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PATVIRTINTA 

 

Kauno regiono plėtros tarybos  

2007 m. liepos 10d.  

sprendimu Nr.1 

 
1. ĮVADAS  

 
Kauno regiono plėtros planas atspindi didžiosios dalies regiono bendruomenės 

lūkesčius, nes jo rengimui buvo sutelktas platus partnerių tinklas, apimantis Kauno regiono 
savivaldybes, regiono asocijuotas struktūras, akademinius sluoksnius, verslo atstovus ir kt. 
Kauno regiono plėtros planas – tai Kauno miesto bei rajono, Kėdainių, Kaišiadorių, Prienų, 
Raseinių, Jonavos rajonų ir Birštono savivaldybių plėtros perspektyvos modelis bei 
priemonių šiam modeliui įgyvendinti sisteminė visuma. Planas susideda iš esamos 
ekonominės ir socialinės situacijos analizės ir strategijos iki 2013 metų. 

Kauno regiono plėtros plano tikslas – išskirti plėtros prioritetus, tikslus ir uždavinius, 
o taip pat numatyti regiono plėtros strategines priemones, kuriomis vadovaujantis Kauno 
apskrities viršininko administracija ir miestų bei rajonų savivaldybės inicijuotų ir 
organizuotų  konkrečių regiono vystymo projektų rengimą ir įgyvendinimą. Be to, šia 
strategija siekiama suorientuoti regiono pramonės, žemės ūkio, statybos, transporto, 
informacinių technologijų, sveikatos apsaugos, švietimo,  socialinės sferos ir kitų sektorių 
organizacijų savininkus, vadovus bei specialistus, kuriomis kryptimis tikslinga ir naudinga 
plėsti veikiančias ir steigti naujas įmones, įgyvendinti įvairius veiklos plėtojimo projektus. 
Tačiau svarbiausia Kauno regiono plėtros strategijos paskirtis yra integruoti aukštesnio lygio 
ir žemesnio lygio strateginius dokumentus, t.y. numatyti kaip įgyvendinti nacionalinius 
strateginius dokumentus regione, tuo pačiu  telkiant savivaldybių bendrą susitarimą šiais 
klausimais ir darant įtaką būsimiems nacionaliniams strateginiams dokumentams. 

Rengiant Kauno regiono plėtros planą buvo vadovautasi šiais teisės aktais: 
- Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymu;  
- Valstybės ilgalaikės raidos strategija; 
- Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 m. ilgalaike strategija;  
- Nacionaline darnaus vystymosi strategija; 
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-2008 metų programa;  
- kitais nacionaliniais ir šakiniais strateginiais dokumentais. 
Kauno regiono plėtros planas buvo rengiamas keliais etapais. 1999-07-27 buvo 

sudaryta ekspertų grupė iš Kauno apskrities viršininko administracijos, Kauno technologijos 
universiteto, Lietuvos žemės ūkio universiteto, Kauno plėtros forumo, Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų bei Lietuvos žemės ūkio rūmų specialistų. Ši ekspertų grupė 
parengė Kauno apskrities plėtros strategijos metmenis „Kauno regionas 2000+“, kurie 1999-
12-10 buvo patvirtinti Kauno apskrities tarybos posėdyje.        

2000 metais Kauno apskrities viršininko administracijos specialistų jėgomis buvo 
parengtas Kauno apskrities regioninės plėtros plano projektas, kuris 2000-06-27 buvo 
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pristatytas, tačiau nepatvirtintas Kauno apskrities tarybos posėdyje, kadangi keitėsi plėtros 
planų rengimo metodika: atsisakyta teritorinio plėtros planavimo metodo ir įvestas šakinis 
plėtros planavimo metodas. 

Atsižvelgiant į patvirtintus nacionalinius prioritetus, o taip pat į atskirų ministerijų 
regioninės plėtros prioritetus ir priemones bei apskrities savivaldybių pasiūlymus, 2001 m. 
buvo parengta Kauno apskrities regioninės plėtros patikslintų prioritetų ir priemonių 
santrauka, kuri 2001-09-09 buvo patvirtinta Kauno regiono plėtros taryboje. 

Pirmasis Kauno regiono plėtros planas buvo patvirtintas Kauno regiono plėtros 
tarybos 2003-10-21 posėdyje.  

2006 metais Vidaus reikalų ministerija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos regionų 
plėtros programą, nustatyta tvarka atrinko paslaugų teikėją – Kauno regiono plėtros 
agentūrą, kuri suteikė techninę paramą Kauno regiono plėtros plano atnaujinimui. 
Atnaujintas Kauno regiono plėtros planas buvo patvirtintas Kauno regiono plėtros tarybos 
2007-07-10 posėdyje.  

 
TRUMPA REGIONO EKONOMINĖS IR SOCIALINĖS SITUACIJOS APŽVALGA 
Būdama pačiame šalies centre, Kauno apskritis yra išskirtinėje geografinėje padėtyje, 

kadangi joje kertasi keturių transporto rūšių magistralės: automobilių, geležinkelio, vandens 
ir oro. Kaunas rengiasi pilnai išnaudoti šį nepaprastai svarbų faktorių savo plėtrai.  

Teritorijos plotu (8,08 tūkst. kv. km) Kauno apskritis yra trečioje vietoje  po Vilniaus 
ir Šiaulių apskričių. Gyventojų skaičius 2006 m. pradžioje buvo 680,9 tūkst. arba 20,0 proc. 
šalies gyventojų. Gyventojų tankumas regione - vienas aukščiausių tarp visų šalies regionų ir 
sudaro 84,2 gyvent./ kv. km. Gyventojų tautinė sudėtis vienalytė – net 93,3 proc. gyventojų 
sudaro lietuviai.     

Nedarbo lygis regione per pastaruosius metus svyravo tarp 8 ir 3 proc. ir yra vienas 
žemiausių šalyje (šalies vidurkis svyruoja tarp 11 ir 4 proc.). Didžiausias – beveik 8 proc. 
(2005 m.) – nedarbo lygis Jonavos rajono savivaldybėje, kartu su aukštu socialinės pašalpos 
gavėjų dalies rodikliu, leidžia įvardinti šią savivaldybę problemine, tokiu būdu numatant 
papildomą finansavimą jos plėtrai.         

Bendrasis vidaus produktas (BVP), sukurtas Kauno regione, 2005 m. sudarė 13792 
mln. Lt arba 19,4 proc. visos šalies BVP. Jo augimo tempai artimi šalies vidurkiui. Regiono 
BVP vienam gyventojui 2005 m. sudarė 20,2 tūkst. Lt ir yra žemesnis už šalies vidurkį 3,4 
proc., tačiau atsilieka tik nuo Vilniaus ir Klaipėdos regionų atitinkamų rodiklių.  

Pagal tiesiogines užsienio investicijas (TUI) Kauno apskritis tarp visų šalies apskričių 
užima antrąją vietą po Vilniaus apskrities. 2005 m. pradžioje TUI Kauno apskrityje sudarė 
2584,5 mln. Lt. Nedaug atsilieka Klaipėdos apskritis – 2159,3 mln.Lt. 

Pagrindinės šalys investuotojos Kauno apskrityje – Jungtinės Amerikos Valstijos, 
Suomija, Vokietija, Norvegija, Didžioji Britanija, Estija, Danija. Pagrindinės ekonominės 
veiklos į kurias daugiausiai investavo užsieniečiai, yra: didmeninė ir mažmeninė prekyba, 
lengvoji pramonė, maisto produktų ir gėrimų gamyba, naftos perdirbimo ir chemijos 
gaminių gamyba.  
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Gyvenimo lygis. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2005 m. buvo 1192 Lt – 
mažesnis už šalies vidurkį (1276 Lt). Pastaraisiais metais stebimas spartus visutinio 
mėnesionio bruto darbo užmokesčio augimas, ženklia dalima įtakojamas atsivėrusios 
Europos Sąjungos bendrosios rinkos. 

 
KAUNO REGIONO PLĖTROS VIZIJOS IR PRIORITETŲ NUSTATYMAS 
Plėtros strategija numatoma nustatant prioritetines plėtros kryptis. Naudojantis 

lyginamosios analizės metodais, buvo nustatytos šios Kauno regiono plėtros prioritetinės 
kryptys: 

1. Pramonės, turizmo ir poilsio paslaugų, smulkaus ir vidutinio verslo, gamybinės 
infrastruktūros sektoriaus, jungiančio transporto, kelių ir geležinkelių, oro uostų, inžinerinio 
aprūpinimo, ekonominės plėtros centrų, plėtra. 

2. Žemės ūkio ir kaimo sektoriaus, jungiančio tradicinio ir netradicinio žemės ūkio 
produktų gamybos, alternatyvių verslų, produkcijos perdirbimo, kaimo infrastruktūros 
sritis, plėtra. 

3. Žmogiškųjų išteklių ir viešųjų paslaugų sektoriaus, jungiančio socialinių paslaugų 
teikimo, išsilavinimo, sveikatos ir sveikos gyvensenos sritis, plėtra. 

4. Gamtos išteklių naudojimo ir aplinkosaugos sektoriaus, jungiančio vandens 
naudojimo ir apsaugos, oro kokybės, triukšmo, kraštovaizdžio tvarkymo, atliekų tvarkymo 
sritis, plėtra. 

Rengiant strategiją, ypatingą reikšmę turi regiono strateginės būklės analizė. Ši analizė 
atlikta naudojant SSGG – Stiprybių, Silpnybių, Galimybių ir Grėsmių analizės metodiką.  

Įvertinus regiono strateginę būklę ir atskirų sektorių plėtros galimybes bei tendencijas, 
suformuluota ši regiono strateginė vizija 2003-2020 metams: 

Kauno apskritis – modernus Rytų ir Vidurio Europos žinių ekonomikos regionas, 
europinis mokslo, aukštųjų ir informacinių technologijų, kultūros bei turizmo centras su 
puikiai išvystyta tarptautinio susisiekimo ir logistikos infrastruktūra, jame gyvena nuolat 
besimokanti, versli, sveika ir saugi bendruomenė. 

Regiono modernumas išsiskiria naujosios ekonomikos plėtra, užtikrinančia aukštą 
gyvenimo kokybę ir spartų kaimo modernėjimą, ypatingu dėmesiu žmogaus ir aplinkos 
santarai, garantuojančiai darnų regiono vystymąsi.   

 

Vizija suponuoja tokius plėtros prioritetus: 

€  NAUJOJI EKONOMIKA, apimanti verslo, pramonės, turizmo ir transporto 
infrastruktūros plėtrą.  

@ MODERNUS KAIMAS, apimantis žemės ūkio ir kaimo plėtrą  

☺☺☺☺ GYVENIMO KOKYBĖ,  apimanti žinių visuomenės kūrimą ir vystymą, 
žmogiškųjų išteklių ir viešųjų paslaugų vystymą. 

 ŽMOGAUS IR APLINKOS SANTARA, apimanti aplinkos apsaugą ir 
inžinerinės infrastruktūros plėtrą. 



Įvadas                                                                                    Kauno regiono plėtros iki 2013 metų planas  
 

6 

 

 
Regiono plėtros strategija, užtikrinanti vizijos ir plėtros prioritetų įgyvendinimą, 

išdėstyta formuluojant strateginius tikslus bei uždavinius ir apibūdinant strategines 
priemones šiems tikslams realizuoti. Strategija bus įgyvendinama rengiant ir realizuojant 
strategines priemones atitinkančius projektus (verslo planus, investicinius projektus ir pan.), 
kuriuose numatomi visi projektams būdingi parametrai (konkretus turinys, finansiniai 
ištekliai ir jų šaltiniai, žmogiškieji ištekliai, projektų vykdytojai, įvykdymo terminai ir pan.).  
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2. ESAMOS EKONOMINĖS IR SOCIALINĖS SITUACIJOS ANALIZĖ 
 

2.1. BENDRA SITUACIJOS ANALIZĖ 
 

TERITORIJA 
Kauno apskritis yra patogioje geografinėje padėtyje: ji yra šalies centre, joje kertasi 

tarptautinės transporto ir geležinkelio magistralės. Apskritį sudaro Birštono, Kauno miesto 
bei Jonavos, Kauno, Kaišiadorių, Kėdainių, Prienų, Raseinių, rajonų savivaldybės. Kauno 
apskrities teritorijos bendrasis plotas 8089 2

km . Tai yra trečias pagal teritorijos dydį regionas 
Lietuvoje po Vilniaus ir Šiaulių regionų. Apskrities centras – Kaunas.  

Kauno apskritis yra pramonės ir žemės ūkio kraštas. daugiau kaip pusę apskrities 
teritorijos sudaro žemdirbystės plotai. Tai vienos našiausių žemių Lietuvoje – tik 5,8 proc. 
sudaro mažo našumo žemės.  

 
1 pav. Kauno apskrities teritorija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kauno apskritis yra Lietuvos centre. Ji ribojasi su Alytaus, Marijampolės, Panevėžio, 

Šiaulių, Tauragės ir Vilniaus apskritimis. Svarbiausi apskrities miestai yra Kaunas (antrasis 
pagal gyventojų skaičių Lietuvoje), Kėdainiai, Kaišiadorys, Jonava, Prienai, Raseiniai ir 
unikalus regiono kurortas Birštonas, garsus gydomaisiais mineraliniais vandenimis ir poilsio 
galimybėmis.  

Apskrityje gerai išplėtotas automobilių kelių tinklas. Svarbiausios magistralės, 
kertančios apskritį,  yra Klaipėda – Minskas – Maskva (Kijevas), Kaliningradas – Ryga, 
Varšuva – Ryga – Talinas (Helsinkis) (Via Baltica), Kaunas – Daugpilis, Kaunas – Sovetskas.  

Kauną ir jo regioną kerta geležinkelio linijos Maskva – Minskas – Vilnius – 
Kaliningradas; Vilnius – Kaunas – Klaipėda; Kaunas – Šiauliai – Ryga. Projektuojamas 
europinio standarto geležinkelis Lietuvos – Lenkijos siena – Marijampolė – Kaunas, kuris 
įsijungs į Europos geležinkelių tinklą.  

Šalia Kauno veikia tarptautinius standartus atitinkantis Kauno (Karmėlavos) oro 
uostas, kuris gali priimti ir aptarnauti praktiškai visų tipų oro laivus. Įvairių aviakompanijų 
reguliarūs reisai sujungė Kauną su daugeliu Europos valstybių. Didelė oro uosto veiklos dalis 
– krovinių pervežimas. Tai yra stambiausias krovinių pervežimo oro transportu centras 
Baltijos valstybėse. Oro uostas ribojasi su Kauno laisvąją ekonomine zona. Šis transporto 
infrastruktūros objektų kompleksas formuoja Kauno regioną kaip logistikos centrą. 
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Regiono teritorijoje yra Aukštadvario, Dubysos, Kauno marių, Krekenavos, Nemuno 
kilpų, Panemunių ir Tytuvėnų regioniniai parkai bei nemažas skaičius kitų saugomų 
teritorijų – 10 kraštovaizdžio, 4 geomorfologiniai, 3 hidrografiniai, 1 pedaloginis 
(dirvožemio), 1 pelmologinis (pelkių), 3 botaniniai, 7 zoologiniai - botaniniai draustiniai. 

