Kauno rajono 

savivaldybės 

administracija

2010 m. sausio 

mėn.

Tikslas: Pagerinti bendruomeninę infrastruktūrą bei sukurti kokybiškesnę gyvenamąją aplinką 

kaimo bendruomenei Birštono Vienkiemio kaime.  Uždaviniai: 1.1. Birštono Vienkiemio kaimo  

Nemuno, Pavasario ir Pušų gatvių atkarpų rekonstrukcija; 1.2. Daugiafunkcinės sporto aikštelės 

įrengimas Birštono Vienkiemio kaime. 

Įrengta daugiafunkcinė sporto aikštelė - 1 vnt.

2012 m. 

gruodžio mėn.

2010 m. sausio 

mėn.

Birštono 

savivaldybės 

administracija

3.

Bendruomenės infrastruktūros gerinimas 

Birštono Vienkiemio kaime

Birštono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius

Siektini rezultatai

1.282.345,87
2010 m. 

rugpjūčio 31 d.

1. UAB „Hidroprojektas“ parengtas techninis projektas „Gatvių (su 

apšvietimo ir lietaus nuotekų tinklais) rekonstravimas  Birštono  sav., 

Birštono Vienkiemio  kaime. I, II ir III etapai". 

2. Atliktos techninio projekto I, II ir III etapų ekspertizės.

3. Formuojamas žemės sklypas daugiafunkcinei sporto aikštelei įrengti. 

Planuojama suformuoti žemės sklypą ir atlikti teisinę registraciją iki 2010-

07-01.

1.508.642,19 Lt
2013 m. 

rugpjūčio mėn.

1. Sutvarkius Kulautuvos centrinėje dalyje esančio Nerėpos upelio tvenkinių aplinką, miestelio 

parko aplinką, restauravus senosios Kulautuvos vasaros estrados renginių aikštę bei įrengus 

paplūdimį gerinti bendruomeninę infrastruktūrą bei kraštovaizdžio būklę.

2. Kulautuvos miestelio gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas įrengiant automobilių 

stovėjimo aikštelę šalia miestelio parko bei atnaujinant miestelio gatvių apšvietimo sistemą.

1. Sutvarkyta pagrindinė miestelio estetinė erdvė:

2. Miestelio miško parko teritorija pritaikyta poilsiui:

3. Modernizuota vasaros estrados aikštė:

4. Įrengta paplūdimio infrastruktūra:

5. Atnaujinta ir modernizuota miestelio gatvių apšvietimo sistema.

6. Pagerinta Kulautuvos miestelio estetinė aplinka bei komfortas.

Svarbu pažymėti, kad sutvarkius Kulautuvos miestelio aplinką bus patenkinti miestelio gyventojų bei atvykusių turistų rekreaciniai poreikiai. Įgyvendintas projektas „Kulautuvos miestelio 

gyvenamosios infrastruktūros ir aplinkos gerinimas pritaikant bei atnaujinant gamtos bei kultūros paveldo objektus viešam naudojimui“ prisidės prie Kauno regiono plėtros ir Savivaldybės 

strateginių planų įgyvendinimo. 

Be to, projektas atitinka darnaus vystymosi politiką ir lyčių lygybės principus ir nediskriminavimo politiką. 

„Kulautuvos gyvenamosios vietovės atitikimo kurortinės teritorijos 

statusui pagrindimas“, kurioje išnagrinėta Kulautuvos gamtinė aplinka ir 

rekreaciniai-turistiniai ištekliai, atlikta turistų srautų analizė Lietuvoje, 

Kauno apskrityje ir Kulautuvoje bei pateiktos turizmo infrastruktūros 

plėtros galimybės Kulautuvoje. 

parengimo ir finansavimo“ (Nr. S-424), kurios pagrindu rangovas 

įsipareigojo parengti žvyro karjero, esančio Kulautuvos miestelyje, Kauno 

rajone, rekultivacijos ir pritaikymo poilsiui techninį projektą;

kurortinės vietovės viešosios turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatingumo 

infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ parengimo;

paruoštą galimybių studiją bei investicinį projektą ir  adaptuoti jį pagal šiai 

priemonei parengto projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus;

techninių užduočių techniniams projektams rengimas;

planuojama veikla leistina, arba bus pateikta poveikio aplinkai vertinimo Pagrindinis tikslas ir uždaviniai

Siektini rezultatai

4.086.022,00 3.473.118,70
2010 m. kovo 5 

d.



