
2012 m. balandžio 19 d. sprendimu Nr. 51/2S-114

2012 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. 51/2S-133

2012 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 51/2S-166

2013 m. kovo 5 d. sprendimu Nr.51/2S-11

2013 m. liepos 26 sprendimu Nr. 51/2S-38   

2013 m. rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. 51/2S-46

2013 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr.51/2S-69

2014 m. vasario 18 d. sprendimu Nr.51/2S-7

2014 m. gegužės 20 d. sprendimu Nr.51/2S-17

2014 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. 51/2S-27

2014 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. 51/2S-37

2012 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. 51/2S-94

2012 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 51/2S-124

2013 m. gegužės 31d. sprendimu Nr. 51/2S-27

Pradžia
Trukmė, 

mėn.

Bendra projekto 

vertė

ES fondų lėšų 

suma

Pareiškėjo lėšų 

suma

1.

Jonavos rajono savivaldybės 

veiklos plano 2012–2014 

parengimas

Jonavos rajono 

savivaldybės 

administracija

-

Pagrindinis tikslas – siekti gerinti Jonavos rajono 

savivaldybės plėtros planavimą. Pagrindinės veiklos – 

Jonavos rajono savivaldybės veiklos plano 2012–2014 

metams rengimas. Siektini rezultatai – parengtas 

Jonavos rajono savivaldybės veiklos planas 2012–2014 

metams. 

2011 m. 

liepos mėn.
12 31.297,05 26.602,49 4.694,56 2011-03-01

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai 

terminas

Nr.
Projekto 

pareiškėjas 

PATVIRTINTAS KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBOS

PATIKSLINTAS KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBOS

2010 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 49/2VN-41

2011 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 51/2S-22

2011 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. 51/2S-43

PAKEISTAS KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBOS

2011 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 51/2S-74     

2011 m. lapkričio 8 d. sprendimu Nr. 51/2S-58

Projekto partneriai 

2010-12-20     Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-22

Kauno regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo 

efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros 

planai“, sąrašas 2011–2013 metų laikotarpiui

Projekto pavadinimas

Preliminarus projekto biudžetas, Lt

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, pagrindinės 

veiklos (jų apimtis), siektini rezultatai) 

Numatoma projekto 

veiklų 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regionų plėtros skyriaus Kauno regiono poskyris

L. Sapiegos g. 10, LT-44501 Kaunas    
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Pradžia
Trukmė, 

mėn.

Bendra projekto 

vertė

ES fondų lėšų 

suma

Pareiškėjo lėšų 

suma

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai 

terminas

Nr.
Projekto 

pareiškėjas 
Projekto partneriai Projekto pavadinimas

Preliminarus projekto biudžetas, Lt

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, pagrindinės 

veiklos (jų apimtis), siektini rezultatai) 

Numatoma projekto 

veiklų 

2.

Kauno rajono savivaldybės 

2013–2020 metų strateginis 

plėtros planas

Kauno rajono 

savivaldybės 

administracija

-

Pagrindinis tikslas – didinti teritorinę socialinę 

sanglaudą, gerinti regioninės plėtros pavadinimą. 

Pagrindinės veiklos – Kauno rajono klimato kaitos 

švelninimo tyrimo ir rekomendacijų darnios energetikos 

strategijai su konkrečių priemonių planu parengimas; 

Kauno rajono savivaldybės 2013–2020 metų strateginio 

plėtros plano parengimas. Siektini rezultatai – parengtas 

Kauno rajono klimato kaitos švelninimo tyrimas, 

parengtos rekomendacijos darnios energetikos strategijos 

su konkrečių priemonių planu parengimui; parengtas 

Kauno rajono savivaldybės 2013–2020 metų strateginis 

plėtros planas. 

2011 m. 

gegužės 

mėn.

24 251.141,62 213.470,08 37.671,54 2011-03-31

3.