  
 
GYVENTOJAI 
2006 m. pradžioje Kauno apskrityje gyveno 680,9 tūkst. gyventojų (360,6 tūkst. iš jų – 

Kauno mieste). Tai sudarė 20,0 proc. šalies gyventojų ir buvo antra pagal gyventojų skaičių 
(po Vilniaus apskrities – 24,4 proc. šalies gyventojų) apskritis Lietuvoje. Apskrityje gyventojai 
pasiskirstę taip: 71,9 proc. miesto, 28,1 proc. – kaimo.  

Kauno apskritis yra vienas tankiausiai apgyvendintų Lietuvos regionų. Gyventojų 
tankumas – 84,2 gyventojų 1 km2 (Vilniaus apskrityje – 87,2 gyv./km2), kai tuo tarpu šalies 
vidurkis yra 52,1 gyv./km2. Atskirose savivaldybėse gyventojų tankumas svyruoja nuo 27,1 
(Raseinių r. sav.) iki 2297,1 (Kauno m. sav.) gyventojų 1 km2. Kituose Lietuvos regionuose 
galime rasti žymiai mažiau apgyvendintų savivaldybių, pavyzdžiui, Varėnos r. sav. – 13,3 
gyv./km2, Ignalinos r. sav. – 14,6 gyv./km2 

 
2 pav. Gyventojų skaičius apskrities savivaldybėse 2006 m. pradžioje  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gyventojų sudėtis pagal tautybę yra vienalytė – net 93,9 proc. gyventojų yra lietuviai, 
kai tuo tarpu Lietuvoje  83,4 proc. (2001 m. gyventojų surašymo duomenimis). Kitos tautybės- 
rusai, lenkai, ukrainiečiai, žydai.  

Gimstamumas Kauno apskrityje pastaruosius kelis metus nežymiai didėja. 2005m. 
1000 gyventojų teko 9,0 gimusių (Lietuvoje – 8,9) ir tai atitiko 2001 metų lygį. Nors tai beveik 
ir atitinka vidutines šalies tendencijas, tačiau trijose apskrityse (Klaipėdos, Telšių ir Vilniaus) 
gimstamumas didesnis. Didžiausiu gimstamumo lygiu pastaraisiais metais išsiskiria Jonavos 
r. sav. Joje  gimstamumas (10,6 žm./1000 gyv.) didesnis už apskrities vidurkį 1,6 žm./1000gyv.  

 
3 pav. Gimstamumo lygio dinamika Kauno apskrities savivaldybėse 2001–2005 m. 
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Kitas kraštutinumas pastebimas Birštono sav., kuris visais metais išsiskiria mažiausiu 

gimstamumu apskrityje. 2006 m. gimstamumas (7 žm./1000 gyv.) sudarė tik 77,7 proc. 
apskrities vidurkio. Mažesniu gimstamumo lygiu išsiskiria ir Kauno miestas, tačiau čia 
pastebimas mažesnis skirtumas lyginant su apskrities vidurkiu.  

Mirtingumas Kauno apskrityje 2005 m. (12,4 žm./1000 gyv.) buvo mažesnis už šalies 
vidurkį (skirtumas – 0,4 žm./1000 gyv.), tačiau bendros kitimo tendencijos panašios į visos 
šalies tendencijas, t.y. mirtingumo lygis nežymiai auga. Didžiausiu mirtingumu išsiskiria 
Prienų r. sav. (18,5 žm./1000 gyv. 2005 m.), o mažiausiu – Kauno m. sav. ir Kauno r. sav. (11,0 
žm./1000 gyv. 2005 m.) 

 
4 pav. Mirtingumo lygio dinamika Kauno apskrityje 2001–2005 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natūralaus gyventojų prieaugio dinamikai įtaką turi gimstamumo ir mirtingumo 

kitimo tendencijos.  Pastaruoju metu šis rodiklis turi tendenciją mažėti ir pastaruoju metu yra 
neigiamas – -3,4 (2005 m.) natūralaus prieaugio tūkstančiui gyventojų (Lietuvoje – -3,9). 
Apskrityje visose savivaldybėse šis rodiklis yra neigiamas. Šalies mastu didžiausias prieaugis 
yra Vilniaus ir Klaipėdos apskrityse, mažiausias – Alytaus ir Utenos. Prienų r. ir Birštono 
savivaldybės apskrityje išsiskiria mažiausiu natūraliu gyventojų prieaugiu. 

 
5 pav. Natūralus gyventojų prieaugis Kauno apskrities savivaldybėse, žm./1000 gyv. 
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Migracijos saldo, parodantis atvykstančių bei išvykstančių  iš teritorijos žmonių 

skirtumą, tenkantį 1000 gyventojų, yra gana svarbus regioną apibūdinantis rodiklis. 
Respublikos mastu jis nėra toks informatyvus, bet atskirų regionų (apskričių, rajonų) lygyje 
parodo tam tikrą apibendrintą regiono patrauklumą gyventojams (ypač tuo atveju, kai 
didžiąją dalį migracijos sudaro migracija tarp apskričių, o ne jos viduje). Didesnis migracijos 
saldo būna tuose regionuose, kuriuose gyventojai randa palankesnes darbo bei gyvenimo 
sąlygas. Pastaraisiais metais pastebima migracija iš Kauno regiono netik į kitas Lietuvos 
vietoves, bet ir į užsienio valstybes. 2005 m. migracijos saldo buvo -3,6 žm./1000 gyv. Į 
apskritį atvyko 11901, o išvyko 14377 gyventojai. Didžiausias neigiamas saldo buvo Kauno m. 
sav. (-7,2 žm./1000 gyv.)), o didžiausias teigiamas- Kauno r. sav. (8,1 žm./1000 gyv.). Tokios 
pakankamai ilgą laiką besitęsiančios tendencijos priežastimi galėtų būti pastebima Kauno 
miesto gyventojų migracija į priemiestines zonas. Tačiau pastebima, jog netik Kauno miestas 
tampa mažiau patraukliu, bet panašios tendencijos yra ir kitose savivaldybėse. Tai parodo ir 
viso regiono migracijos saldo sumažėjimas nuo -1,6 žm./1000 gyv. 2001 m. iki -3,6 žm./1000 
gyv. 2005 m.  

 
6 pav. Migracijos saldo 1000 gyventojų Kauno apskrities savivaldybėse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visi šie išnagrinėti veiksniai paaiškina pastebimą gyventojų skaičiaus mažėjimą 

regione pastaraisiais metais. Be to, gyventojų skaičiaus mažėjimui per 2001 metus 
(sumažėjimas beveik 50000 gyv.) didelę įtaką turėjo 2001 m. balandžio mėn. įvykęs visuotinis 
gyventojų surašymas, kurio metu buvo patikslintas Lietuvos, o kartu ir Kauno apskrities, 
gyventojų skaičius. 

Remiantis pastarųjų metų apskrities ir atsižvelgiant į Europos tendencijas, o taip pat 
atkreipiant dėmesį į įvairius mokslinius tyrimus, galima prognozuoti, jog regiono gyventojų 
skaičius ir toliau mažės. To priežastimis bus vis mažėjantis gimstamumas ir didėjantis 
mirtingumas, prognozuojama  didėsianti gyventojų migracija į užsienio valstybes, ypač dėl 
atsiversiančios ES darbo rinkos. Tačiau galima teigti, remiantis kitų Europos Sąjungos 
valstybių patirtimi, jog iš dalies emigraciją kompensuos pigesnės darbo jėgos imigracija iš 
Azijos, ir, galbūt, NVS valstybių.  
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BENDRAS VIDAUS PRODUKTAS 
Bendrasis vidaus produktas (BVP), sukurtas Kauno regione 2005 metais, pasiekė 13792 

mln. Lt. Tai sudarė 19,4 proc. visos šalies BVP. 2001–2005 m. laikotarpiu BVP apskrityje 
išaugo 44,1 proc. Tai iš esmės atitiko ir visos Lietuvos BVP (46,5 proc.) augimo tempus 
minėtu laikotarpiu.  

 
 
 
7 pav. BVP pasiskirstymas Lietuvos apskrityse 2005 m., proc. 
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2005m. BVP vienam gyventojui sudarė 20,2 tūkst. Lt. (2001 m. – 13,7 tūkst. Lt.) Šis 

rodiklis yra 3,4 proc. žemesnis už šalies vidurkį, tačiau atsilieka tik nuo Vilniaus ir Klaipėdos 
regionų atitinkamų rodiklių.  

 

8 pav. Bendrasis vidaus produktas tenkantis vienam gyventojui 2001–2005 m.,  tūkst. Lt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remiantis įvairių tarptautinių ekonomikos ir finansų institucijų prognozėmis, spartus, 
nors ir santykinai mažėjantis, BVP augimas turėtų išlikti ir ateinančiais 5-7 metais. Todėl 
Kauno apskrities BVP turėtų taipogi sparčiai augti, netgi vidutiniškai didesniais tempais nei 
visos šalies BVP. Tai rodo keletos pastarųjų metų tendencijos, kai augimas 1-2 proc. viršija 
visos šalies BVP augimo tempus.  
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Pagal tiesiogines užsienio investicijas (TUI) Kauno apskritis tarp visų Lietuvos 
apskričių užima antrąją vietą po Vilniaus apskrities, kurioje šis rodiklis 2005 m. pabaigoje 
siekė 13575,8 mln. Lt. 2005 m. pabaigoje tiesioginės užsienio investicijos Kauno apskrityje 
sudarė 2584,5 mln. Lt. Nedaug atsilieka Klaipėdos apskritis – 2159,3 mln.Lt.  

 
 
 
 
 
 
9 pav. Tiesioginės užsienio investicijos Kauno apskrityje (gruodžio 31d., mln. Lt.) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tačiau TUI tarp apskričių savivaldybių pasiskirstę labai nevienodai. Birštono 

savivaldybėje TUI lygis siekia vos 0,1 mln. Lt., o Kauno m. sav. dalis viršija 52 proc. visų 
regiono TUI, gan nemaža visos apskrities TUI dalis yra ir Kėdainių r. sav.  

  
10 pav. Tiesioginių užsienio investicijų pasiskirstymas pagal savivaldybes (gruodžio 31d.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2005 m. pabaigoje tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui sudarė 3796 Lt. 

Didžiausias šis rodiklis buvo Kėdainių r. sav. (16632 Lt./gyv.) ir Kauno m. sav. (3735 Lt. 
/gyv.), mažiausias – Birštono sav. (11 Lt./gyv.) ir Prienų r. sav. (80 Lt./gyv.). Ypač sparčiais 
TUI vienam gyventojui augimo tempais išsiskiria Kėdainių r. sav., kur per 2001–2005 m. 
laikotarpį šis rodiklis išaugo 7,6 karto.  

 
1 lentelė. Tiesioginės užsienio investicijos vienam Kauno apskrities gyventojui, Lt (gruodžio 31 d.) 

1310,5

1573,4

1849,4 1886,9

2584,5

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2001 2002 2003 2004 2005

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001 2002 2003 2004 2005

Raseinių r. sav .

Prienų r. sav .

Kėdainių r. sav .

Kauno r. sav .

Kaiš iadorių r. sav .

Jonav os r. sav .

Birštono sav .

Kauno m. sav .



Esamos ekonominės ir socialinės situacijos analizė       Kauno regiono plėtros iki 2013 metų planas  
 

13 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 
Kauno m. sav. 2938 3533 4316 3973 3735 
Birštono sav. - - 12 18 11 
Jonavos r. sav. 220 272 228 184 360 
Kaišiadorių r. 
sav. 528 775 938 1074 377 
Kauno r. sav. 41 34 67 863 1160 
Kėdainių r. sav. 2181 2737 2659 4469 16632 
Prienų r. sav. 163 118 164 74 80 
Raseinių r. sav. 461 547 599 617 916 
Kauno apskritis 1874 2260 2675 2751 3796 

 
Pagrindinės šalys investuotojos Kauno apskrityje – Jungtinės Amerikos Valstijos, 

Suomija, Vokietija, Norvegija, Didžioji Britanija, Estija, Danija. Pagrindinės ekonominės 
veiklos į kurias daugiausiai investavo užsieniečiai, yra: didmeninė ir mažmeninė prekyba, 
lengvoji pramonė, maisto produktų ir gėrimų gamyba, naftos perdirbimo ir chemijos 
gaminių gamyba. 

Tiesioginių užsienio investicijų augimas turėtų išlikti ir ateityje. Šiuo metu silpnai 
išnaudojamas Kauno, kaip antrojo Lietuvos miesto, potencialas, taip dar tik prasideda sparti 
logistikos plėtra. Ateityje turėtų didėti investicijos į aukštosiomis technologijomis paremtas, 
didelę pridėtinę vertę sukuriančias pramonės ir verslo sritis. Plyno lauko investicijas turėtų 
paskatinti Kauno laisvosios ekonominės zonos veiklos pradžia.  

 
MATERIALINĖS INVESTICIJOS 
Pagal materialines investicijas 2005 m. Kauno apskritis taip pat buvo antrojoje vietoje 

po Vilniaus apskrities, tačiau čia atsilikimas yra mažesnis, atitinkamai šis rodiklis Kauno 
apskrityje sudarė 2163,5 mln. Lt., o Vilniaus – 4795,9 mln. Lt. Klaipėdos apskrityje 
materialinių investicijų dydis buvo 1881,8  mln. Lt. Tačiau tiek Kauno, tiek Klaipėdos 
apskrityse per 2005 m. materialinės investicijos išaugo, o Vilniaus apskrityje sumažėjo 0,6 
proc. Atitinkamai per 2005 m. investicijos sumažėjo tik Raseinių r., ir Jonavos r. 
savivaldybėse, visose kitose pastebimas materialinių investicijų padidėjimas tiek per 2005 m., 
tiek per 2001-2005 m. laikotarpį.  

Skaičiuojant vienam gyventojui, materialinės investicijos 2006 m. Kauno apskrityje 
sudarė 3166 Lt. ir tai buvo 17,3 proc. mažiau, nei vidutiniškai vienam šalies gyventojui.  

 
2 lentelė. Materialinės investicijos vienam gyventojui Kauno apskrityje, Lt. 

 2001 2002 2003 2004 2005 
Kauno apskritis 1819 2106 2142 2811 3166 
Kauno m. sav. 2441 2652 2431 3595 3853 
Birštono sav. 719 551 1022 1501 1774 
Jonavos r. sav. 1062 2002 1976 3268 2693 
Kaišiadorių r. 
sav. 1225 1591 1925 1377 2366 
Kauno r. sav. 1789 2141 2115 1874 3574 
Kėdainių r. sav. 924 1181 2441 2135 2196 
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Prienų r. sav. 490 657 790 1033 1116 
Raseinių r. sav. 487 688 892 1290 1099 

 
2005 m. materialinės investicijos vienam gyventojui didesnės tiek už apskrities, tiek už 

šalies vidurkį buvo tik Kauno m. sav.  
Materialinių investicijų augimas reiškia, jog auga investicijos netik į statybą, inžinerinę 

infrastruktūrą, bet, visų svarbiausia, į gamybos modernizavimą ir apskritai į verslo plėtrą. 
Tai duoda pagrindą optimistiškai vertinti apskrities ekonomikos augimo perspektyvas, nes 
didėja dėmesys konkurencingumo didinimui.  