Pradžia Pabaiga Bendra projekto vertė ES fondų lėšų suma
Kitų finansavimo 

šaltinių lėšų suma

Projektinio 

pasiūlymo teikėjas

Numatoma projekto pradžia Preliminarus projekto biudžetas, Lt. Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai 

terminas

Projekto 

pareiškėjas
Projekto pavadinimas

Eil 

Nr.
Projekto parengtumas

LR valstybės 

biudžeto lėšos
200.573,36

Savivaldybių 

biudžetų lėšos
200.573,36

LR valstybės 

biudžeto lėšos
315.285,20

Savivaldybių 

biudžetų lėšos
315.286,10

5.
Kompleksinė Paparčių kaimo 

infrastruktūros plėtra

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius

Kaišiadorių 

rajono 

savivaldybės 

administracija

2010 m. vasario 

mėn.

Kauno rajono 

savivaldybės 

administracija

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai

2008 m. lapkričio 27 d. pasirašyta Kauno rajono savivaldybės gatvių 

apšvietimo renovavimo ir modernizavimo darbų sutartis, kurioje 

numatyta, kad iki 2009 03 30 Kačerginės miestelyje bus atlikti apšvietimo 

atnaujinimo ir modernizavimo darbai.

2008 m. buvo atlikta „Kačerginės gyvenamosios vietovės ekologinio 

(pažintinio) turizmo plėtros ir atitikimo kurortinės teritorijos statusui 

galimybių studija“, kurioje buvo išnagrinėta Kačerginės gamtinė aplinka ir 

rekreaciniai-turistiniai ištekliai, atlikta Kačerginės miestelio atitikimo 

kurortinei teritorijai analizė bei pateiktos turizmo infrastruktūros plėtros 

galimybės Kačerginėje. 

paruoštą galimybių studiją bei investicinį projektą ir  adaptuoti jį pagal šiai 

priemonei parengto projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus;

techninių užduočių techniniams projektams rengimas;

planuojama veikla leistina, arba bus pateikta poveikio aplinkai vertinimo 

išvada.

2014 m. 

rugsėjo mėn.

Sudaryti sąlygas Paparčių kaimo gyventojų veiklos diversifikavimui ir gerinti bendruomeninę 

infrastruktūrą. 

Šio tikslo įgyvendinimui bus renovuojami Paparčių kaimo kultūros namai, įrengtos dvi mašinų 

stovėjimo aikštelės, informaciniai stendai,  atnaujinta mokyklos sporto aikštelė. 

4.

Kačerginės miestelio gyvenamosios 

aplinkos gerinimas atnaujinant bei 

pritaikant gamtos ir infrastruktūros 

objektus viešajam naudojimui

Kauno rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius

Pagerinti bendruomeninę infrastruktūrą, kraštovaizdžio būklę ir gyvenamosios aplinkos kokybę 

Kačerginės miestelyje ir tokiu būdu skatinti turizmo paslaugų plėtrą bei sudaryti palankesnes 

sąlygas miestelio bendruomenei diversifikuoti ūkinę veiklą.

2. Kačerginės miestelio gyvenamosios aplinkos gerinimas.

Siektini rezultatai

2011 m. spalio 

mėn.

2005 m. parengtas  „Kaišiadorių rajono buvusio Paparčių dvaro bei 

Dominikonų vienuolyno teritorijoje buvusio parko atkūrimas“ projektas.

2008 m. parengtas „Paparčių kultūros namų“ techninis projektas.

Atliekama Kaišiadorių rajono savivaldybės galimybės panaudoti ES 2007-

2013 m. struktūrinę paramą pagal sanglaudos skatinimo veiksmų 

programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė  plėtra, kultūros paveldo ir 

gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę „Prielaidų 

spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ 

galimybių studija ir investicinis projektas.

4.203.802,92 3.573.231,62

2.674.311,49 2.273.164,77
2011 m. spalio 

31 d.

Projektas prisidės prie šių priemonės stebėsenos rodiklių pasiekimo:

Kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka projektų skaičius – 1 projektas

Kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 1 projektas

Projekto rezultatai:

Rekonstruotas viešosios paskirties pastatas -1 vnt.

Atnaujinta mokyklos sporto aikštelė -  1 vnt.

Įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės - 2 vnt.  

Sutvarkyta gatvė ir šaligatvis – 1 vnt.

Įrengtas apšvietimas ir sutvarkyta viešoji erdvė – 1vnt.  