Kauno miesto savivaldybės 

2013–2015 m. strateginio 

veiklos plano parengimas

Kauno miesto 

savivaldybės 

administracija

-

Pagrindinis tikslas – tobulinti strateginio planavimo 

procesą Kauno miesto savivaldybėje. Pagrindinės 

veiklos – Kauno miesto savivaldybės 2013–2015 m. 

strateginio veiklos plano parengimas; 4 sektorinių studijų 

ir strategijų parengimas/atnaujinimas. Siektini rezultatai 

– parengtas Kauno miesto savivaldybės 2013–2015 m. 

strateginis veiklos planas; parengtos/atnaujintos 4 

sektorinės studijos ir strategijos.

2011 m. 

birželio 

mėn.

18 631.040,56 536.384,48 94.656,08 2011-04-01

4.

Raseinių rajono savivaldybei 

priklausančių kelių, gatvių, 

šaligatvių ir jų apšvietimo tinklo 

inventorizacijos, modernizavimo 

ir plėtros plano-studijos 

rengimas

Raseinių rajono 

savivaldybės 

administracija

-

Pagrindinis tikslas – parengti Raseinių rajono 

savivaldybei priklausančių kelių, gatvių, šaligatvių ir jų 

apšvietimo tinklo inventorizacijos, modernizavimo ir 

plėtros planą-studiją, siekiant gerinti Raseinių r. sav. 

strateginį planavimą. Pagrindinės veiklos – Raseinių 

rajono savivaldybei priklausančių kelių, gatvių, šaligatvių 

ir jų apšvietimo tinklo inventorizacijos, modernizavimo ir 

plėtros plano-studijos parengimas; Raseinių rajono 

savivaldybės strateginio veiklos plano atnaujinimas. 

Siektini rezultatai – parengtas Raseinių rajono 

savivaldybei priklausančių kelių, gatvių, šaligatvių ir jų 

apšvietimo tinklo inventorizacijos, modernizavimo ir 

plėtros planas-studija; atnaujintas savivaldybės strateginis 

veiklos planas.

2011 m. 

rugpjūčio 

mėn.

12 56.953,40 48.410,39 8.543,01 2011-04-08
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Pradžia
Trukmė, 

mėn.

Bendra projekto 

vertė

ES fondų lėšų 

suma

Pareiškėjo lėšų 

suma

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai 

terminas

Nr.
Projekto 

pareiškėjas 
Projekto partneriai Projekto pavadinimas

Preliminarus projekto biudžetas, Lt

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, pagrindinės 

veiklos (jų apimtis), siektini rezultatai) 

Numatoma projekto 

veiklų 

5.

Su savivaldybės funkcijomis 

susijusių sektorių strateginių 

tikslų įgyvendinimo analizė

Raseinių rajono 

savivaldybės 

administracija

-

Pagrindinis tikslas – atlikti su savivaldybės funkcijomis 

susijusių sektorių strateginių tikslų įgyvendinimo analizę, 

siekiant gerinti Raseinių r. sav. strateginį planavimą. 

Pagrindinės veiklos – su savivaldybės funkcijomis 

susijusių sektorių strateginių tikslų įgyvendinimo analizės 

atlikimas; Raseinių rajono savivaldybės strateginio 

veiklos plano atnaujinimas. Siektini rezultatai – atlikta 

su savivaldybės funkcijomis susijusių sektorių strateginių 

tikslų įgyvendinimo analizė; atnaujintas savivaldybės 

strateginis veiklos planas.

2011 m. 

rugpjūčio 

mėn.

12 34.815,00 29.592,75 5.222,25 2011-04-30

6.

Jonavos rajono savivaldybės 

(depresinės teritorijos) 

integruotas atgaivinimas

Jonavos rajono 

savivaldybės 

administracija

-

Pagrindinis tikslas – siekti gerinti Jonavos rajono 

savivaldybės plėtros planavimą. Pagrindinės veiklos – 

Jonavos rajono savivaldybės socialinės ekonominės 

situacijos atskirose vietovėse studijos parengimas; 

atnaujintas Jonavos rajono savivaldybės plėtros iki 2021 

m. strateginis planas. Siektini rezultatai –  parengta 

Jonavos rajono savivaldybės socialinės ekonominės 

situacijos atskirose vietovėse studija; atnaujintas Jonavos 

rajono savivaldybės plėtros iki 2021 m. strateginis 

planas.. 

2012 m. 

vasario 

mėn.