 
UŽIMTUMAS IR NEDARBAS 
11 pav. Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Lietuvoje ir Kauno apskrityje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vidutinis metinis registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis 

(nedarbo lygis) regione per pastaruosius metus svyravo tarp 3 ir 8 procentų. Tai žymiai 
geresni rodikliai, negu visos Lietuvos vidurkis, kuris per tą patį laikotarpį svyravo tarp 4 ir 
11 proc., o kai kuriuose regionuose siekė iki 15 proc. Didžiausia registruota bedarbystė 
Kauno regione yra Jonavos r. sav., kur nedarbo lygis 2005 m. siekė net 7,8 proc., o tai beveik 2 
kartus viršijo šalies (4,8 proc.)  ir daugiau kaip 2,2 karto buvo didesnis už regiono (3,5 proc.) 
vidurkį. Remiantis 2001–2005 m. Lietuvos darbo biržos duomenimis, galima teigti, jog 
Jonavos r. sav. visą šį laikotarpį buvo didžiausias registruoto nedarbo lygis apskrityje ir 
vienas iš didžiausių šalyje, be to, registruoto nedarbo lygis Jonavos r. sav. turėjo tendenciją 
didėti. Todėl, taip pat atsižvelgus į tai, kad šioje savivaldybėje taip pat yra santykinai didelė 
dalis socialinės pašalpos gavėjų dalis nuo visų gyventojų, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 112 pripažino Jonavos rajono savivaldybe problemine. 

 
12 pav. Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pastaraisiais metais registruoto nedarbo lygiui sumažėjus iki mažiau nei 4 procentų 

iškyla darbo jėgos stokos problema. Ateityje ši tendencija turėtų išlikti, nes atsigaunanti 
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ekonomika ir didėjanti darbo jėgos, o ypač kvalifikuotos, emigracija didins darbo jėgos 
paklausą. Kita vertus, dirbančiųjų žemės ūkyje neišvengiamai mažės, todėl kaimiškose 
teritorijose nedarbo lygis didės. Tai skatins emigraciją į miestus. Todėl labai svarbu skatinti 
verslo plėtrą ir įgyvendinti įvairias užimtumo programas kaimiškose vietovėse. Taip pat 
skatinti kvalifikacijos kėlimą ir persikvalifikavimą siekiant nors iš dalies padengti 
prognozuojamą tam tikros kvalifikuotos darbo jėgos trūkumą. 

 
DARBO UŽMOKESTIS  
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Kauno apskrityje 2005 m. buvo 1192 Lt ir 

buvo šiek tiek mažesnis už šalies vidurkį – 1276 Lt. Labiausiai darbo užmokestis nuo šalies 
vidurkio atsilieka Kauno r., Prienų r. ir Raseinių r. savivaldybėse – 24-28 proc. Tik Jonavos r. 
sav. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis buvo didesnis už Lietuvos vidurkį. 
Didžiausias vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2005 m.  buvo Vilniaus (1487 Lt.) ir 
Utenos (1256 Lt.) apskrityse. Visose kitose apskrityse šis rodiklis buvo ženkliai mažesnis 
lyginant su šalies vidurkiu.  

 
3 lentelė. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, litais 

 2001 2002 2003 2004 2005 
Kauno apskritis 909 944 992 1063 1192 
Kauno m. sav. 946 986 1033 1114 1250 
Birštono sav. 796 837 881 906 1009 
Jonavos r. sav. 990 1057 1121 1172 1339 
Kaišiadorių r. sav. 862 845 880 924 1009 
Kauno r. sav. 775 795 839 879 977 
Kėdainių r. sav. 801 814 878 915 1052 
Prienų r. sav. 796 796 826 882 978 
Raseinių r. sav. 708 736 778 828 924 

 
Ateityje darbo užmokesčio augimo tendencija turėtų išlikti visose savivaldybėse, nes 

atsigaunanti ekonomika, taip pat atsivėrusi Europos Sąjungos erdvė skatins didinti darbo 
užmokestį, siekiant pritraukti ir išlaikyti kvalifikuotą darbo jėgą, kurią atsivėrusi ES darbo 
rinka trauks didesniu darbo užmokesčiu.  
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2.2. SEKTORIŲ SITUACIJOS ANALIZĖ IR TENDENCIJOS 

 
PRAMONĖ  
Pasikeitus ūkininkavimo sąlygoms Kauno apskrities pramonės įmonės susidūrė su 

rinkos ekonomikos sąlygotais pokyčiais: dalis stambių pramonės įmonių bankrutavo, kas, 
savo ruožtu, sukėlė daug neigiamų ekonominių ir socialinių padarinių; energijai ir darbui 
imli gamyba, morališkai pasenusi technologija, netinkami vadybos metodai mažina 
pramonės įmonių konkurencingumą pasaulio rinkose; nutrūko dauguma ryšių su buvusiais 
partneriais dėl jų ekonominio neefektyvumo; ir kt. Dėl minėtų ir kitų priežasčių Kauno 
apskrities pramonės įmonėse nuolat mažėja vidutinis metinis darbuotojų skaičius: jei 2001 m. 
pramonės įmonėse dirbo 62,6 tūkst. žm., tai 2005 m. tik 60,5 tūkst. žm. Kauno apskrities 
pramonės gamybinio personalo dalis šalies pramonėje 2001m. sudarė 24,0 proc. Šiuo rodikliu 
Kauno apskritis atsilieka tik nuo Vilniaus apskrities (čia 25,8 proc.). 

Pagal Statistikos departamento duomenis veikiančių ūkio subjektų skaičius Kauno 
apskrityje 2005 m. sudarė 14771 įmonę (tai prilygsta 20,1 proc. visų Lietuvoje veikiančių 
įmonių). 

Verta pastebėti, kad parduotos pramonės produkcijos apimtis Kauno apskrities 
pramonės įmonėse didėjo. Kauno apskrities parduota pramonės produkcijos dalis šalies 
pardavimuose 2005 m. sudarė 18,8 proc. (pagal šį rodiklį Kauno apskritis atsilieka tik nuo 
Telšių apskrities – joje šis rodiklis atitinkamai prilygsta 26,4 proc.).  

 
STATYBA 
Statybos įmonių ir bendrovių veikla 2001-2005 metais žymiai aktyvėjo (žr. lentelę). 

Didžiausios statybos apimtys buvo Kauno miesto, Kauno ir Jonavos rajonų savivaldybėse. 
Statybos darbų apimtys nurodytu laikotarpiu Kauno apskrityje augo beveik 79 proc.. Pagal 
statybos apimtis Kauno apskritis atsilieka tik nuo Vilniaus apskrities atitinkamo rodiklio. 

 
6 lentelė. Statybos įmonių ir bendrovių atliktų darbų apimtis Kauno apskrityje 

(tūkstančiais litų) 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Kauno apskritis 579521 542950 797931 856494 1037057 

Kauno m. sav. 448286 313350 402752 519913 596057 
Birštono sav. 1079 3499 5117 4781 9130 

Jonavos r. sav. 31097 49770 64305 48431 94237 
Kaišiadorių r. sav. 17680 42374 43146 58120 37189 
Kauno r. sav. 34959 60613 138335 108295 161236 
Kėdainių r. sav. 27044 44271 82207 69913 76915 
Prienų r. sav. 10480 11661 25895 19979 27030 
Raseinių r. sav. 8896 17412 36174 27062 35263 
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Statybos sektoriuje didžiausia problema įvardinama žemės sklypų statyboms stoka. 
Tokia padėtis susidarė dėl nebaigtos žemės reformos, nepatvirtintų savivaldybių teritorijų 
bendrųjų planų bei kitų teritorijų planavimo dokumentų. 

KELIŲ TRANSPORTO INFRASTRUKTŪRA 
 Šiaurės–pietų kryptimi Kauno regiono teritoriją kerta transporto koridorius – 

magistralė Via Baltica (europinis kelias E67), kurios ilgis regione sudaro 83,5 km, IXB 
koridorius Klaipėda–Vilnius–Minskas (europinis kelias E85), kurio ilgis regione – 154,4 km. 8 
km ilgio ruože nuo Sargėnų sankryžos iki Sitkūnų šie transporto koridoriai sutampa.  

Valstybinės automobilių kelių direkcijos bei transporto ir kelių tyrimo instituto 
duomenimis regiono magistralinių kelių techniniai kokybiniai parametrai (pavyzdžiui, 
lygumas pagal IRI, m/km) yra geresni nei vidutiniškai Lietuvoje, tačiau krašto kelių 
atitinkami rodikliai yra blogesni. Todėl tolimesnė regiono automobilių kelių tinklo plėtra 
sietina pirmiausia su rajoninių kelių kokybės gerinimu ir eismo saugumo didinimo 
priemonių juose įgyvendinimu.  

 
GELEŽINKELIŲ TRANSPORTAS 
Kauno apskrities teritoriją kerta transeuropinio geležinkelio (TER) tinklo IXD 

koridorius Kaišiadorys–Kaunas–Kybartai, esantis 120,6 km. ilgio bei elektrifikuota atkarpa 
(N.Vilnia–Vilnius–Kaunas), kurios bendras ilgis yra 122 km ir kur elektriniai traukiniai 
naudojami tik vietiniam keleivių transportui (maksimalus keleivinio susisiekimo greitis yra 
120 km/val., krovininių traukinių greitis neviršija 90 km/val.). 

Iš esmės geležinkelių tinklo pralaidumas regione yra patenkinamas, tačiau atskirų 
geležinkelio atkarpų būklė yra ypatingai prasta, ir jose būtinos investicijos, einamasis 
kapitalinis remontas siekiant atnaujinti bėgius, modernizuoti signalų ir telekomunikacijų 
sistemas. Žemi geležinkelių sistemos standartai trukdo sparčiai plėstis geležinkelių 
pervežamų krovinių apimtims.  

 

VANDENS TRANSPORTAS 
Lietuvoje yra 788 km vidaus vandens kelių, kurių 379,7 km. eksploatuojama keleivių 

ir krovinių gabenimui. Per  Kauno regioną eina vietinės reikšmės vandens kelias Birštonas – 
Kaunas bei vienas svarbiausių šalies vandens kelių – vidaus vandens kelias Nemuno upe 
Kaunas–Jurbarkas–Klaipėda, be to Kauno upių uostas įtraukti į Europos svarbiausių 
tarptautinės reikšmės (TINA) vidaus vandenų kelių tinklą. Taip pat vidaus vandens keliams 
Kaunas–Klaipėda  ir keliui Kuršių mariomis yra priskirti vidaus vandens kelių maršrutai E41 
ir E70, kurie Kauną per Klaipėdos uostą jungia su tarptautiniais laivybos maršrutais, o per 
Kaliningrado regioną su Vakarų Europos vidaus vandens kelių sistema.  

Tačiau Kauno regione vandens transportas užima nereikšmingą vietą dėl šių 
svarbiausių priežasčių: ribotas navigacijos periodas, keliai yra seklūs, jiems būdingas 
sezoninė vandens lygio kaita, ribotas laivybos maršrutų skaičius, pasenęs ir nepritaikytas 
įvairių rūšių krovinių vežimui vandens laivynas, šiuolaikinės infrastruktūros stoka. 

 

ORO TRANSPORTAS 
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Kauno apskrityje veikiantis Kauno oro uostas įtrauktas į ateities TINA tinklą. Kauno 
oro uostas yra 13,8 km į šiaurės vakarus nuo Kauno. Jo kilimo-tūpimo takas 3250 m., plotis 45 
m. Oro uosto pralaidumas per valandą: 6 orlaiviai  ir 200 keleivių. Didžiąją dalį skrydžių, 
vykdomų į Kauno oro uostą, sudaro pigių skrydžių avialinijų, užsakomieji ir krovininiai 
skrydžiai, didžioji dalis krovinių yra tranzitiniai. Oro uosto artimiausio laikotarpio plėtros 
perspektyvos yra sietinos su tolimesne pigių skrydžių bei užsakomųjų skrydžių plėtra, bei su 
Kauno laisvosios ekonominės zonos veikla. Tačiau tam būtina plėsti oro uosto infrastruktūrą. 

 
TURIZMAS 
Statistikos departamento duomenimis kartu su Vilniaus ir Klaipėdos regionais, Kauno 

regionas yra vienas iš trijų turistų labiausiai lankomų regionų Lietuvoje. Kai kuriais 
statistiniais rodikliais besivaržantis Alytaus regionas artimose pozicijose su didmiesčiais 
atsirado dėl didelių turistų srautų Druskininkuose.  

Statistikos departamento duomenimis Kauno regione 2005 metais veikė 73 
apgyvendinimo įmonės. Čia Kauno regionas nusileidžia tik Klaipėdos regionui (254) ir 
Vilniaus regionui (126). Sekantis po Kauno regiono seka Utenos regionas turintis 
aštuoniolika apgyvendinimo įmonių mažiau. Pagal apgyvendintų svečių skaičių Kauno 
regionas užima ketvirtą vietą Lietuvoje – 9,2% visų apsistojusių šalyje 2005 metais ir 
nusileidžia Vilniaus (40,1%), Klaipėdos (27,6%) ir Alytaus (10,2%) regionams. Pagal suteiktą 
nakvynių skaičių – 356,5 tūkst. Kauno regionas irgi yra ketvirtoje vietoje. 

Turizmo rinkoje akivaizdžiai lėtai kuriama infrastruktūra sezoniškumo poveikiui 
mažinti, netolygi regioninė turizmo paslaugų sektoriaus plėtra, nepakankamai aktyviai 
formuojamas Lietuvos, kaip turistinės valstybės, įvaizdis, neišplėtota paplūdimių, mažųjų 
uostų ir prieplaukų, dviračių, vandens turizmo trasų infrastruktūra, neintegruota į turizmo 
sektorių didelė kultūros ir gamtos paveldo objektų dalis, sudėtingos Lietuvos pasiekiamumo 
sąlygos užsienio turistams. Kaip ir visoje Lietuvai, Kauno regione nepakankamas turizmo 
sektoriaus plėtros finansavimas, matomas turizmo produkto konkurencingumo kritimas, 
didėjanti turizmo specialistų migracija į kitas šalis. 

 
KAIMIŠKUMAS IR AGRARIŠKUMAS 
Stambaus regioninio miesto įtakoje Kauno apskritis yra mažiau kaimiška negu 

vidutiniškai visa šalis. Kaimo vietovės užima 2,0 procentais mažesnę teritorijos dalį, o kaimo 
gyventojai sudaro 6,0 procentais mažesnę gyventojų dalį negu vidutiniškai šalyje. 
Kaimiškiausios yra Kauno, Prienų, Kaišiadorių ir Raseinių rajonų savivaldybės. 

Žemės ūkio naudmenos užima 56,5 proc. viso apskrities žemės fondo. Tai 2,9 procento 
daugiau negu vidutiniškai šalyje. Didžiausia žemės ūkio naudmenų dalis yra Kėdainių ir 
Raseinių rajonų, mažiausia – Jonavos ir Kaišiadorių (51,2 proc.) rajonų savivaldybėse. 