Siektini rezultatai

Projekto „Kačerginės miestelio gyvenamosios aplinkos gerinimas atnaujinant bei pritaikant gamtos ir infrastruktūros objektus viešajam naudojimui“ įgyvendinimo rezultate bus sutvarkytos 

Kačerginės mietelio viešosios erdvės ir sukurta bendruomeninė infrastruktūra bei pagerinta unikali miestelio kraštovaizdžio būklė bei gyvenamosios aplinkos kokybė. Tuo pačiu projektas 

prisidėtų prie turizmo paslaugų plėtros (pvz., dviračių, riedučių nuomos, maitinimo įstaigų ir kt.). Atskirų projekto veiklų siektini tikslai ir rezultatai pateikiami detalizuojant ir aprašant šias 

veiklas. 

Įgyvendintas projektas „Kačerginės miestelio gyvenamosios aplinkos gerinimas atnaujinant bei pritaikant gamtos ir infrastruktūros objektus viešajam naudojimui“ prisidės prie Kauno 

regiono plėtros ir Savivaldybės strateginių planų įgyvendinimo, o taip pat ir prie miestelio bendruomenės siekio paversti Kačerginę Kauno regiono rekreacine vieta. 

2009 m. 

rugsėjo mėn. 1 

d. 

2013 m. kovo 

mėn.



Pradžia Pabaiga Bendra projekto vertė ES fondų lėšų suma
Kitų finansavimo 

šaltinių lėšų suma

Projektinio 

pasiūlymo teikėjas

Numatoma projekto pradžia Preliminarus projekto biudžetas, Lt. Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai 

terminas

Projekto 

pareiškėjas
Projekto pavadinimas

Eil 

Nr.
Projekto parengtumas

LR valstybės 

biudžeto lėšos
118.083,21

Savivaldybių 

biudžetų lėšos
118.083,21

LR valstybės 

biudžeto lėšos
62.874,27

Savivaldybių 

biudžetų lėšos
62.874,32

LR valstybės 

biudžeto lėšos
167.585,96

Savivaldybių 

biudžetų lėšos
167.586,00

9.
LR valstybės 

biudžeto lėšos
131.753,92

Savivaldybių 

biudžetų lėšos
131.753,91

2009 m. spalio 

mėn.

Įgyvendinus kompleksinės Ruklos miestelio plėtros projektą bus gauta socialinė ekonominė nauda:

- gerės vietos gyventojų gyvenamosios aplinkos kokybė;

- didės jaunimo užimtumas bei mažės nepilnamečių nusikalstamumas;

- sumažės jaunimo emigracija iš seniūnijos;

- bus sudarytos sąlygos aktyviam poilsiui;

Siektini rezultatai

2010 m. spalio 

25 d.

Parengtas techninis projektas. Planuojamas gauti statybos leidimas (iki 

2009-06-30). Poveikio aplinkai vertinimas projekttui nebūtinas

838.323,90

8.

Raseinių rajono savivaldybės Nemakščių 

seniūnijos Nemakščių miestelio 

bendruomeninės infrastruktūros ir 

gyvenamosios aplinkos gerinimas

Raseinių rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius

Raseinių rajono 

savivaldybės 

administracija

7. Kompleksinė Ruklos miestelio plėtra

Jonavos rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius

Jonavos rajono 

savivaldybės 

administracija

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai

2011 m. vasario 

mėn.

Prienų rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius

2010 m. 

balandžio mėn.

2012 m. liepos 

mėn.

Rekonstruoti Prienų rajono savivaldybės, Veiverių miestelyje esančius Veiverių pašo stoties rūmų 

pastatus bei sutvarkyti aplinką pritaikant bendruomenės poreikiams ir kultūros reikmėms.

Rekonstruoti Veiverių gyvenvietėje esančius Veiverių pašo stoties rūmų pastatus. Sutvarkyti teritoriją. Įrengti privažiavimą, stovėjimo aikštelę, teritorijos apšvietimą ir vasaros estradą. 

Įgyvendinus projektą pagerėtų Veiverių gyvenvietės įvaizdis, gyvenimo aplinka ir kokybė vietos gyventojams. Projektas prisidės prie finansavimo sąlygų aprašo 18 punkte nurodytų 

priemonės įgyvendinimo rezultato (kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka projektų skaičius) ir produkto (kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios 

infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius) stebėsenos  rodiklių pasiekimo.

1.574.442,82

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai

1.338.276,40

_

6.
Veiverių pašto stoties rūmų ansamblio 

modernizavimas

Prienų rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius

Rekonstruoti Prienų rajono savivaldybės, Balbieriškio seniūnijos, Balbieriškio gyvenvietėje 

esantį nenaudojamą 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai

2010 m. kovo 

mėn.