25 51.343,10 43.641,63 7.701,47 2011-10-24

7.
Birštono savivaldybės plėtros iki 

2020 m.  plano parengimas

Birštono 

savivaldybės 

administracija

-

Pagrindinis tikslas – parengti Birštono savivaldybės 

plėtros iki 2020 m. planą, siekiant didinti teritorinę 

socialinę sanglaudą, gerinti regioninės plėtros planavimą. 

Pagrindinės veiklos – Birštono savivaldybės plėtros iki 

2020 m. plano su visuomenės nuomonės tyrimu rengimas. 

Siektini rezultatai – parengtas Birštono savivaldybės 

plėtros iki 2020 m. planas. 

2011 m. 

spalio mėn.
12 65.642,11 55.795,80 9.846,31 2011-05-02

8.

Raseinių miesto urbanizuotų 

teritorijų atnaujinimo ir 

konversijos studija

Raseinių rajono 

savivaldybės 

administracija

-

Pagrindinis tikslas – parengti Raseinių miesto 

urbanizuotų teritorijų atnaujinimo ir konversijos studiją, 

siekiant gerinti Raseinių r. sav. plėtros planavimą. 

Pagrindinės veiklos – Raseinių miesto urbanizuotų 

teritorijų atnaujinimo ir konversijos studijos parengimas; 

Raseinių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 

atnaujinimas. Siektini rezultatai – parengta Raseinių 

miesto urbanizuotų teritorijų atnaujinimo ir konversijos 

studija; atnaujintas savivaldybės strateginis veiklos 

planas. 

2011 m. 

gruodžio 

mėn.

18 74.000,00 62.899,99 11.100,01 2012-04-30
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Pradžia
Trukmė, 

mėn.

Bendra projekto 

vertė

ES fondų lėšų 

suma

Pareiškėjo lėšų 

suma

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai 

terminas

Nr.
Projekto 

pareiškėjas 
Projekto partneriai Projekto pavadinimas

Preliminarus projekto biudžetas, Lt

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, pagrindinės 

veiklos (jų apimtis), siektini rezultatai) 

Numatoma projekto 

veiklų 

9.

Sektorinių studijų bei tyrimų, 

skirtų tobulinti Kėdainių rajono 

savivaldybės strateginį plėtros 

planą, parengimas

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

administracija

-

Pagrindinis tikslas – siekti gerinti Kėdainių rajono 

savivaldybės strateginį planavimą. Pagrindinės veiklos – 

parengtų sektorinių studijų bei tyrimų sprendiniais 

patobulinti Kėdainių rajono savivaldybės strateginį 

plėtros planą iki 2020 metų. Siektini rezultatai – 

parengtos 9 studijos ir tyrimai (6 studijos, 3 tyrimai), 

patobulintas 1 strateginis plėtros planas. 

2013 m. 

rugsėjo 

mėn.

22 439.818,33 373.845,58 65.972,75 2013-02-28

10.

Sektorinių studijų, papildančių 

Prienų rajono strateginį plėtros 

planą, parengimas

Prienų rajono 

savivaldybės 

administracija

-

Pagrindinis tikslas – siekiant didinti teritorinę socialinę 

sanglaudą ir gerinti regioninės plėtros planavimą parengti 

3 sektorines studijas.

Pagrindinės veiklos - sektorinių studijų, skirtų 

regioninei plėtrai tobulinti, rengimas.

Siektini rezultatai –  parengtos sektorinės galimybių 

studijos: turizmo plėtros studija, socialinių paslaugų 

plėtros galimybių studija, sporto, jaunimo užimtumo ir 

kultūros galimybių studija ir atnaujintas Prienų rajono 

savivaldybės 2011–2019 m. strateginis plėtros planas.

2012 m. 

vasario 

mėn.

19 121.145,20 102.973,42 18.171,78 2011-12-16

11.

Kaišiadorių rajono savivaldybės 

plėtros iki 2020 m. strateginio 

plano parengimas

Kaišiadorių 

rajono 

savivaldybės 

administracija

-

Pagrindinis tikslas – užtikrinti subalansuotą 

savivaldybės plėtrą Kaišiadorių rajone.