Kauno apskrities gyventojai mažiau negu vidutiniškai šalyje yra priklausomi nuo 
žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės. Šiose sferose dirba 11,5 proc. visų užimtųjų 
gyventojų, kai vidutiniškai šalyje – 14,0 proc. Žemės ūkyje ir miškininkystėje sukuriama tik 
apie 5,2 proc. apskrities bendrojo vidaus produkto, kai šalyje – apie 5,7 proc. 
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KAIMO GYVENTOJAI IR DARBO IŠTEKLIAI 
Kaime, ypač priemiestinėse zonose, gyventojų bendrasis prieaugis yra teigiamas. Jį 

lemia ne natūralus gyventojų prieaugis, o teigiamas migracijos į kaimą saldo. Gyventojų 
migracija iš miesto į kaimą ir atvirkščiai yra intensyvi. Pagrindinės migravimo į kaimą 
priežastys yra nedarbas ir sunkios pragyvenimo sąlygos miestuose, taip pat miestiečių 
įsikūrimas priemiestinėse gyvenvietėse ir sodininkų bendrijų namuose; grįžimas į kaimą 
ūkininkauti. Didžiausią migruojančių iš kaimo gyventojų dalį sudaro vidurines mokyklas 
baigę jaunuoliai, ypač merginos, išvykstantys tęsti mokslą ar dirbti miestuose ir užsienyje.  

Problemų turinčių miestiečių migracija didina kaimo socialines problemas, ypač 
nedarbo ir socialiai remtinų žmonių skaičiaus augimą, socialinės infrastruktūros (ypač 
mokyklų) plėtros poreikį. Migracija keičia kaimo veidą ir gyvenimo būdą. Priemiestinės 
gyvenvietės vis daugiau įgyja miesto bruožų. Atvykę į kaimus sunkiai integruojasi į kaimo 
bendruomeninį gyvenimą, mažai prisideda prie kaimo bendrųjų problemų sprendimo. 
Jaunimui išvykstant iš kaimo, mažėja kaimo intelektinis, kultūrinis ir verslinis potencialas. 

 
KAIMO EKONOMINĖS VEIKLOS STRUKTŪRA 
Pramonė kaimo vietovėse nėra išplėtota. Didesnę reikšmę turi durpių gavyba (Kauno, 

Jonavos rajonų savivaldybėse), mėsos perdirbimas (Kaišiadorių, Kėdainių, Kauno rajonų 
savivaldybėse), medienos perdirbimas (visų rajonų savivaldybėse). Apskritis išsiskiria 
biudžetinių mokslo ir mokymo įstaigų gausa kaimo vietovėse. 

 
ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PIRMINĖ GAMYBA 
Kauno apskritis yra intensyvios žemdirbystės zonoje, žemės ūkio naudmenų kokybė 

vidutiniškai įvertinta 43,5 našumo balais, t. y. 4,4 našumo balais daugiau negu vidutiniškai 
šalyje. Geriausi dirvožemiai yra Kėdainių ir Kauno, prastesni Prienų ir Kaišiadorių rajonų 
savivaldybėse. Beveik visos pernelyg šlapios žemės ūkio naudmenos yra nusausintos, tačiau 
kritiškai pablogėjusi sausinimo įrenginių fizinė būklė. Apskrityje palankios sąlygos 
intensyviai grūdų, cukrinių runkelių, rapsų, bulvių, daržovių intensyviai ir ekologinei 
gamybai. Čia palankios sąlygos ir gyvulininkystės produkcijos gamybos intensyvinimui. 
Todėl apskrities indėlis į bendrąsias šalies žemės ūkio gamybos apimtis yra svarus ir 
didėjantis.  
 

8 lentelė. Žemės ūkio augalų derlingumas ir gyvulių produktyvumas 

Kauno apskritis Vidutiniškai šalyje Rodikliai 
2001 
m. 

2005 
m. 

Kitimas 
proc. 

2001 
m. 

2005 
m. 

Kitimas 
proc. 

Derlingumas 100 kg/ha: 
Grūdinių kultūrų 26,3 33,0 125,5 24,7 28,9 117,0 
Linų (pluošto) 2,3 12,8 556,5 3,9 9,0 2,3 
Cukrinių runkelių 316,8 383,2 121,0 331,9 380,6 114,7 
Bulvių 99,3 140,9 141,9 102,9 121,0 117,6 
Lauko daržovių 142,0 215,9 152,0 140,5 161,1 114,7 
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Primelžta pieno 
vidutiniškai iš karvės, kg 

4013 5102 127,1 4029 5255 130,4 

  

Žemės ūkio augalų derlingumas apskrityje yra neženkliai didesni už vidutinius šalyje. 
Tačiau vidutinis derlingumo lygis dar nėra pakankamas gamybos efektyvumui dabartinėmis 
rinkos sąlygomis užtikrinti. Didesni derlingumai yra modernizuotuose, pažangias 
technologijas taikančiuose ūkiuose, ypač Kėdainių rajono savivaldybėje. 

Gyvulininkystė yra mažiau išplėtota negu augalininkystė. Galvijų tankis yra mažesnis 
negu vidutiniškai šalyje ir kasmet (ypač galvijų prieauglio) mažėja. Kiaulių tankis taip pat 
sparčiai mažėja, tačiau vis dar yra didesnis negu vidutiniškai šalyje. Gyvulių bandų 
mažinimas yra prisitaikymo prie nepalankių rinkos sąlygų, o taip pat gamybos 
intensyvinimo padarinys. Gyvulininkystės produktų gamybos mažėjimo tempai yra žymiai 
lėtesni negu gyvulių skaičiaus mažėjimo. Tai pasiekiama didinant gyvulių produktyvumą. 

Pagrindinė pirminės žemės ūkio gamybos problema – nepakankamas jos ekonominis 
efektyvumas. Nepakankamą efektyvumą lemia ne tik sudėtingos rinkos sąlygos bei 
nepakankama adaptacija prie jų, bet ir žemas gamybos procesų technologinis lygis, 
apyvartinių lėšų trūkumas, žemės ūkio subjektų nepakankamas organizuotumas, verslumo 
ir vadybinių gebėjimų trūkumai. Nepakankamas efektyvumas yra žemės ūkio 
konkurencingumo rinkose problema. Apskrityje pagaminta žemės ūkio produkcija yra 
konkurencinga lyginant su produkcija, pagaminta Rytų ir Vakarų Lietuvos apskrityse, tačiau 
mažai konkurencinga lyginant su produkcija, pagaminta kitose Vidurio Lietuvos apskrityse 
ir užsienio šalyse. 

 
BENDRASIS LAVINIMAS IR PROFESINIS MOKYMAS 
Sėkminga ūkio plėtra sudaro visuomenės nariams socialiai teisingas galimybes įgyti, 

plėtoti bei išnaudoti sugebėjimus, siekiant pageidaujamos gyvenimo kokybės, o taip pat 
suteikia galimybes užtikrinti reikiamą socialinės apsaugos lygį tiems žmonėms, kurie dėl 
įvairių priežasčių negali pragyventi iš darbo ir kitokių pajamų. Vienas svarbiausių faktorių, 
apsprendžiančių šalies socialinę situaciją, yra šalies bendrasis vidaus produktas (BVP). Nuo 
jo didele dalimi priklauso gyventojų pajamų lygis, įvairių socialinių programų vykdymo 
galimybės. Kita vertus, pats BVP yra įtakojamas tokių socialinių faktorių kaip užimtumo 
lygis, bendra socialinė šalies padėtis. Tai reiškia, kad sėkminga žmogiškųjų išteklių ir 
socialinės infrastruktūros plėtra iš esmės gali paskatinti visos šalies ūkio plėtrą. 

Lietuvoje, kaip ir daugelyje pereinamojo laikotarpio šalių, socialinių problemų 
sprendimas daugiausia vykdomas valstybės, savivaldybių biudžetų, bei Valstybinio 
socialinio draudimo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondų lėšomis. 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigose Kauno apskrityje 100 vaikų tenka 88 vietos, t.y., 8 
mažiau nei vidutiniškai šalyje. Šių vietų poreikis patenkinamas ir viršijamas Birštono, ir 
Kauno rajono savivaldybėse, o kitose apskrities savivaldybėse jų trūksta. 2005-2006 mokslo 
metais 256 bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi apie 103,9 tūkst. moksleivių, 15 profesinių 
mokyklų – apie 10,1 tūkst. moksleivių, 1 aukštesniojoje mokykloje – apie 250 studentų, 6 
kolegijose – apie 11,8 tūkst. studentų, 7 universitetuose – apie 47,3 tūkst. studentų. Bendra 
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Kauno apskrities besimokančiųjų struktūra tokia: bendrojo lavinimo mokyklose – 59,9 proc., 
universitetuose – 27,3 proc., profesinėse mokyklose – 5,7 proc., aukštesniosiose mokyklose ir 
kolegijose – 6,9 proc. besimokančiųjų. Bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų, įgijusių aukštąjį 
išsilavinimą dalis – 89,8 proc.  

Kauno apskrityje veikia 215 bibliotekų, kurių turimų knygų fondas sudaro apie 4,8 
mln. vienetų. Pagal 100 gyventojų tenkančių knygų egzempliorių skaičių (708) Kauno 
apskritis 18,5 proc. atsilieka nuo šalies vidurkio. Daugumos bibliotekų infrastruktūros bei 
pastatų būklė, kaip ir kitų kultūros įstaigų, yra prasta. 

 
SVEIKATOS APSAUGA 
Kauno apskrityje 2005 metais buvo 29 ligoninės, 77 ambulatorinės gydymo įstaigos, 

121 medicinos punktas. Apskrityje veikė 352 privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, 
222 iš kurių buvo odontologinės priežiūros įstaigos. Kauno apskritis yra geriausiai aprūpinta 
sveikatos priežiūros ištekliais. Pagal gydytojų skaičių 10 tūkst. gyventojų (44,1), pagal lovų 
skaičių 10 tūkst. gyventojų (96,3), o taip pat pagal vaistinių skaičių (211) Kauno apskritis yra 
viena pirmaujančių šalyje. Iš kitos pusės, ligotumas piktybiniais navikais viršija šalies vidurkį 
7,1 proc. o ligotumas aktyvia tuberkulioze – 4,7 proc. mažesnis nei šalies vidurkis. 
Pagrindinės gyventojų mirtingumo priežastys: kraujotakos sistemos ligos – 60,7 proc., 
piktybiniai navikai – 21,5 proc., mirtingumo išorinės priežastys – 14,2 proc.  

Pagrindinės neigiamos tendencijos: 
• Didėjantis vyrų mirtingumas dėl alkoholio vartojimo; 
• Didėjantis kaimo vyrų mirtingumas dėl kraujo apytakos sistemos ligų; 
• Didėjantis mirtingumas dėl tuberkuliozės; 
• Mažėjantis gimstamumas ir vaikų skaičius. 
Vienas apskrities gyventojas per 2005 m. vidutiniškai 7,5 karto lankėsi pas gydytoją. 

Stacionarinis sergamumas paskutinius penkerius metus palaipsniui mažėjo.  
 
ATLIEKŲ TVARKYMAS 
Atliekų tvarkymas yra viena iš opiausių aplinkos problemų Lietuvoje, kuriai spręsti 

artimiausiu metu teks skirti ypatingai daug pastangų ir lėšų. Komunalinių atliekų kaupimas 
sąvartynuose kol kas yra pagrindinis atliekų tvarkymo būdas.  

Per pastaruosius keletą metų Kauno regione padaryta nemaža pažanga tvarkant 
sąvartynus. Kauno miesto Lapių sąvartynas išplėstas naudojant pažangiausias technologijas, 
valomas susidarantis filtratas, vykdoma tiksli atliekų apskaita. Kauno mieste sukurta ir 
stambiagabaričių atliekų surinkimo sistema. Palaipsniui uždaromi seni, neatitinkantys 
aplinkosauginių reikalavimų sąvartynai, rengiami jų rekultivavimo projektai.  

Pagal valstybinį strateginį atliekų tvarkymo planą iki 2010 metų numatyta sukurti 10 
regioninių atliekų tvarkymo sistemų ir uždaryti visus senus, aplinkosauginių reikalavimų 
neatitinkančius sąvartynus. Kauno regione numatyta palikti du komunalinių atliekų 
sąvartynus – Kauno miesto Lapių sąvartyną ir Kėdainių rajono Zabieliškio sąvartyną. 
Uždarytų sąvartynų rekultivavimą minėtame valstybiniame plane numatoma užbaigti iki 
2012 metų. Šiuo metu įgyvendinama Kauno regiono atliekų tvarkymo sistema. Tam prireiks 
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didelių lėšų, todėl labai svarbu laiku pasirengti efektyviai panaudoti ES struktūrinių fondų 
paramą šioje srityje. 

 
VANDENS TIEKIMAS IR NUOTEKŲ VALYMAS 
Kauno regione eksploatuojama per 100 užteršto vandens nuotekų valymo įrenginių. 

Didžiausias pastarųjų metų pasiekimas užteršto vandens nuotekų valymo srityje be abejo yra 
tai, kad 1999 metų rudenį buvo pradėta eksploatuoti Kauno miesto nuotekų valymo 
įrengimai. Daugelyje regiono rajonų statomi nauji arba rekonstruojami esami valymo 
įrengimai. Lietuva ko gero vienintelė šalis pasaulyje, kur geriamas vanduo tiekiamas tik iš 
požeminio vandens horizontų.  Pagrindinė centralizuotai tiekiamo geriamo vandens 
problema yra didelės geležies ir mangano koncentracijos, kurios gana dažnai viršija 
sanitarinius normatyvus.  Per pastaruosius metus Kauno regione daug dėmesio skiriama šiai 
problemai spręsti. Nemažoje dalyje regiono miestų ir miestelių įrengti centralizuotai 
tiekiamo geriamo vandens nugeležinimo įrenginiai. 

Tačiau žymiai rimtesnės  geriamo vandens kokybės problemos yra kaime, kur 
daugiausia yra naudojamas negilių kastinių šulinių vanduo, kurie dažnai maitinami iš 
gruntinio vandens horizonto. Įvairių tyrimų duomenys rodo, kad  beveik pusės šulinių 
vanduo Lietuvoje yra užterštas nitratais virš leistinų normų. Kai kuriuose iš jų nitratų 
koncentracijos viršija DLK du ir daugiau kartų, kas ypatingai neigiamai veikia žmonių, o 
ypač mažamečių vaikų sveikatą. Labiausiai yra užteršti Vidurio Lietuvos šuliniai, kur žemės 
ūkis yra intensyviausias, o lygumų reljefas labai palankus azotinių trąšų išplovimui į 
gruntinius vandenis. Kėdainių, Jonavos, Kauno rajonuose didžiausios leistinos nitratų 
koncentracijos viršijamos žymiai daugiau  nei pusėje šulinių. 
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2.3. KAUNO REGIONO SSGG ANALIZĖ 
 

Stiprybės 
1. Strategiškai patogi geografinė padėtis. 
2. Didėja tiesioginių užsienio investicijų apimtys. 
3. Aukštos kvalifikacijos darbo jėga. 
4. Vienas žemiausių nedarbo lygių Lietuvoje. 
5. Regione sukuriama penktadalis Lietuvos pramonės produkcijos. 
6. Regione daugėja aukštą pridėtinę vertę kuriančių įmonių, konkurencingų tarptautiniu 

mastu. 
7. Mokslinio potencialo koncentracija (7 universitetai, moksliniai institutai ir kt.). 

