
2011 m. sausio 6 d. sprendimu Nr. 51/2VL-2

Pradžia
Trukmė, 

mėn.

Bendra projekto 

vertė
ES fondų lėšų suma

LR valstybės 

biudžeto lėšų suma

Pareiškėjo lėšų 

suma

1
Joninių slėnio 

sutvarkymas

Jonavos rajono 

savivaldybės 

administracija

Pagrindinis tikslas –  pagerinti gyvenamosios aplinkos 

kokybę Jonavos mieste, modernizuojant urbanistinę 

infrastruktūrą.

Siekiant šio tikslo bus tvarkomas Joninių slėnis, 

pritaikant jį miestiečių ir miesto svečių poreikiams.

Pagrindinės veiklos –  bus tvarkomas Joninių slėnis, 

pritaikant jį miestiečių ir miesto svečių poreikiams. 

Siektini rezultatai –  sutvarkyta ir atnaujinta viešoji 

erdvė esanti Jonavos mieste. 

2011 m. 

gruodžio 

mėn.

37 5.717.768,28 4.860.103,03 428.832,62 428.832,63 2011-06-30

2

Teritorijos tarp 

atnaujinamų 

daugiabučių namų 

sutvarkymas 

(žemutinė miesto 

dalis)

Jonavos rajono 

savivaldybės 

administracija

Pagrindinis tikslas –  sutvarkyti Teritoriją tarp 

atnaujinamų daugiabučių namų  (žemutinė miesto dalis). 

Pagrindinės veiklos –  investicinio ir techninio projektų 

parengimas ir  teritorijos tarp atnaujinamų daugiabučių 

namų sutvarkymas. Siektini rezultatai –  sutvarkytos 

teritorijos tarp atnaujinamų daugiabučių namų (žemutinė 

miesto dalis), kurios apima plotą nuo J.Ralio g. 8, 10, 12 

namų ir ribojasi su Parko ir Panerių gatvėmis iki Kęstučio 

gatvės. Teritorijos prie Birutės g. 4A namo sutvarkymas. 

2012 m. 

gegužės 

mėn.

32 998.015,17 848.312,88 74.850,66 74.851,63 2011-12-15

Nr.

PATIKSLINTAS KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBOS

2013 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. 51/2S-15

2011 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. 51/2S-49

2012 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. 51/2S-129

2012 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 51/2S-164

2013 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 51/2S-65

PATVIRTINTAS KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBOS

Preliminarus projekto biudžetas, Lt

Projekto 

pareiškėjas 

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, pagrindinės veiklos 

(jų apimtis), siektini rezultatai) 

Numatoma projekto 

veiklų 

2011 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. 51/21VL-13

Kauno regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir 

gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-02-R „Probleminių teritorijų plėtra“, projektinių pasiūlymų Kauno regiono 

projektų  sąrašas 2011–2013 metų laikotarpiui

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai 

terminas

PAKEISTAS KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBOS

Projekto pavadinimas

Regioninės plėtros departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos Kauno apskrities skyrius 

L. Sapiegos g. 10, LT-44501 Kaunas    

2010-12-22     Nr. VP3-1.1-VRM-02-R-22

2011 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 51/2S-15

2014 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. 51/2S-25

2014 m. lapkričio 14 d. sprendimu Nr. 51/2S-46



2

Pradžia
Trukmė, 

mėn.

Bendra projekto 

vertė
ES fondų lėšų suma

LR valstybės 

biudžeto lėšų suma

Pareiškėjo lėšų 

suma

Nr.

Preliminarus projekto biudžetas, Lt

Projekto 

pareiškėjas 

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, pagrindinės veiklos 

(jų apimtis), siektini rezultatai) 

Numatoma projekto 

veiklų 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai 

terminas

Projekto pavadinimas

3

Teritorijos tarp 

atnaujinamų 

daugiabučių namų 

sutvarkymas 

(Kosmonautų 

kvartalas)

Jonavos rajono 

savivaldybės 

administracija

Pagrindinis tikslas – siekti sukurti darnią sistemą 

gyventojų trumpalaikiam poilsiui, miesto įvaizdžio 

formavimui, sutvarkant atnaujintų daugiabučių aplinką. 

Pagrindinės veiklos –  investicinio ir techninio projektų 

parengimas ir  teritorijos tarp atnaujinamų daugiabučių 

namų sutvarkymas. Siektini rezultatai – sutvarkytos 

teritorijos tarp atnaujinamų daugiabučių namų 

(Kosmonautų kvartalas), kurios apima plotą nuo 

Kosmonautų g. slėnio link (lyginiai daugiabučių 

numeriai), besiribojančios Žeimių ir kitoje pusėje 

Lietavos gatvėmis. 

2012 m. 

gegužės 

mėn.

19 857.689,25 729.035,85 64.326,69 64.326,71 2012-01-20

4
Kauno g. aplinkos 

sutvarkymas                                            

Jonavos rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - siekti sukurti darnią sistemą gyventojų 

trumpalaikiam poilsiui, smulkaus ir vidutinio verslo 

vystymui, miesto įvaizdžio formavimui sutvarkant Kauno 

g. aplinką. Pagrindinės veiklos – sutvarkyta Kauno g. 

aplinka. Siektini rezultatai – Pagerinti pėsčiųjų takų 

(šaligatvių) dangas, sumažinti neigiamą poveikį aplinkai 

ir gyventojams, įrengti aktyvaus ir pasyvaus poilsio 

zonas, įrengti automobilių parkavimo aikšteles, įrengti 

pėsčiųjų takų apšvietimą.

2011 m. 

liepos 

mėn. 

24 861.372,51 732.166,62 64.601,47 64.604,42 2011-05-11

Bendra projektų 

vertė
ES fondų lėšų suma

LR valstybės 

biudžeto lėšų 

suma

Pareiškėjų lėšų 

suma

8.434.845,21 7.169.618,38 632.611,44 632.615,39 5.631.867,00

7.169.618,38

Pastaba

2013-05-31 sprendimu Nr. 51/2S-15 iš 2007-2010 metų laikotarpio  606.120,70 Lt ES fondų lėšų suma perkeliama į 2011-2013 metų laikotarpį. 

2012-07-03 sprendimu Nr. 51/2S-129 iš 2007-2010 m. laikotarpio perkelta 152.273,68 Lt ES lėšų suma.

Po dviejų projekto "Jonavos miesto centro atnaujinimas (Sąjūdžio ir Santarvės aikščių rekonstrukcija, šaligatvių ir gerbūvio sutvarkymas)" (pagal 2007-2010 m. priemonę VP3-1.1-VRM-02-

R-21) sutarties pakeitimų sutaupyta ES fondų lėšų - 779.357,00 Lt

Išviso, Lt

Kauno regionui 

numatyta ES 

fondų lėšų suma

Preliminarus projektų biudžetas