Pagrindinės veiklos - 1.  Kaišiadorių rajono 

savivaldybės plėtros iki 2020 m. strateginio plano 

parengimas.; 2. Kaišiadorių rajono savivaldybės sporto ir 

laisvalaikio sektorinės studijos parengimas.

Siektini rezultatai - parengtas 1 Kaišiadorių rajono 

savivaldybės plėtros iki 2020 m. strateginis planas; 

parengta 1 Kaišiadorių rajono savivaldybės sporto ir 

laisvalaikio sektorinė studija.

2012 m. 

liepos mėn.
18 109.444,98 93.028,23 16.416,75 2012-03-31

12.

Kauno rajono savivaldybės 

korupcijos apraiškų mažinimo 

galimybių studija

Kauno rajono 

savivaldybės 

administracija

-

Pagrindinis tikslas – parengti Kauno rajono savivaldybės 

korupcijos apraiškų galimybių studiją Savivaldybės 

ilgalaikės plėtros strategijos 2013-2020 m. atnaujinimui, 

siekiant įdiegti prevencinę antikorupcinę sistemą.

Pagrindinės veiklos - strateginio plėtros plano "Kauno 

rajono savivaldybės Gyvenimo ir veiklos kokybės 

gerinimo strategijos 2013-2020 metams" atnaujinimas.

Siektini rezultatai - atlikta Kauno rajono savivaldybės 

korupcijos apraiškų galimybių studija parengiant 

antikorupcinės veiklos tobulinimo priemonių planą.– 1 

vnt.

2013m. 

balandžio 

mėn.

13 69.142,51 58.771,13 10.371,38 2012-04-23
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Pradžia
Trukmė, 

mėn.

Bendra projekto 

vertė

ES fondų lėšų 

suma

Pareiškėjo lėšų 

suma

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai 

terminas

Nr.
Projekto 

pareiškėjas 
Projekto partneriai Projekto pavadinimas

Preliminarus projekto biudžetas, Lt

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, pagrindinės 

veiklos (jų apimtis), siektini rezultatai) 

Numatoma projekto 

veiklų 

LR valstybės 

biudžetas

44.625,00

14. AEI plėtros planas

Jonavos rajono 

savivaldybės 

administracija

Pagrindinis tikslas – gerinti Jonavos rajono savivaldybės 

plėtros planavimą.

Pagrindinės veiklos - Jonavos rajono savivaldybės 

sektorinės studijos atsinaujinančių energijos išteklių 

srityje parengimas, Jonavos rajono savivaldybės gatvių 

apšvietimo sistemos sektorinės studijos parengimas ir 

ilgalaikio strateginio plėtros plano iki 2021 m. 

atnaujinimas.

Siektini rezultatai - parengta sektorinė studija 

atsinaujinančių energijos išteklių srityje (AEI plėtros 

planas), parengta sektorinė studija gatvių apšvietimo 

sistemos srityje ir atnaujintas savivaldybės ilgalaikis 

plėtros planas iki 2021 m.

2013 m. 

sausio mėn.
24 100.000,0 Lt 69.530,61 Lt 30.469,39 Lt 2013-01-31

15.

Atsinaujinančių išteklių 

energijos naudojimo plėtros 

studijos parengimas

Raseinių rajono 

savivaldybės 

administracija

_

Pagrindinis tikslas – parengti atsinaujinančių išteklių 

energijos naudojimo plėtros studiją, siekiant gerinti 

Raseinių rajono savivaldybės strateginį planavimą.

Pagrindinės veiklos - atsinaujinančių išteklių energijos 

naudojimo plėtros studijos parengimas; Raseinių rajono 

savivaldybės plėtros iki 2020 m. strateginio plano 

atnaujinimas.

Siektini rezultatai - parengta Atsinaujinančių išteklių 

energijos naudojimo plėtros studija; atnaujintas Raseinių 

rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginis 

planas.

2013 m. 

liepos mėn.
19 57.273,00 48.682,05 8.590,95 2013.04.01

13. 297.500,00 252.875,00 2012.10.01
Investicijų skatinimo Kauno regione 

galimybių analizės parengimas

Regioninės plėtros 

departamentas 

prie Vidaus 

reikalų 

ministerijos

-

Pagrindinis tikslas – Tobulinti Kauno regiono plėtros 

planavimą investicijų skatinimo srityje. 