8. Išvystytos specifinės pramonės šakos (sklandytuvai, sraigtasparnių remontas, mineralinio 
vandens gamyba) 
9. Regione sukuriama penktadalis šalies pramonės produkcijos. 
10. Išvystyta vietinio ir tarptautinio susisiekimo transporto infrastruktūra. 
11. Plėtojami esami ir steigiami nauji logistikos centrai 
12. Tarptautinis Kauno (Karmėlavos) oro uostas užtikrina puikų susisiekimą su Europos 
Sąjungos šalimis (regioninis pigių skrydžių centras).  
13. Daug turizmui patrauklių objektų.  
14. Regione gausu patrauklaus kraštovaizdžio vietovių. 
15. Regione yra Birštono kurortas – turizmo traukos centras su išvystyta sveikatinimo 
paslaugų infrastruktūra 
16. Gamtinis ir kultūrinis potencialas sudaro prielaidas įvairių turizmo rūšių vystymui. 
17. Regione santykinai daugiau negu kituose regionuose modernių ūkių, gyvybingų 
kooperatinių ir žemės ūkio bendrovių. 
18. Ūkininkai aktyviai dalyvauja kaimo rėmimo, žemės ūkio garantijų fondo ir Europos 
Sąjungos finansinės paramos programose 
19. Sukaupta nemaža gamybinė patirtis ekologinėje žemdirbystėje, alternatyviose žemės ūkio 
veiklose 
20. Aktyvėja miesto ir kaimo bendruomenės, formuojasi bendruomeniniai judėjimai 
21. Regione sukoncentruotas žemės ūkio mokslinis potencialas. 
22. Regione veikia nuotolinio mokymosi sistemos. 
23. Regione kuriamos ir diegiamos „elektroninės sveikatos“ paslaugos. 
24. Vienas iš geriausiai sveikatos priežiūros ištekliais aprūpintų šalies regionų. 
25. Regione sukoncentruotas sveikatos mokslinis potencialas. 
26. Įgyvendinama regioninė atliekų tvarkymo sistema. 
 
 

Silpnybės 
1. Vyrauja darbo jėgai imlios ir žemos pridėtinės vertės pramonės šakos (lengvoji 
pramonė). 
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2. Pramonės gamyba sukoncentruota didžiuosiuose regiono miestuose. 
3. Beveik neišvystyta ekonomikos plėtros centrų infrastruktūra regiono centruose. 
4. Didžioji dalis regiono investicijų pritraukiama į Kauno miestą. 
5. Silpnai išvystyta verslo paslaugų, mokymo ir konsultavimo sistema. 
6. Nepakankamai išvystyta verslo informacinė sistema. 
7. Nepakankamas bendradarbiavimas tarp verslo ir valstybės bei vietos savivaldos 
institucijų rengiant ir įgyvendinant regiono plėtrai svarbius projektus. 
8. Specializuotų didelių parodų ir konferencijų centrų trūkumas. 
9. Nepakankamai išnaudojamas Tarptautinio Kauno (Karmėlavos) oro uosto potencialas. 
10. Neišvystyta Kauno miesto sujungimo su automagistrale Via Baltica infrastruktūra, 
pietrytinio aplinkkelio nebuvimas stabdo tranzitinio transporto problemų sprendimą. 
11. Prasta rajoninių kelių bei miestų gatvių ir jų infrastruktūros būklė regione. 
12. Nepakankamai išplėtotas savivaldybių centrus jungiančių kelių tinklas (nėra tiesioginio 
kelio Kėdainiai – Raseiniai, kelias Kaunas – Prienai neatitinka šiuolaikinių standartų, 
nebaigta kelio Kaunas – Jonava rekonstrukcija ir kt.). 
13. Nepakankamai išplėtota visuomeninio transporto sistema ir paslaugos. 
14. Eismo valdymo sistemos yra pasenusios ir, daugeliu atvejų, neefektyvios. 
15. Nepakankamai išvystyta turizmo infrastruktūra. 
16. Silpnai išvystyta turizmo informacinė sistema. 
17. Nepakankamas dėmesys skiriamas rinkodarai (Lietuvoje ir užsienyje) turizmo srityje. 
18. Neišvystyta kempingų, dviračių takų infrastruktūra. 
19. Nepakankamai išvystyta vandens transporto, mažųjų uostų ir prieplaukų infrastruktūra. 
20. Šiuolaikinius standartus atitinkančių ekonominės klasės viešbučių ir kempingų 
trūkumas. 
21. Pozityvios informacijos apie regioną stoka tiek vietiniu, tiek tarptautiniu lygiu. 
22. Jonavos rajono savivaldybėje aukštas nedarbo lygis. 
23. Prastėja žemės ūkio infrastruktūros būklė 
24. Dideli nenaudojamų žemės ūkio naudmenų plotai, ypač atokiose vietovėse ir mažiau 
palankiose ūkininkauti vietovėse. 
25. Vyrauja maži daugiašakiai ūkininkų ūkiai. 
26. Santykinai žemas namų ūkio kompiuterizacijos lygis, sąlyginai nedidelis interneto 
vartotojų skaičius. 
27. Silpnai išvystyta informacinė infrastruktūra. 
28. Neišplėtotos „elektroninės valdžios“, „elektroninės demokratijos“ ir „elektroninio 
verslo“ paslaugos. 
29. Prasta socialinės ir sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo įstaigų infrastruktūros 
būklė. 
30. Nepakankamai išvystyta socialinių paslaugų teikimo sistema. 
31. Pacientų poreikių neatitinkanti sveikatos priežiūros paslaugų struktūra. 
32. Neišplėtota ligų prevencijos sistema. 
33. Prasta vandentvarkos sistemų būklė. 
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34. Žemas daugelio pastatų energetinis efektyvumas. 
35. Neparengti regiono ir daugumos regiono savivaldybių teritorijų bendrieji planai, 
nepakankamai naudojama GIS. 
36. Daug apleistų, nenaudojamų ir suniokotų pastatų. 
 
 

Galimybės 
1. Numatomas Rail Baltica projekto įgyvendinimas sudarys palankesnes sąlygas 
intermodalinio transporto terminalo atsiradimui ir plėtrai. 
2. Didėjantys tranzitinio transporto srautai skatins Via Baltica magistralės teritorijos verslo 
infrastruktūros plėtrą.  
3. Didėjantis poreikis naujoms paslaugų rūšims (lošimai, golfas, sveikatinimo priemonės ir 
kt.), akivaizdžiai stiprėjantis pramogų verslas. 
4. Stiprėjantis kaimo turizmo sektorius, besiplečianti jo geografija ir paslaugų įvairovė. 
5. Kultūros paveldo objektai, siekiant išsaugoti jų vertę, gali būti pritaikyti turizmo 
paslaugų plėtrai. 
6. Galimybė regiono plėtrai pasinaudoti ES teikiama struktūrinių fondų ir Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai teikiama parama. 
7. Gerėjančios eksporto sąlygos dėl narystės PPO ir ES.  
8. Didėjantys užsienio turistų srautai.  
9. Spartėjantys žinių visuomenės formavimosi procesai. 
10. Birštono kurorto turimi gamtiniai ištekliai sudaro prielaidas tolimesnei sveikatinimo 
paslaugų plėtrai. 
11. Probleminės teritorijos statuso suteikimas Jonavos rajono savivaldybei sudaro sąlygas 
pasinaudoti tiksline Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei valstybės parama savivaldybės 
plėtrai. 
 
 

Grėsmės 
1. Gyventojų skaičiaus mažėjimas ir jų senėjimas. 
2. Kvalifikuotos darbo jėgos nutekėjimas į užsienį ir užsienio šalis. 
3. Pirmaisiais septyneriais narystės ES metais žemės ūkiui mokamos ženkliai mažesnės 
išmokos negu senosiose ES narėse. 
4. Nebaigtas žemės ir nekilnojamo turto nuosavybės atkūrimas. 
5. Sudėtingos įvažiavimo tvarkos sąlygos buvusių Sovietų Sąjungos šalių turistams. 
6. Stambių užsienio kompanijų atėjimas į Lietuvos rinką ir konkurencijos augimas. 
7. Nepakankamas dėmesys kultūrinio paveldo išsaugojimui  
8.  Skirtingas sveikatos priežiūros įstaigų pavaldumas gali neigiamai paveikti sveikatos 
priežiūros paslaugų struktūros optimizavimą. 
9.  Dėl pagrindinių energetinių išteklių tiekimo sistemos priklausomybės nuo Rusijos 
augančios energijos šaltinių  kainos. 
10. Dėl Ignalinos atominės elektrinės uždarymo gali išaugti elektros energijos kaina. 
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11. Grėsmė nepasinaudoti ES parama dėl nepakankamų administracinių gebėjimų. 
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3. KAUNO REGIONO PLĖTROS STRATEGIJA 

 
 

3.1. KAUNO REGIONO PLĖTROS VIZIJA 
 
 

KAUNO REGIONAS 2020 
Kauno apskritis – modernus Rytų ir Vidurio Europos žinių ekonomikos regionas, 

europinis mokslo, aukštųjų ir informacinių technologijų, kultūros bei turizmo centras su 
puikiai išvystyta tarptautinio susisiekimo ir logistikos infrastruktūra, jame gyvena nuolat 
besimokanti, versli, sveika ir saugi bendruomenė. 

Regiono modernumas išsiskiria naujosios ekonomikos plėtra, užtikrinančia aukštą 
gyvenimo kokybę ir spartų kaimo modernėjimą, ypatingu dėmesiu žmogaus ir aplinkos 
santarai, garantuojančiai darnų regiono vystymąsi.   

 
 
 
 
 

3.2. KAUNO REGIONO PLĖTROS PRIORITETAI 
 

€  NAUJOJI EKONOMIKA, apimanti verslo, pramonės, turizmo ir 
transporto infrastruktūros plėtrą. 

  

@ MODERNUS KAIMAS, apimantis žemės ūkio ir kaimo plėtrą 

  
☺☺☺☺ GYVENIMO KOKYBĖ,  apimanti žinių visuomenės kūrimą ir vystymą, 
žmogiškųjų išteklių ir viešųjų paslaugų vystymą. 

 

 ŽMOGAUS IR APLINKOS SANTARA, apimanti aplinkos apsaugą ir 
inžinerinės infrastruktūros plėtrą. 
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€ NAUJOJI EKONOMIKA 
 

KAUNO REGIONAS 2020 
Kauno regionas - vartai į Lietuvą ir kitas Rytų Europos valstybes. Regionas patrauklus šalies ir 

tarptautiniam verslui, jame veikia labai stiprūs ir saviti regioniniai pramonės centrai. Puikiai išvystyta 
tarptautinio susisiekimo ir logistikos sistema bei išnaudojama ypatinga geografinė padėtis daro regioną tiltu 
tarp Rytų ir Vakarų, Šiaurės ir Pietų. Kauno apskritis- moderniųjų technologijų ir žinių ekonomikos centras. 
Naujosios ekonomikos plėtra grindžiama stipriu moksliniu potencialu ir glaudžiu bendradarbiavimu su verslo 
struktūromis. Regionas yra garsus turizmo, parodų ir pramogų centras. 

 

Tikslas 1. PLĖTOTI KAUNO REGIONĄ KAIP MOKSLO IR VERSLO PARTNERYSTE 
PAGRĮSTĄ KONKURENCINGOS PRAMONĖS KRAŠTĄ  

 
 Uždavinys 1.1. Šalies ir tarptautiniu mastu įtvirtinti Kauno regiono, kaip modernios ir 
konkurenciškos pramonės krašto, įvaizdį 
 
Uždavinio įgyvendinimo priemonės 
 

Nr. Projekto (priemonės) pavadinimas 
Atsakinga 
institucija 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

Galimi finansavimo 
šaltiniai 

1.1.1. 
Mokslo, verslo, regioninės valdžios ir 
savivaldos bendradarbiavimo plėtra  

Kauno apskrities 
viršininko 
administracija 
(toliau – KAVA), 
Kėdainių rajono 
savivaldybės 
administracija 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai, 
kita tarptautinė 
finansinė parama 

1.1.2. 

Bendro verslo įmonių, mokslo ir 
studijų institucijų bei savivaldybių 
informacijos banko sukūrimas ir 
bendrų projektų rengimas bei 
įgyvendinimas Kauno regione 

KAVA, Kauno 
apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai, 
kita tarptautinė 
finansinė parama 

1.1.3. 

Kauno kaip universitetinio ir 
technologinio regiono įvaizdžio 
strategijos sukūrimas ir 
įgyvendinimas 

KAVA, Kauno 
apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai, 
kita tarptautinė 
finansinė parama 

1.1.4. 
Regiono verslo įmonių teigiamo 
įvaizdžio formavimas ir 
bendradarbiavimo skatinimas 

KAVA, Kauno 
apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

 
Uždavinys 1.2. Sudaryti sąlygas modernios ir konkurenciškos pramonės plėtotei bei 

vietos ir užsienio investicijoms 
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Uždavinio įgyvendinimo priemonės 
 

 
Tikslas 2. SUDARYTI PALANKIAS SĄLYGAS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO 

ĮMONIŲ PLĖTRAI 
 
 Uždavinys 2.1. Gerinti teisines, ekonomines, infrastruktūrines ir kitas verslo aplinkos 
sąlygas, įgalinančias plėtoti smulkaus ir vidutiniojo verslo sferą bei didinti jo 
konkurencingumą 
 
Uždavinio įgyvendinimo priemonės 

Nr. Projekto (priemonės) pavadinimas Atsakinga institucija 
Įgyvendinimo 

laikotarpis 
Galimi finansavimo 

šaltiniai 

1.2.1. 
Plyno lauko investicijų skatinimas 
ir infrastruktūras kūrimas  

Birštono, Jonavos rajono, 
Kaišiadorių rajono, 
Kauno rajono, Kėdainių 
rajono, Prienų rajono, 
Raseinių rajono 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.2.2. 
Infrastruktūros kūrimas Kauno 
laisvoje ekonominėje zonoje  

KAVA, Kauno rajono 
savivaldybės 
administracija 

2007-2013 

Savivaldybės 
biudžetas, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.2.3. 

Kauno MTP „Technopolis“ plėtra 
(infrastruktūra, paslaugų paketų 
inovatyvioms įmonėms 
formavimas – technologijų 
perdavimas, technologinis auditas, 
mokslinių tyrimų 
komercializavimas ir kt.) 

Kauno miesto 
savivaldybės 
administracija 

2007-2013 

Savivaldybės 
biudžetas, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.2.4. 
Esamų pramoninių teritorijų ir jų 
inžinerinės infrastruktūros plėtra 

Jonavos rajono  
savivaldybės 
administracija, Kėdainių 
rajono savivaldybės 
administracija, Raseinių 
rajono savivaldybės 
administracija 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.2.5. 
Viešojo logistikos centro įkūrimas 
Kauno regione 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.2.6. 
Kauno miesto užsienio investicijų 
pritraukimo priemonių sukūrimas 
ir įgyvendinimas 

Kauno miesto 
savivaldybės 
administracija 

2007-2013 

Savivaldybės 
biudžetas, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai, 
kita tarptautinė 
finansinė parama 
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Nr. 
Projekto (priemonės) 

pavadinimas 
Atsakinga institucija 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

Galimi finansavimo 
šaltiniai 

2.1.1. 

