
PATVIRTINTAS KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBOS

2009 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. 9

PAKEISTAS KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBOS

2010 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 14

2010 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 15

2011 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 51/2S-24

2009-04-21 Nr.

(data)

Pradţia Pabaiga Bendra projekto vertė ES fondų lėšų suma

LR valstybės 

biudţetas
250.321,00

Savivaldybės 

biudţetas
107.281,00

2011 m. lapkričio 8 d. sprendimu Nr. 51/2S-60   

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

Pagrindinis tikslas ir uţdaviniai Siektini rezultatai

Tikslas 1. Rekonstruojant viaduką Rokuose per geleţinkelį, plėtoti Kauno miesto gatvių transporto infrastruktūrą, 

uţtikrinti Kauno miesto gatvių transporto infrastruktūros saugumą ir formuoti reikiamo patikimumo susisiekimo 

infrastruktūros tinklą. Uždaviniai: 1.1. Rekonstruoti viaduką Rokuose per geleţinkelį kelyje Rokai - Kudirkai.

• Rekonstruotas viaduko ilgis – 50,00 m.

• Praplatinti šalitilčiai – iki 1,50 m.

• Stabilizuoti prietilčio šlaitai – 2 vnt.

• 80 proc. sutvirtėjusios viaduko laikančiosios konstrukcijos (pasiekimo rodikliai bus patikslinti parengus galimybių studiją).

2012 m. 

vasario mėn.
2.384.015,00 2.026.413,001

Viaduko Rokuose per geleţinkelį 

rekonstrukcija

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktorius

Kauno miesto 

savivaldybės 

administracija

2011 m. kovo 

mėn.

2011 m. sausio 

15 d.

Iki projekto paraiškos pateikimo planuojama parengti 

techninio projekto korekciją, ekspertizės aktą bei 

galimybių studiją, gauti statybos leidimą.

Kartu su paraiška bus pateikta ir kita „Savivaldos 

transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ 

projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyta 

dokumentacija.
Projekto aprašymas

2011 m. gruodţio 20 d. sprendimu Nr. 51/2S-76   

Priemonė Priemonės Nr. ir pavadinimas 2 SAVIVALDOS TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA

Uždavinio Nr. ir pavadinimas 4 VALSTYBINĖS IR REGIONINĖS REIKŠMĖS TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS TECHNINIŲ PARAMETRŲ GERINIMAS

2012 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. 51/2S-96

Uždavinys

2012 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 51/2S-148

Projektinio pasiūlymo teikėjas

Kitų finansavimo šaltinių lėšų suma

Numatoma projekto pradţia Preliminarus projekto biudţetas, Lt.

Veiksmų programa Veiksmų programos Nr. ir pavadinimas 2 EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMA

Prioritetas Prioriteto Nr. ir pavadinimas 4 ESMINĖ EKONOMINĖ INFRASTRUKTŪRA

Projekto parengtumas

2013 m. geguţės 31 d. sprendimu Nr. 51/2S-21

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas

Projekto pareiškėjas

Kauno regiono plėtros tarybos sekretoriatas

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

L. Sapiegos g. 10, LT-44501 Kaunas

(įstaigos duomenys)

2012 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. 51/2S-107

Eil 

Nr.
Projekto pavadinimas

2012 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. 51/2S-131

Rezervinių Kauno regiono projektų sąrašas 2007-2013 metų laikotarpiui

VP2-4.4-SM-02-R-21/R



Pradţia Pabaiga Bendra projekto vertė ES fondų lėšų suma

Projektinio pasiūlymo teikėjas

Kitų finansavimo šaltinių lėšų suma

Numatoma projekto pradţia Preliminarus projekto biudţetas, Lt.

Projekto parengtumas

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas

Projekto pareiškėjas
Eil 

Nr.
Projekto pavadinimas

LR valstybės 

biudţetas
315.000,00

Savivaldybės 

biudţetas
135.000,00

LR valstybės 

biudţetas
72.100,00

Savivaldybės 

biudţetas
32.900,00

LR valstybės 

biudţetas
61.800,00

Savivaldybės 

biudţetas
28.200,00

LR valstybės 

biudţetas
583.110,36

Savivaldybės 

biudţetas
249.904,44

Projektų vertė ES fondų lėšų suma

LR valstybės 

biudţetas
1.282.331,36

Savivaldybės 

biudţetas
553.285,44

Kiti šaltiniai 0,00

10.401.830,20

Tikslas 1. rekonstruoti Neveronių kaimo Krašto gatvę, siekiant pagerinti Kauno rajono susisiekimo infrastruktūros 

tinklą. Uždaviniai: 1.1. rekonstruoti Neveronių kaimo Krašto gatvę.