Rekonstruoti Balbieriškio gyvenvietėje esantį pastatą, kurio bendras plotas 238 m2. Įrengti žvyro-skaldos dangos privažiavimą (apie 200 m.) ir automobilių stovėjimo aikštelę. Įrengti 

teritorijos apšvietimą ir vasaros estradą. Įgyvendinus projektą pagerėtų Balbieriškio gyvenvietės įvaizdis, gyvenimo aplinka ir kokybė vietos gyventojams. Projektas prisidės prie 

finansavimo sąlygų aprašo 18 punkte nurodytų priemonės įgyvendinimo rezultato (kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka projektų skaičius) ir produkto (kaimo 

integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius) stebėsenos  rodiklių pasiekimo.

1.493.211,01

_

Nemakščių miestelio bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas Įgyvendinus inicijuojamą projektą, numatoma pasiekti šį rodiklį:

Kaimo gyvenamosios vietovės, kurioje sutvarkyta viešoji aplinka – 1 teritorija 

Planuojama rengti projektinę dokumentaciją. Yra priimtas Savivaldybės 

tarybos sprendimas dėl projekto rengimo.

kompleksiškai sutvarkyti Ruklos miestelį

2010 m. 

gruodžio mėn.

2011 m. 

lapkričio mėn. 

30 d.

2.234.479,68

712.575,31
2013 m. 

birželio mėn.

1.899.307,72

2010 m. 

rugpjūčio mėn. 

30 d.

Prienų rajono, Balbieriškio seklyčios 

ansamblio modernizavimas

Prienų rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius

Prienų rajono 

savivaldybės 

administracija

1.756.718,84
2010 m. 

rugpjūčio mėn.

2013 m. liepos 

mėn.



Pradžia Pabaiga Bendra projekto vertė ES fondų lėšų suma
Kitų finansavimo 

šaltinių lėšų suma

Projektinio 
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Numatoma projekto pradžia Preliminarus projekto biudžetas, Lt. Paraiškos 
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įgyvendinančiajai 
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terminas

Projekto 

pareiškėjas
Projekto pavadinimas

Eil 

Nr.
Projekto parengtumas

10.
LR valstybės 

biudžeto lėšos
57.848,05

Savivaldybių 

biudžetų lėšos
57.848,15

11.
LR valstybės 

biudžeto lėšos
249.759,35

Savivaldybių 

biudžetų lėšos
249.760,00

LR valstybės 

biudžeto lėšos
70.949,21

Savivaldybių 

biudžetų lėšos
138.709,75

Iki paraiškos pateikimo datos įgyvendinančiajai institucijai bus pateikta 

galimybių studija (rengiama), investicinis projektas (viešieji pirkimai 

paslaugos pirkimui nepradėti) ir techninis projektas (šiuo metu jis jau 

parengtas, 2006 m.)

804.090,72

2013 m. 

rugsėjo mėn.

1.013.749,68

2.830.609,65

Jonavos rajono 

savivaldybės 

administracija

Projektavimo sąlygų sąvadą planuojama parengti iki 2010-04-01. 

Poveikio aplinkai vertinimas projektui nebūtinas.

2010 m. spalio 

10 d.

Jonavos rajono 

savivaldybės 

administracija

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai

Kompleksinė Žeimių miestelio plėtra

Jonavos rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius

Kompleksinė Upninkų kaimo plėtra

Jonavos rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius

3.330.129,00

2013 m. 

lapkričio mėn.

Siektini rezultatai

kompleksiškai sutvarkyti Upninkų kaimą Įgyvendinus kompleksinės Upninkų kaimo plėtros projektą bus gauta socialinė ekonominė nauda:

- gerės vietos gyventojų gyvenamosios aplinkos kokybė;

- bus sudarytos galimybės judėjimo negalią turintiems žmonėms dalyvauti bendruomeniniame gyvenime;

- didės jaunimo užimtumas bei mažės nepilnamečių nusikalstamumas;

- sumažės jaunimo emigracija iš seniūnijos;

- bus sudarytos sąlygos aktyviam poilsiui.

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

administracija

2010 m. rugsėjo 

mėn.

12.

2011 m. 

gegužės mėn.

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai

Kompleksinė Akademijos miestelio 

viešosios infrastruktūros plėtra

2010 m.  

Birželio 1 d.

2010 m. 

lapkričio 10 d.