Smulkaus ir vidutinio verslo 
plėtros Kauno regione 
programos įgyvendinimas ir 
periodinis jos atnaujinimas 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

2.1.2. 
Kauno regiono savivaldybių 
verslų pristatymo leidinio 
leidyba  

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybės 
biudžetas, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

 
 Uždavinys 2.2. Sukurti kompleksinį verslo informacijos, mokymo ir konsultavimo 
paslaugas teikiančių centrų tinklą  
 
Uždavinio įgyvendinimo priemonės 

Nr. 
Projekto (priemonės) 

pavadinimas 
Atsakinga institucija 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

Galimi finansavimo 
šaltiniai 

2.2.1. 
Verslo informacinių centrų tinklo 
ir paslaugų plėtra  

Birštono, Jonavos 
rajono, Kaišiadorių 
rajono, Kauno 
rajono, Kėdainių 
rajono, Prienų 
rajono, Raseinių 
rajono savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

2.2.2. 
Jaunimo verslumo ugdymo centrų 
įsteigimas 

KAVA, Birštono, 
Jonavos rajono, 
Kaišiadorių rajono, 
Kauno rajono, 
Kėdainių rajono, 
Prienų rajono, 
Raseinių rajono 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

 
 Uždavinys 2.3. Steigti ir vystyti intensyvios ekonomikos plėtros centrus ir verslo 
inkubatorius. 
 
Uždavinio įgyvendinimo priemonės 

Nr. 
Projekto (priemonės) 

pavadinimas 
Atsakinga institucija 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

Galimi finansavimo 
šaltiniai 

2.3.1. 
Verslo informacinių centrų 
patalpų inkubuojamoms 
įmonėms plėtra 

Birštono, Jonavos 
rajono, Kaišiadorių 
rajono, Kauno 
rajono, Kėdainių 
rajono, Prienų 
rajono, Raseinių 
rajono savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 
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2.3.2. 
Verslo inkubatorių plėtra Kauno 
regiono mokslo ir technologijų 
parkuose 

KAVA, Kauno 
miesto savivaldybės 
administracija, 
Kauno rajono 
savivaldybės 
administracija 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

 
Tikslas 3. TOBULINTI REGIONO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪRĄ 

INTEGRUOJANT JĄ Į EUROPOS SĄJUNGOS TRANSEUROPINĮ TINKLĄ. 
 

Uždavinys 3.1. Vystyti turimą Kauno regiono transporto infrastruktūros potencialą. 
 
Uždavinio įgyvendinimo priemonės 

Nr. 
Projekto (priemonės) 

pavadinimas 
Atsakinga institucija 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

Galimi finansavimo 
šaltiniai 

3.1.1. 
Kauno regiono miestų 
aplinkkelių tiesimas 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos  

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

3.1.2. 
Kauno tarptautinio oro uosto 
plėtra 

Kauno rajono 
savivaldybės 
administracija 

2007-2013 
Savivaldybės biudžetas, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

3.1.3. 
S.Dariaus ir S.Girėno oro uosto 
infrastruktūros 
modernizavimas 

Kauno miesto 
savivaldybės 
administracija, VšĮ 
„S.Dariaus ir S.Girėno 
aerodromas“ 

2007-2013 
Savivaldybės biudžetas, 
ES struktūriniai fondai 

3.1.4. 
Europinio standarto 
geležinkelio vėžės statyba 

KAVA, Kauno rajono 
savivaldybės 
administracija 

2007-2013 
Valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

3.1.5. 
Viduklės geležinkelio stoties 
potencialo vystymas 

Raseinių  rajono 
savivaldybės 
administracija 

2007-2013 
Savivaldybės biudžetas, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

3.1.6. 
Nemuno ir Neries upių 
vandens transporto 
infrastruktūros vystymas  

Kauno miesto 
savivaldybės 
administracija , Kauno 
rajono savivaldybės 
administracija 

2007-2013 
Savivaldybės biudžetas, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

3.1.7. Autobusų stočių rekonstrukcija  

Jonavos rajono  
savivaldybės 
administracija, Raseinių 
rajono savivaldybės 
administracija,  
Kėdainių rajono 
 savivaldybės 
administracija 

2007-2013 

Savivaldybės biudžetas, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai, 
privačios lėšos 

 
Uždavinys 3.2. Plėtoti Kauno apskrities miestų ir rajonų visų rūšių susisiekimo 

infrastruktūrą. 
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Uždavinio įgyvendinimo priemonės 

Nr. 
Projekto (priemonės) 

pavadinimas 
Atsakinga 
institucija 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

Galimi finansavimo 
šaltiniai 

3.2.1. 

Kauno regiono miestų, miestelių 
ir kaimų gatvių  rekonstrukcija, 
naujų gatvių tiesimas, taip pat 
apšvietimo ir lietaus 
kanalizacijos įrengimas 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

3.2.2. 
Kauno regiono miestų, miestelių 
ir kaimų gatvių sankryžų 
rekonstrukcija 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

3.2.3. 

Kauno regiono savivaldybių 
žvyrkelių dangų tobulinimas ir 
gruntinių kelių rekonstrukcija į 
žvyrkelius  

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

3.2.4. 
Kauno regiono savivaldybių 
žvyrkelių bei gatvių su žvyro ir 
grunto danga asfaltavimas  

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

3.2.5. Viešojo transporto 
infrastruktūros modernizavimas 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

3.2.6. Tiltų statyba ir rekonstrukcija 
Kauno regione 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

3.2.7. 
Susisiekimo komunikacijų 
infrastruktūros apskaitos 
atlikimas 

Kauno rajono 
savivaldybės 
administracija 

2007-2013 
Savivaldybės biudžetas, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

3.2.8. 

Viešojo transporto 
reorganizacija, programinės 
sistemos įdiegimas ir reikiamos 
infrastruktūros sukūrimas 

Kauno rajono 
savivaldybės 
administracija,  
Kėdainių rajono 
 savivaldybės 
administracija 

2007-2013 
Savivaldybės biudžetas, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

3.2.9. Kelių ir gatvių programinės 
sistemos įdiegimas 

Kauno rajono 
savivaldybės 
administracija 

2007-2013 
Savivaldybės biudžetas, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

3.2.10. 
Antžeminių ir požeminių 
automobilių parkavimo aikštelių 
įrengimas 

Kauno miesto 
savivaldybės 
administracija 

2007-2013 

Savivaldybės biudžetas, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai, kita 
tarptautinė finansinė 
parama, privačios lėšos 

 
Uždavinys 3.3. Diegti ir modernizuoti eismo valdymo sistemas, kompensacines bei 

saugumo priemones 
 
Uždavinio įgyvendinimo priemonės 

Nr. Projekto (priemonės) pavadinimas Atsakinga institucija 
Įgyvendinimo 

laikotarpis 
Galimi finansavimo 

šaltiniai 

3.3.1. 
Pėsčiųjų ir dviračių takų 
įrengimas ir atnaujinimas bei 

Kauno apskrities 
savivaldybių 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
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pėsčiųjų tiltų statyba Kauno 
regione 

administracijos struktūriniai fondai 

3.3.2. 
Šiuolaikinės integruotos eismo 
valdymo sistemos įdiegimas ir 
tobulinimas 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

3.3.3. 
Automatizuotos gatvių tinklo 
valdymo ir priežiūros sistemos 
plėtra Kauno mieste 

Kauno miesto 
savivaldybės 
administracija 

2007-2013 
Savivaldybės biudžetas, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

3.3.4. 

Bendros viešojo transporto ir 
automobilių stovėjimo 
elektroninių bilietų sistemos 
įdiegimas Kauno mieste 

Kauno miesto 
savivaldybės 
administracija 

2007-2013 
Savivaldybės biudžetas, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

3.3.5. Šaligatvių įrengimas ir 
rekonstrukcija Kauno regione 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

 
Tikslas 4. SIEKTI, KAD KAUNO REGIONAS TAPTŲ TARPTAUTINIO TURIZMO IR 

ĮVAIRIAPUSIŠKŲ POILSIO PASLAUGŲ CENTRU.    
 Uždavinys 4.1. Išvystyti poilsio, pramogų, rekreacinio sporto ir turizmo paslaugų 
infrastruktūrą, atitinkančią Vakarų šalių kokybės standartus. 
 
Uždavinio įgyvendinimo priemonės 

Nr. 
Projekto (priemonės) 

pavadinimas 
Atsakinga institucija 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

Galimi finansavimo 
šaltiniai 

4.1.1. 
Viešosios infrastruktūros 
sukūrimas Nemuno saloje 
Kaune 

Kauno miesto savivaldybės 
administracija 

2007-2013 

Savivaldybės 
biudžetas, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

4.1.2. 
Sporto rūmų Nemuno saloje 
Kauno mieste statyba ir 
įrengimas 

Kauno miesto savivaldybės 
administracija 

2007-2009 

Savivaldybės 
biudžetas, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai, 
privačios lėšos 

4.1.3. 
Viešosios teminio pramogų 
parko infrastruktūros Nemuno 
saloje išvystymas Kauno mieste 

Kauno miesto savivaldybės 
administracija 

2007-2013 

Savivaldybės 
biudžetas, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai, 
privačios lėšos 

4.1.4. 
„Girstučio“ kultūros ir sporto 
rūmų rekonstrukcija Kauno 
mieste 

Kauno miesto savivaldybės 
administracija, VšĮ 
„Girstučio kultūros ir sporto 
centras“ 

2007-2013 

Savivaldybės 
biudžetas, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai, 
privačios lėšos 

4.1.5. 
Kongresų ir koncertų rūmų 
statyba Kauno mieste 

Kauno miesto savivaldybės 
administracija 

2007-2010 

Savivaldybės 
biudžetas, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai, 
privačios lėšos 

4.1.6. 
Kultūros paveldo objektų 
pritaikymas turizmui Kauno 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių administracijos 

2008-2013 
Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
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apskrityje biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

4.1.7. 
Lietuvos zoologijos sodo 
rekonstrukcija pritaikant 
turizmui 

KAVA, Kauno miesto 
savivaldybės administracija 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

4.1.8. 

Jono Pauliaus II piligrimų kelio 
projekto įgyvendinimas ir 
reikalingos infrastruktūros 
sukūrimas 

KAVA, Kauno miesto 
savivaldybės administracija, 
Raseinių rajono savivaldybės 
administracija, Kauno 
arkivyskupijos kurija 

2007-2013 

Savivaldybės 
biudžetas, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

4.1.9. 
Kauno ir Kėdainių senamiesčių 
atnaujinimas 

Kauno miesto savivaldybės 
administracija, Kėdainių 
rajono savivaldybės 
administracija 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

4.1.10. 
Vietinių amatų atgaivinimas ir 
vystymas bei panaudojimas 
turizmo plėtrai 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos, KRTIC 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

4.1.11. 
Pramogų, sveikatingumo ir 
sporto kompleksų statyba ir 
įrengimas 

Kauno apskrities 
savivaldybių administracijos 

2008-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

4.1.12. 

Kauno regiono kempingų 
tinklo išdėstymo teritorinio 
planavimo dokumentų 
parengimas ir bazinės 
infrastruktūros kempingams 
įrengti sukūrimas. 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių administracijos 

2007-2010 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

4.1.13. 
Kauno regiono viešosios 
autoturizmo infrastruktūros 
plėtra ir trasų žymėjimas  

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių administracijos 

2008-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

4.1.14. 
Via Baltica turizmo 
infrastruktūros plėtra  

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

4.1.15. 
Privažiuojamųjų kelių prie 
turizmo objektų bei rekreacinių 
zonų įrengimas 

Kauno apskrities 
savivaldybių administracijos 

2008-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

4.1.16. 
Piliakalnių pritaikymas 
turizmo reikmėms Kauno 
regione 

Kauno apskrities 
savivaldybių administracijos 

2007-2013 

Savivaldybės 
biudžetas, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

4.1.17. 
Kauno marių regioninio parko 
plėtra 

KAVA, Kaišiadorių rajono 
savivaldybės administracija, 
Kauno rajono savivaldybės 
administracija, Kauno miesto 
savivaldybės administracija 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

4.1.18. Vandens turizmo trasų Kauno KAVA, Kauno apskrities 2007-2013 Savivaldybių 
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regiono upėmis sukūrimas ir 
vandens turizmo ir pramogų 
vystymas, taip pat sukuriant 
reikiamą infrastruktūrą 

savivaldybių administracijos biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

4.1.19. 

Vandens turizmo kranto 
infrastruktūros plėtros 
projektų, skatinančių kurti 
kompleksinius turizmo 
produktus Kauno regione, 
įgyvendinimas 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

4.1.20. 
Kauno regiono dviračių trasų 
ženklinimas 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

4.1.21. 

Kauno regione esančių 
Nacionalinių dviračių trasų 
dalies įrengimo techninės 
dokumentacijos parengimas 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių administracijos 

2008-2010 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

4.1.22. 

Dviračių, riedučių, bėgimo ir 
slidinėjimo trasų įrengimas ir jų 
infrastruktūros 
modernizavimas 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

4.1.23. 
Golfo aikštynų įrengimas 
Kauno regione 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių administracijos 

2007-2009 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, privačios 
lėšos 

4.1.24. 

Pažintinių turistinių trasų ir 
apžvalgos aikštelių tinklo su 
pilna turizmo infrastruktūra 
įrengimas Kauno regiono 
gamtinėje kultūrinėje aplinkoje 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių administracijos 

2008-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

4.1.25. 
Gamtos išteklių pritaikymas 
rekreacijai ir turizmui Kauno 
apskrityje 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

4.1.26. 
Kauno regiono paplūdimių ir 
infrastruktūros plėtra 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

4.1.27. 

Aktyvaus poilsio, 
sveikatingumo ir rekreacijos 
infrastruktūros sukūrimas ir 
modernizavimas Kauno 
regione 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

4.1.28. 
Aviaturizmo plėtra Pociūnų 
aerodrome 

Prienų rajono savivaldybės 
administracija 

2007-2013 

Savivaldybės 
biudžetas, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

4.1.29. 
Informacinių stendų ir 
turistinių rodyklių įrengimas 
Kauno regione 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių administracijos 

2008-2013 
Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
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struktūriniai fondai 

4.1.30. 
Kauno apskrities muziejų 
modernizavimas ir plėtra 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

4.1.31. 
Pažaislio vienuolyno ansamblio 
atgaivinimas  ir panaudojimas 
kultūrinio turizmo plėtrai   

KAVA, Kauno miesto 
savivaldybės administracija 

2007-2013 

Savivaldybės 
biudžetas, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

4.1.32. 

Sveikatingumo ir turizmo 
komplekso įrengimas VšĮ 
Tulpės sanatorijoje bei 
infrastruktūros 
modernizavimas 

Birštono savivaldybės 
administracija 

2007-2013 

Savivaldybės 
biudžetas, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

 
 Uždavinys 4.2. Stiprinti turizmo informacinę sistemą ir aktyviai vykdyti rinkodarą. 
Uždavinio įgyvendinimo priemonės  
 

Nr. 
Projekto (priemonės) 

pavadinimas 
Atsakinga institucija 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

Galimi finansavimo 
šaltiniai 

4.2.1. 