Pagrindinės veiklos - Investicijų skatinimo Kauno 

regione galimybių analizės parengimas.

Siektini rezultatai - Parengta Investicijų skatinimo 

Kauno regione galimybių analizė – 1 vnt., kurios 

pagrindu bus pakeistas (atnaujintas) Kauno regiono 

plėtros planas iki 2020 metų.

2012 m. 

gruodžio 

mėn.

14
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Pradžia
Trukmė, 

mėn.

Bendra projekto 

vertė

ES fondų lėšų 

suma

Pareiškėjo lėšų 

suma

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai 

terminas

Nr.
Projekto 

pareiškėjas 
Projekto partneriai Projekto pavadinimas

Preliminarus projekto biudžetas, Lt

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, pagrindinės 

veiklos (jų apimtis), siektini rezultatai) 

Numatoma projekto 

veiklų 

Kauno miesto savivaldybės 

strateginio plano iki 2022 m. 

parengimas

Kauno miesto 

savivaldybės 

administracija

_

Pagrindinis tikslas – tobulinti strateginio planavimo 

procesą Kauno miesto savivaldybėje, siekiant užtikrinti 

efektyvų Kauno miesto savivaldybės funkcijų vykdymą ir 

didesnę teritorinę sanglaudą regione.

Pagrindinės veiklos - Kauno miesto savivaldybės 

strateginio plano iki 2022 m. parengimas; Kauno miesto 

savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano 

parengimas; Kauno miesto kultūros plėtros galimybių 

studijos parengimas; Sveikatos priežiūros plėtojimo 

Kauno miesto savivaldybėje studijos parengimas“.

Siektini rezultatai -parengtas Kauno miesto 

savivaldybės strateginis planas iki 2022 m.; parengtas 

Kauno miesto savivaldybės 2015-2017 metų strateginis 

veiklos planas; parengta Kauno miesto kultūros plėtros 

galimybių studija; parengta Sveikatos priežiūros 

plėtojimo Kauno miesto savivaldybėje studija“.

2014 m. 

balandžio 

mėn.

18 311.842,21 265.065,87 46.776,34 2013.07.31

ES fondų lėšų 

suma

LR valstybės 

biudžeto lėšų 

suma

Pareiškėjų lėšų 

suma

2.281.569,50 44.625,00 376.204,57 2.039.832,00

Iš 2011-2013 m. laikotarpio 22.207,87 perkelta į 2007-2010 m. laikotarpį, KRPT 2011-09-13 posedzio sprendimas Nr. 51/2S-42. 2.303.148,36

Į 2011-2013 metų laikotarpį iš 2007-2010 metų laikotarpio perkelta 186.564,80 Lt ES fondų lėšų suma. 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 51/2S-74   

Į 2011-2013 metų laikotarpį iš 2007-2010 metų laikotarpio perkelta 51.378,57 Lt ES fondų lėšų suma. 2012 m. vsasrio 21 d. sprendimu Nr. 51/2S-94.

Į 2011-2013 metų laikotarpį iš 2007-2010 metų laikotarpio perkelta 47.580,86 Lt ES fondų suma. 2012 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 51/2S-165

Iš 2007-2010 metų laikotarpio 6.149,55 Lt perkelta į 2011-2013 metų laikotarpį. 2013 m. kovo 5 d. sprendimu Nr.51/2S-12

Į 2011-2013 metų laikotarpį iš 2007-2010 metų laikotarpio perkelta 6.149,55 Lt ES fondų suma. 2013 m. kovo 3 d. sprendimu Nr.51/2S-12

LRV 2013-05-08 nutarimu Nr. 406 papildomai Kauno regionui skirta 158.145 Lt

LRV 2013-12-04 nutarimu Nr.1122 Kauno regionui 4.615 Lt sumažinta ES fondų lėšų suma 

Kauno regionui 

numatyta ES fondų 

lėšų suma, Lt
Iš viso, Lt

Preliminarus projektų biudžetas

Bendra projektų vertė

2.702.399,07