4.720.417,20

Rengiamas „Gatvės vaţiuojamosios dalies 

rekonstrukcija, apšvietimo bei šaligatvių, dviračių ir 

pėsčiųjų takų ir lietaus nuotekų tinklų įrengimas 

Kauno rajono savivaldybėje, Neveronių seniūnijoje, 

Neveronių kaime Krašto gatvėje“ techninis projektas 

bei galimybių studija, kurie bus parengta 2010 m. 

rugsėjo mėn.
Projekto aprašymas

Pagrindinis tikslas ir uţdaviniai

4
Raseinių miesto Vilkupio gatvės 

išasfaltavimas

Raseinių rajono savivaldybės 

administracijos direktorius 

Rekonstruotų gatvių skaičius – 1vnt.; Rekonstruotų gatvių ilgis – 2 km.

2014 m. 

vasario mėn.
5.553.432,00

2012 m. birţelio 

29 d.

Raseinių rajono 

savivaldybės 

administracija

2012 birţelio 

mėn.

2013 m. 

geguţės mėn.
600.000,00 510.000,00

12.237.447,00

5

Gatvės vaţiuojamosios dalies 

rekonstrukcija, apšvietimo bei šaligatvių, 

dviračių ir pėsčiųjų takų ir lietaus 

nuotekų tinklų įrengimas Kauno rajono 

savivaldybėje, Neveronių seniūnijoje, 

Neveronių kaime, Krašto gatvėje

Kauno rajono savivaldybės 

administracijos direktorius

Kauno rajono 

savivaldybės 

administracija

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę

Siektini rezultatai

2012 m. kovo 

mėn.

Iš viso, Lt

Kitų finansavimo šaltinių lėšų suma

Tikslas 1.išasfaltuoti Raseinių miesto Vilkupio gatvę siekiant suformuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo 

susisiekimo infrastruktūros tinklą rajono savivaldybėje. Uždaviniai: 1.1.išasfaltuoti Vilkupio gatvę (nuo Ţibuoklių 

gatvės iki sankryţos su Vaiţganto gatve).

• išasfaltuoti Vilkupio gatvę, kartu įrengiant šaligatvį (0,570 km);

2012 m. 

balandţio 6 d.

Planuojama parengti investicinį projektą, techninį 

projektą, įskaitant pagal teisės aktus privalomus 

poveikio aplinkai vertinimo dokumentus (2012-03-

02).

- Planuojama parengti ekspertizės aktą (2012-03-28).

Projekto aprašymas

Pagrindinis tikslas ir uţdaviniai Siektini rezultatai

Tikslas 1.rekonstruoti Raseinių miesto V. Kudirkos gatvę siekiant suformuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo 

susisiekimo infrastruktūros tinklą rajono savivaldybėje. Uždaviniai: 1.1.Rekonstruoti V. Kudirkos gatvę (nuo 

sankryţos su Maironio gatve iki sankryţos su Šaltinio ir Dominikonų gatvėmis) 

• rekonstruota V. Kudirkos gatvės atkarpos kartu su šaligatviais (0,397 km);

 Planuojama parengti investicinį techninį projektą, 

įskaitant pagal teisės aktus privalomus poveikio 

aplinkai vertinimo dokumentus (iki 2012-03-02).

- Planuojama parengti ekspertizės aktą (iki 2012-03-

28).
Projekto aprašymas

Pagrindinis tikslas ir uţdaviniai Siektini rezultatai

3
Raseinių miesto V. Kudirkos gatvės 

rekonstravimas

Raseinių rajono savivaldybės 

administracijos direktorius 

Raseinių rajono 

savivaldybės 

administracija

2012 birţelio 

mėn.

Iki 2012 m. geguţės 30 d. įgyvendinančiajai 

institucijai bus pateikti parengti techninis projektas ir 

galimybių studija, atliktas poveikio aplinkai 

vertinimas (jei reikės), išduotas statybos leidimas bei 

įvykdyti pirminiai pagrindinių projekto veiklų viešieji 

pirkimai. 
Projekto aprašymas

Pagrindinis tikslas ir uţdaviniai Siektini rezultatai

Tikslas 1. rekonstruoti Kėdainių miesto A. Kanapinsko gatvę ir tokiu būdu pagerinti automobilių, dviračių ir pėsčiųjų 

eismo sąlygas, padaryti jas saugesnes. Uždaviniai: 1.1. vykdyti Kėdainių miesto A. Kanapinsko gatvės 

rekonstrukciją 

Rekonstruota  A. Kanapinsko gatvės 1,466 km atkarpa.

3.000.000,00 2.550.000,00
2012 m. geguţės 

30 d. 

700.000,00 595.000,00
2012 m. 

balandţio 6 d.

2
Kėdainių miesto A.Kanapinsko gatvės 

rekonstrukcija

Kėdainių rajono savivaldybės 

administracijos direktorius

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

administracija 

2012 geguţės 

mėn.

2014 m. 

balandţio mėn.

2013 m. 

geguţės mėn.