Savito tarptautinio kasmetinio 
renginio Kauno regione 
sukūrimas ir įvairių tematinių 
bei proginių renginių 
organizavimas 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, 
Europos Sąjungos 
(toliau – ES) 
struktūriniai fondai 

4.2.2. 
Renginių, pritraukiančių 
turistus, kokybės gerinimo 
programos parengimas 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2010 Savivaldybių biudžetai 

4.2.3. 

Naujų dalykinio, 
konferencinio ir renginių 
turizmo programų bei turizmo 
produktų kūrimas 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

4.2.4 

Kauno apskrities, kaip 
turistams patrauklaus regiono, 
įvaizdžio strategijos 
sukūrimas ir šiuolaikiška 
turizmo informacijos sklaida  

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos, KRTIC 

2007-2009 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas 

4.2.5 
Elektroninių turizmo paslaugų 
įdiegimas ir plėtra 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos, KRTIC 

2009-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

4.2.6 
Kauno regiono turizmo 
tarybos įsteigimas ir veiklos 
organizavimas 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos, KRTIC 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas 

4.2.7 
Turistų srautų Kauno regiono 
savivaldybėse analizė ir 
stebėsena 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos, KRTIC 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

4.2.8 

Dalykinio, konferencinio ir 
renginių turizmo informacijos 
sklaida panaudojant regiono 
išteklius ir kompleksinių 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos, KRTIC 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 
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paslaugų kūrimas 

4.2.9 

Specialios turizmo 
informacijos rengimas ir 
sklaida, siekiant propaguoti 
Kauno regioną atvykstamajam 
turizmui 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos, KRTIC 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

4.2.10 

Vieningos Kauno regiono 
savivaldybių rinkodaros 
strategijos sukūrimas ir 
įgyvendinimas. 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

4.2.11 
Turizmo informacinių centrų 
veiklos efektyvumo didinimas 
ir jų tinklo plėtra 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos, KRTIC 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

4.2.12 
Turizmo informacinės 
sistemos  plėtra 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos, KRTIC 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

4.2.13 

Kauno regiono turizmo 
informacinio centro, kaip 
„konvencijų biuro“ veiklos 
vystymas 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos, KRTIC 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas 

4.2.14 
Turizmo verslo misijų ir 
žurnalistų, turų operatorių 
organizavimas Kauno regione 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos, KRTIC 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas 

4.2.15 
Regiono turizmo srities 
darbuotojų administracinių 
gebėjimų stiprinimas 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos, KRTIC 

2007-2013 

Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai, 
kita tarptautinė 
finansinė parama 
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@ MODERNUS KAIMAS 
 
Kauno regionas išsiskiria kaimo modernumu. Tam didelę įtaką daro vietos bendruomenės ir jų stiprūs 

partnerystės ryšiai bei puikiai išplėtota informacinė infrastruktūra. Bendruomenių nariai aktyviai dalyvauja 
identifikuojant ir sprendžiant iškilusias problemas. Kaimiškose vietovėse išvystyta alternatyvi ekonominė 
veikla, išplėtotas netradicinis žemės ūkis, tradicinis žemės ūkis pagrįstas moderniais ūkininkavimo metodais.  

 
Tikslas 1. STIPRINTI KAIMO BENDRUOMENES, GERINTI INFRASTRUKTŪRĄ. 
 

Uždavinys 1.1. Telkti ir aktyvinti kaimo bendruomenes, plėtoti partnerystę. 
 
Uždavinio įgyvendinimo priemonės 
 

Nr. 
Projekto (priemonės) 

pavadinimas 
Atsakinga institucija 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

Galimi finansavimo 
šaltiniai 

1.1.1. 
Aktyvaus poilsio 
infrastruktūros plėtra kaimo 
vietovėse  

Birštono, Jonavos rajono, 
Kaišiadorių rajono, Kauno 
rajono, Kėdainių rajono, 
Prienų rajono, Raseinių rajono 
savivaldybių administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.1.2. 
Kaimo kultūros namų bei 
centrų modernizavimas ir 
renovavimas 

Birštono, Jonavos rajono, 
Kaišiadorių rajono, Kauno 
rajono, Kėdainių rajono, 
Prienų rajono, Raseinių rajono 
savivaldybių administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.1.3. 
Kaimo gyventojų 
kompiuterinio raštingumo 
tobulinimas 

Birštono, Jonavos rajono, 
Kaišiadorių rajono, Kauno 
rajono, Kėdainių rajono, 
Prienų rajono, Raseinių rajono 
savivaldybių administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.1.4. 
Internetinės prieigos kaimo 
vietovėse Kauno apskrityje 
tinklo plėtra 

Birštono, Jonavos rajono, 
Kaišiadorių rajono, Kauno 
rajono, Kėdainių rajono, 
Prienų rajono, Raseinių rajono 
savivaldybių administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.1.5. 
Vietos veiklos grupių 
strategijų rengimas ir 
įgyvendinimas 

Birštono, Jonavos rajono, 
Kaišiadorių rajono, Kauno 
rajono, Kėdainių rajono, 
Prienų rajono, Raseinių rajono 
savivaldybių administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.1.6. 

Sporto ir vaikų žaidimų 
aikštelių seniūnijų 
gyvenvietėse atnaujinimas bei 
įrengimas 

Birštono, Jonavos rajono, 
Kaišiadorių rajono, Kauno 
rajono, Kėdainių rajono, 
Prienų rajono, Raseinių rajono 
savivaldybių administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.1.7 
Bendruomenių patalpų kaimo 
vietovėse įrengimas su visa 

Birštono, Jonavos rajono, 
Kaišiadorių rajono, Kauno 

2007-2013 
Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
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infrastruktūra, apimant 
internetinę prieigą 

rajono, Kėdainių rajono, 
Prienų rajono, Raseinių rajono 
savivaldybių administracijos 

biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.1.8. 
Kultūrinio sportinio gyvenimo 
aktyvinimas 

Birštono, Jonavos rajono, 
Kaišiadorių rajono, Kauno 
rajono, Kėdainių rajono, 
Prienų rajono, Raseinių rajono 
savivaldybių administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.1.9. 

Bendruomeniškumo ugdymas 
– bendruomenių veiklos 
skatinimas ir aktyvių žmonių 
mokymas  

Birštono, Jonavos rajono, 
Kaišiadorių rajono, Kauno 
rajono, Kėdainių rajono, 
Prienų rajono, Raseinių rajono 
savivaldybių administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

 
Uždavinys 1.2. Pagerinti žemės ūkio ir kaimo inžinerinių tinklų infrastruktūrą ir ją 

plėtoti 
  

Uždavinio įgyvendinimo priemonės 
 

Nr. 
Projekto (priemonės) 

pavadinimas 
Atsakinga institucija 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

Galimi finansavimo 
šaltiniai 

1.2.1. 

Kaimiškųjų vietovių 
drenažo - melioracijos 
sistemos funkcionavimo 
užtikrinimas ir plėtra  

Birštono, Jonavos rajono, 
Kaišiadorių rajono, Kauno 
rajono, Kėdainių rajono, Prienų 
rajono, Raseinių rajono 
savivaldybių administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.2.2. 
Kaimo vietovių inžinerinių 
tinklų atnaujinimas ir 
tobulinimas  

Birštono, Jonavos rajono, 
Kaišiadorių rajono, Kauno 
rajono, Kėdainių rajono, Prienų 
rajono, Raseinių rajono 
savivaldybių administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.2.3. 

Užtvankų statyba ir jų 
infrastruktūros įrengimas 
bei esamų tvenkinių 
infrastruktūros 
atnaujinimas 

Birštono, Jonavos rajono, 
Kaišiadorių rajono, Kauno 
rajono, Kėdainių rajono, Prienų 
rajono, Raseinių rajono 
savivaldybių administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.2.4. 
Pralaidų ir tiltų statyba, 
remontas bei 
rekonstrukcija  

Kauno rajono savivaldybės 
administracija, Kėdainių rajono 
 savivaldybės administracija 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.2.5. 

Kaimų dojofikavimas, 
sudarant sąlygas 
mokykloms naudoti dujas 
vietoj elektros 

Jonavos rajono savivaldybės 
administracija 

2008-2013 
Savivaldybės 
biudžetas, valstybės 
biudžetas 

 

Uždavinys 1.3. Gerinti žemės ūkio specialistų ir žemdirbių mokymo ir konsultavimo 
sistemą. 
 
Uždavinio įgyvendinimo priemonės 
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Nr. 
Projekto (priemonės) 

pavadinimas 
Atsakinga institucija 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

Galimi finansavimo 
šaltiniai 

1.3.1. 

Verslo informacinių centrų ir 
viešųjų įstaigų tinklo 
panaudojimas konsultavimui 
žemės ūkio klausimais/ 
mokymams.  

Birštono, Jonavos rajono, 
Kaišiadorių rajono, 
Kauno rajono, Kėdainių 
rajono, Prienų rajono, 
Raseinių rajono 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.3.2. 

Alternatyvių verslų plėtros 
Kauno regione (mokymai, 
patirties dalinimasis, 
technologijų diegimas ir pan.) 
rėmimas 

Birštono, Jonavos rajono, 
Kaišiadorių rajono, 
Kauno rajono, Kėdainių 
rajono, Prienų rajono, 
Raseinių rajono 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.3.3. 
Žemės ūkio mokyklų ir kitų 
mokymo institucijų įtraukimas į 
nuolatinį kvalifikacijos kėlimą  

Birštono, Jonavos rajono, 
Kaišiadorių rajono, 
Kauno rajono, Kėdainių 
rajono, Prienų rajono, 
Raseinių rajono 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.3.4. 

Žemės ūkio mokslo, studijų ir 
verslo plėtra steigiant 
specializuotą   
 „Žemės, miškų, vandens ir 
maisto ūkio mokslo, studijų ir 
verslo   
Valstybinės reikšmės centrą 
(slėnį) „Agropolis““ 

Kauno rajono 
savivaldybės 
administracija, LŽŪU, 
privatus verslas 

2007-2013 

Savivaldybės biudžetas, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai, 
privačios lėšos 

 
Uždavinys 1.4. Išsaugoti kultūrinį paveldą kaimo vietovėse  

Uždavinio įgyvendinimo priemonės 
 

Nr. 
Projekto (priemonės) 

pavadinimas 
Atsakinga institucija 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

Galimi finansavimo 
šaltiniai 

1.4.1. 
„Amatų kiemelių“ steigimas 
ir rėmimas 

Birštono, Jonavos rajono, 
Kaišiadorių rajono, Kauno 
rajono, Kėdainių rajono, Prienų 
rajono, Raseinių rajono 
savivaldybių administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.4.2. 
Kaimo kultūrinio paveldo 
objektų pritaikymas turizmo 
ir bendruomenių reikmėms 

Birštono, Jonavos rajono, 
Kaišiadorių rajono, Kauno 
rajono, Kėdainių rajono, Prienų 
rajono, Raseinių rajono 
savivaldybių administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.4.3. 
Etnografinių renginių 
skatinimas ir rėmimas 

Birštono, Jonavos rajono, 
Kaišiadorių rajono, Kauno 

2007-2013 
Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
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rajono, Kėdainių rajono, Prienų 
rajono, Raseinių rajono 
savivaldybių administracijos 

biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

 
Tikslas 2. PADIDINTI TRADICINIŲ ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ GAMYBOS 

EFEKTYVUMĄ IR KONKURENCINGUMĄ. 
 

Uždavinys 2.1. Padidinti žemės ūkio pirminės gamybos struktūrų gyvybingumą, 
modernizuoti ir ekologizuoti gamybos procesus. 

 
Uždavinio įgyvendinimo priemonės 

 

Nr. 
Projekto (priemonės) 

pavadinimas 
Atsakinga institucija 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

Galimi finansavimo 
šaltiniai 

2.1.1. Dirvožemio tyrimų vykdymas 

Birštono, Jonavos rajono, 
Kaišiadorių rajono, Kauno 
rajono, Kėdainių rajono, 
Prienų rajono, Raseinių 
rajono savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

2.1.2. 
Žemės ūkio rėmimo fondų 
įkūrimas ir programų 
parengimas 

Birštono, Jonavos rajono, 
Kaišiadorių rajono, Kauno 
rajono, Kėdainių rajono, 
Prienų rajono, Raseinių 
rajono savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

2.1.3. 
Biologinės pažangos 
skatinimas žemės ūkyje  

Birštono, Jonavos rajono, 
Kaišiadorių rajono, Kauno 
rajono, Kėdainių rajono, 
Prienų rajono, Raseinių 
rajono savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

2.1.4. 
Pirminės žemės ūkio gamybos 
struktūrinių vienetų 
kooperacijos skatinimas 

Birštono, Jonavos rajono, 
Kaišiadorių rajono, Kauno 
rajono, Kėdainių rajono, 
Prienų rajono, Raseinių 
rajono savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

2.1.5. 

Ekologinės žemės ūkio 
produkcijos gamybos plėtra, 
įskaitant paramą ekologiniam 
ūkininkavimui 

Birštono, Jonavos rajono, 
Kaišiadorių rajono, Kauno 
rajono, Kėdainių rajono, 
Prienų rajono, Raseinių 
rajono savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

 
Uždavinys 2.2. Modernizuoti ir ekologizuoti žemės ūkio produkcijos perdirbimą, 

sukurti veiksmingą rinkodaros sistemą. 
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Uždavinio įgyvendinimo priemonės 
 

Nr. 
Projekto (priemonės) 

pavadinimas 
Atsakinga institucija 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

Galimi finansavimo 
šaltiniai 

2.2.1. 

Žemės ūkio produktų 
surinkimo, supirkimo ir 
perdirbimo punktų, 
atitinkančių ES standartus 
įrengimas ir plėtra  

Birštono, Jonavos rajono, 
Kaišiadorių rajono, Kauno 
rajono, Kėdainių rajono, Prienų 
rajono, Raseinių rajono 
savivaldybių administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

2.2.2. 
Investicijų į žemės ūkio 
produkcijos perdirbimo 
įmones skatinimas 

Birštono, Jonavos rajono, 
Kaišiadorių rajono, Kauno 
rajono, Kėdainių rajono, Prienų 
rajono, Raseinių rajono 
savivaldybių administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

2.2.3. 

Įmonių, perdirbančių 
žemės ūkio produkciją į ne 
maisto produktus, veiklos 
plėtros skatinimas 

Birštono, Jonavos rajono, 
Kaišiadorių rajono, Kauno 
rajono, Kėdainių rajono, Prienų 
rajono, Raseinių rajono 
savivaldybių administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

2.2.4. 
Parama gamintojų grupių 
įsikūrimui 

Kauno rajono savivaldybės 
administracija, Kėdainių rajono 
 savivaldybės administracija 

2007-2013 

Savivaldybės 
biudžetas, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

 
Tikslas 3.  PLĖTOTI NETRADICINĮ ŽEMĖS ŪKĮ IR ŽEMĖS ŪKIUI ALTERNATYVIĄ 

EKONOMINĘ VEIKLĄ. 
Uždavinys 3.1. Plėtoti paslaugų verslus, miško verslus ir alternatyviąją energetiką 

kaimo vietovėse.  
 