Projektavimo sąlygų sąvadą planuojama parengti iki 2010-05-01. 

Poveikio aplinkai vertinimas projektui nebūtinas.

2011 m. vasario 

mėn.

2013 m. 

balandžio mėn.
771.307,93 655.611,73

kompleksiškai sutvarkyti Žeimių miestelį Įgyvendinus kompleksinės Žeimių miestelio plėtros projektą bus gauta socialinė ekonominė nauda:

- gerės vietos gyventojų gyvenamosios aplinkos kokybė;

- bus sudarytos galimybės judėjimo negalia turintiems žmonėms dalyvauti bendruomeniniame gyvenime;

- didės jaunimo užimtumas bei mažės nepilnamečių nusikalstamumas;

- sumažės jaunimo emigracija iš seniūnijos;

- bus sudarytos sąlygos aktyviam poilsiui.

kompleksiškai sutvarkyti Akademijos miestelio viešąją infrastruktūrą Kompleksiškai sutvarkyta Akademijos miestelio viešoji infrastruktūra
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LR valstybės 

biudžeto lėšos
187.312,50

Savivaldybių 

biudžetų lėšos
187.312,50

LR valstybės 

biudžeto lėšos
75.256,12

Savivaldybių 

biudžetų lėšos
75.256,13

LR valstybės 
biudžeto lėšos

86.053,05

Savivaldybių 
biudžetų lėšos

224.456,32

Projektų vertė ES fondų lėšų suma

LR valstybės 

biudžetas
2.326.128,14

Savivaldybės 

biudžetas
2.532.293,91

15.
2012 m. 

lapkričio 9 d.

2012-08 parengtas investicinis projektas;                                      
Parengti techniniai projektai;
Atliktos techninių projektų ekspertizės;
Atlikti rangos darbų viešieji pirkimai.

Kompleksinė Užusalių kaimo plėtra

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai
Tikslas - Kompleksiškai sutvarkyti  Užusalių kaimą. Uždavinys - Kompleksiškai plėtoti 
Užusalių kaimą, sutvarkant centrinę dalį. 

Įgyvendinus kompleksinės Užusalių kaimo plėtros projektą bus gauta socialinė ekonominė nauda:
- Kaimo integruotų bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektai-1;
- Kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka-1.

Jonavos rajono 
savivaldybės 

administracijos 
direktorius

Jonavos rajono 
savivaldybės 

administracija

2012 m. 
rugpjūčio mėn.

2014 m. 
gruodžio mėn.

1.285.777,28 975.267,91

852.902,75

2011 m. sausio 

1 d.

2013 m. 

rugsėjo mėn.
1.003.415,00

31.221.211,05 26.362.789,00 26.362.789,00

Iki paraiškos pateikimo datos įgyvendinančiajai institucijai bus pateikta 

galimybių studija, investicinis projektas ir techninis projektas (viešieji 

pirkimai paslaugos pirkimui nepradėti).

2.497.500,00 2.122.875,00

Jonavos rajono 

savivaldybės 

administracija

2012 m. 

birželio mėn 

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

administracija

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai

Kompleksinė Josvainių miestelio 

viešosios infrastruktūros plėtra

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius

2013 m. kovo 

mėn.
13.

kompleksiškai sutvarkyti Josvainių miestelio viešąją infrastruktūrą

14.
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai

kompleksiškai sutvarkyti Šveicarijos kaimą

Kompleksinė Šveicarijos kaimo plėtra

2011 m. kovo 

mėn.

Jonavos rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius

Siektini rezultatai

Įgyvendinus kompleksinės Šveicarijos kaimo plėtros projektą bus gauta socialinė ekonominė nauda:

- gerės vietos gyventojų gyvenamosios aplinkos kokybė;

- didės jaunimo užimtumas bei mažės nepilnamečių nusikalstamumas;

- sumažės jaunimo emigracija iš seniūnijos;

- bus sudarytos sąlygos aktyviam poilsiui.

Siektini rezultatai

Kompleksiškai sutvarkyta Josvainių miestelio viešoji infrastruktūra. 

2011 m. 

vasario 20 d.

Planuojama pradėti rengti investicinį projektą. Projektavimo sąlygų 

sąvadą planuojama parengti iki 2011-01-30. Poveikio aplinkai vertinimas 

projektui nebūtinas.

Priemonei skirta ES 2007-2013 m. struktūrinė parama Kauno regionui, Lt.

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę

Kitų finansavimo šaltinių lėšų suma

Iš viso, Lt
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