Uždavinio įgyvendinimo priemonės 
 

Nr. 
Projekto (priemonės) 

pavadinimas 
Atsakinga institucija 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

Galimi finansavimo 
šaltiniai 

3.1.1. 
Verslų įvairovės didinimas 
kaimo vietovėse 

Birštono, Jonavos rajono, 
Kaišiadorių rajono, Kauno 
rajono, Kėdainių rajono, 
Prienų rajono, Raseinių 
rajono savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybės 
biudžetas, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai, 
privačios lėšos 

3.1.2. 

Verslo plėtros ir naujų 
technologijų tyrimai ir 
konkurencingumo stiprinimo 
priemonės (parodos, 
lankstinukai, reklamos, rinkos 
tyrimai ir pan.) 

Birštono, Jonavos rajono, 
Kaišiadorių rajono, Kauno 
rajono, Kėdainių rajono, 
Prienų rajono, Raseinių 
rajono savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybės 
biudžetas, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

3.1.3. 
Konsultacijų verslui ir plėtra 
kaimo žmonių gebėjimų 
ugdymas 

Birštono, Jonavos rajono, 
Kaišiadorių rajono, Kauno 
rajono, Kėdainių rajono, 
Prienų rajono, Raseinių 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 
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rajono savivaldybių 
administracijos 

3.1.4. 
Biokuro gamybos verslo 
skatinimas kaime 

Birštono, Jonavos rajono, 
Kaišiadorių rajono, Kauno 
rajono, Kėdainių rajono, 
Prienų rajono, Raseinių 
rajono savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybės 
biudžetas, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai, 
privačios lėšos 

 
Uždavinys 3.2. Pagerinti žemėvaldą ir žemėnaudą. 

 
Uždavinio įgyvendinimo priemonės 
 

Nr. 
Projekto (priemonės) 

pavadinimas 
Atsakinga institucija 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

Galimi finansavimo 
šaltiniai 

3.2.1. 
Žemės ūkio paskirties žemės 
sklypų konsolidavimo 
priemonių rėmimas 

KAVA, Birštono, Jonavos 
rajono, Kaišiadorių rajono, 
Kauno rajono, Kėdainių 
rajono, Prienų rajono, 
Raseinių rajono savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

3.2.2. 
Netinkamų žemės ūkio 
paskirties žemių užsodinimas 
mišku 

KAVA, Birštono, Jonavos 
rajono, Kaišiadorių rajono, 
Kauno rajono, Kėdainių 
rajono, Prienų rajono, 
Raseinių rajono savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai, 
privačios lėšos 

3.2.3. 
Visuomeninės paskirties 
žemės sklypų nuosavybės 
dokumentų sutvarkymas 

KAVA, Birštono, Jonavos 
rajono, Kaišiadorių rajono, 
Kauno rajono, Kėdainių 
rajono, Prienų rajono, 
Raseinių rajono savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

3.2.4. 

Tvenkinių ir kitų vandens 
telkinių vandens telkinių 
valymas, pakrančių zonų 
sutvarkymas ir pritaikymas  
rekreacinėms zonoms  

Birštono, Jonavos rajono, 
Kaišiadorių rajono, Kauno 
rajono, Kėdainių rajono, 
Prienų rajono, Raseinių rajono 
savivaldybių administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

3.2.5. 
Žemės ūkio valdų 
modernizavimas 

Kauno rajono savivaldybės 
administracija 

2007-2013 

Savivaldybės 
biudžetas, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai, 
privačios lėšos 
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☺☺☺☺ GYVENIMO KOKYBĖ 

 
Kauno regionas – šalies informacinės visuomenės centras, kuriame gyvena pažangūs ir nuolat 

besimokantys žmonės. Išplėtota ir subalansuota socialinės ir sveikatos priežiūros, rekreacijos, švietimo ir 
ugdymo sistema daro regioną patraukliu gyventi, dirbti ir kurti. Regiono gyventojai ir svečiai yra saugūs bei 
naudojasi aukštos gyvenimo kokybės teikiamais privalumais. 

Tikslas 1. SKATINTI INFORMACINĖS VISUOMENĖS FORMAVIMĄSI IR 
VYSTYMĄSI. 

Uždavinys 1.1. Kurti ir plėtoti informacinę infrastruktūrą. 
 

Uždavinio įgyvendinimo priemonės 

Nr. 
Projekto (priemonės) 

pavadinimas 
Atsakinga institucija 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

Galimi finansavimo 
šaltiniai 

1.1.1. 

Viešųjų bibliotekų 
infrastruktūros 
modernizavimas ir plėtra 
Kauno regione 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.1.2. 
Elektroninių paslaugų 
sistemos Kauno regiono 
bibliotekose kūrimas 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.1.3. 
Plačiajuosčio ryšio plėtra 
Kauno regione 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

 
Uždavinys 1.2. Kurti ir tobulinti mokymosi visą gyvenimą sistemą. 
 

Nr. Projekto (priemonės) pavadinimas Atsakinga institucija 
Įgyvendinimo 

laikotarpis 
Galimi finansavimo 

šaltiniai 

1.2.1. 

Kauno apskrities ir savivaldybių 
administracijų bei joms pavaldžių 
biudžetinių įstaigų darbuotojų 
kompetencijos ir gebėjimų 
didinimas 

KAVA, Kauno 
apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.2.2. 

Viešųjų interneto prieigos taškų 
tinklo plėtra ir gyventojų 
kompiuterinio raštingumo 
didinimas, siekiant mažinti 
skaitmeninę atskirtį 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.2.3. 

Nuotolinio mokymosi sistemos 
Kauno regione, bendradarbiaujant 
su aukštosiomis mokyklomis, 
parengimas ir įdiegimas 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.2.4. 
Karjeros ugdymo programos plėtra 
Kauno miesto bendrojo lavinimo 
mokyklose 

Kauno miesto 
savivaldybės 
administracija 

2007-2013 

Savivaldybės 
biudžetas, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 
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1.2.5. 
Integruotos elektroninių švietimo 
paslaugų sistemos sukūrimas 

Kauno miesto 
savivaldybės 
administracija, 
Kėdainių rajono 
 savivaldybės 
administracija 

2007-2013 

Savivaldybės 
biudžetas, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.2.6. Gyventojų švietimo programos 
įgyvendinimas 

Birštono 
savivaldybės 
administracija, 
Kėdainių rajono 
 savivaldybės 
administracija 

2007-2013 

Savivaldybės 
biudžetas, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.2.7. Nuotolinio darbo sistemos įdiegimas  

Kauno miesto 
savivaldybės 
administracija, 
Kėdainių rajono 
 savivaldybės 
administracija 

2007-2013 

Savivaldybės 
biudžetas, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.2.8. Jaunimo techninės kūrybos centrų 
kūrimas   

Kauno miesto 
savivaldybės 
administracija, 
Kėdainių rajono 
 savivaldybės 
administracija 

2007-2013 

Savivaldybės 
biudžetas, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.2.9. 

Jaunų moterų lygių galimybių darbo 
rinkoje skatinimas, siekiant 
sumažinti jų socialine atskirtį Kauno 
regione 

Kauno miesto 
savivaldybės 
administracija, 
Kėdainių rajono 
 savivaldybės 
administracija 

2007-2013 

Savivaldybės 
biudžetas, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

 
Uždavinys 1.3. Įdiegti „elektroninės valdžios“ ir „elektroninės demokratijos“  

paslaugas regiono bendruomenei. 
 
Uždavinio įgyvendinimo priemonės 

Nr. Projekto (priemonės) pavadinimas 
Atsakinga 
institucija 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

Galimi finansavimo 
šaltiniai 

1.3.1. 
E.valdžios diegimas Kauno regiono 
savivaldybėse 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.3.2. 
„Vieno langelio“ principo įdiegimas 
savivaldybėse 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.3.3. 
E.paslaugų gyventojams diegimas 
Kauno regione 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.3.4. Piliečių e.demokratijos vystymas Kauno Kauno apskrities 2007-2013 Savivaldybių 
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regione (gyventojų pasiūlymų ir 
nuomonių miestui aktualiais klausimais 
teikimo ir dialogo su savivaldybių 
atstovais, gyventojų apklausų sistemos 
sukūrimas) 

savivaldybių 
administracijos 

biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.3.5. 
Elektroninių darbo organizavimo ir 
procesų valdymo priemonių diegimas 
savivaldybėse 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.3.6. 

Kauno miesto savivaldybės biudžetinių 
įstaigų, viešųjų institucijų, priklausančių 
savivaldybės reguliavimo sričiai, 
sujungimas į bendrą duomenų tinklą 

Kauno miesto 
savivaldybės 
administracija 

2007-2013 

Savivaldybės 
biudžetas, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.3.7. 
Kompleksinės e. paslaugų integravimo į 
socialinę sritį programos parengimas 
Kauno mieste 

Kauno miesto 
savivaldybės 
administracija 

2007-2013 

Savivaldybės 
biudžetas, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

 
Uždavinys 1.4. Skatinti „elektroninio verslo“ plėtrą. 
 

Uždavinio įgyvendinimo priemonės 
 

Nr. 
Projekto (priemonės) 

pavadinimas 
Atsakinga institucija 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

Galimi finansavimo 
šaltiniai 

1.4.1. 
VšĮ „Tulpės“ 
elektroninių paslaugų 
plėtojimas 

Birštono savivaldybės 
administracija 

2007-2013 
Savivaldybės biudžetas, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.4.2. 
E. paslaugų smulkiam 
ir vidutiniam verslui 
skatinimas 

Kauno apskrities savivaldybių 
administracijos, Kėdainių 
verslo informacijos centras 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

Tikslas 2. UŽTIKRINTI LYGIAS GALIMYBES ĮGYTI KOKYBIŠKĄ IŠSILAVINIMĄ. 

Uždavinys 2.1. Skatinti mokymo įstaigų tipų įvairovę bei racionaliai plėtoti šių įstaigų 
tinklą ir tobulinti jų teikiamas paslaugas. 

 
Uždavinio įgyvendinimo priemonės 
 

Nr. Projekto (priemonės) pavadinimas Atsakinga institucija 
Įgyvendinimo 

laikotarpis 
Galimi finansavimo 

šaltiniai 

2.1.1. 
Bendrojo lavinimo sistemos 
modernizavimas  

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 
administracija 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

2.1.2. 
Modernios ugdymo formos 
specialiųjų poreikių mokiniams 
diegimas 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 
administracija 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

2.1.3. Neformaliojo švietimo įstaigų Kauno apskrities 2007-2013 Savivaldybių 
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plėtra, apimanti esamų pastatų 
renovavimą ir naujų statybą, bei jų 
teikiamų paslaugų kokybės 
gerinimas. 

savivaldybių 
administracijos 

biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

2.1.4. 
Profesinio orientavimo strategijos 
diegimas ir plėtra 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

2.1.5 

Efektyvios elektroninės mokinių ir 
švietimo įstaigų darbuotojų 
tapatybės nustatymo sistemos 
įdiegimas  

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

2.1.6 
Bendros švietimo ir ugdymo įstaigų 
išteklių valdymo sistemos 
įdiegimas  

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

2.1.7 
Švietimo, profesinio rengimo, 
mokslo ir studijų prieinamumo 
didinimas  

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

2.1.8. 
Iškritusių iš mokyklos mokinių 
grąžinimas į švietimo sistemą 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

2.1.9 
Švietimo centrų infrastruktūros 
plėtra  

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

 
Uždavinys 2.2. Renovuoti ir modernizuoti švietimo, ugdymo įstaigas bei jų 

infrastruktūrą 
 

Uždavinio įgyvendinimo priemonės 
 

Nr. Projekto (priemonės) pavadinimas Atsakinga institucija 
Įgyvendinimo 

laikotarpis 
Galimi finansavimo 

šaltiniai 

2.2.1. 
Ikimokyklinio ugdymo paslaugas 
teikiančių įstaigų modernizavimas 
ir jų infrastruktūros plėtra 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

2.2.2. 
Mokymo procesų 
kompiuterizavimas švietimo 
įstaigose 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

2.2.3. 
Švietimo įstaigų pastatų renovacija 
ir naujų statyba 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

2.2.4. 
Mokyklų stadionų bei sporto 
aikštynų renovacija 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

2.2.5 
Vaizdo stebėjimo sistemos 
švietimo įstaigose diegimas 

Kauno apskrities 
savivaldybių 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
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administracijos struktūriniai fondai 

 

Tikslas 3. UŽTIKRINTI TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ. 

Uždavinys 3.1. Plėtoti socialines paslaugas, skirtas socialiai pažeidžiamų grupių 
asmenų integravimui į regiono socialinį ir ekonominį gyvenimą. 
 
Uždavinio įgyvendinimo priemonės 

 

Nr. 
Projekto (priemonės) 

pavadinimas 
Atsakinga institucija 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

Galimi finansavimo 
šaltiniai 

3.1.1. 
Krizių centrų steigimas ir 
veiklos plėtra 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

3.1.2. 
Naujų vaikų globos namų 
steigimas ir esamų 
modernizavimas bei plėtra 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

3.1.3. 
Vaikų ir jaunimo socializacijos 
plėtra 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

3.1.4. 

Neįgaliųjų socialinė integracija, 
taip pat apimanti reikiamos 
infrastruktūros modernizavimą 
ir sukūrimą 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

3.1.5 

Laikinojo apgyvendinimo ir 
nakvynės namų infrastruktūros 
bei paslaugų modernizavimas ir 
plėtra 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

3.1.6 Senelių globos namų statyba 
Raseinių rajono 
savivaldybės 
administracija 

2007-2013 

Savivaldybės 
biudžetas, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

3.1.7 
Senelių ir kartų namų 
infrastruktūros modernizavimas 
ir plėtra 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

3.1.8 

Reabilitacijos ir socialinės 
adaptacijos socialinės rizikos 
grupių asmenims paslaugų 
plėtra 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

3.1.9 Pedagoginių psichologinių 
tarnybų plėtra 

Kauno miesto 
savivaldybės 
administracija, Kėdainių 
rajono savivaldybės 
administracija 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 



Kauno regiono plėtros prioritetai                                  Kauno regiono plėtros iki 2013 metų planas 

 49 

3.1.10 

Socialinės medicinos įstaigos, į 
kurią bet kuriuo paros metu 
būtų galima atvežti neblaivius 
asmenis, įsteigimas Kauno 
mieste 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

3.1.11. 

Minimalios ir vidutinės 
priežiūros įstaigos nusikalstamo 
elgesio vaikams įsteigimas 
Kauno mieste 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

 
Uždavinys 3.2. Plėtoti nestacionarias socialines paslaugas ir socialinių paslaugų 

teikimo namuose sistemą. 
 

Uždavinio įgyvendinimo priemonės 
 

Nr. 
Projekto (priemonės) 

pavadinimas 
Atsakinga institucija 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

Galimi finansavimo 
šaltiniai 

3.2.1. 
Alzhaimerio dienos centrų 
įsteigimas Kauno apskrityje 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

3.2.2. 

Socialinių paslaugų 
infrastruktūros plėtra, 
steigiant dienos ir 
psichologinės pagalbos 
centrus 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

3.2.3. 
Nestacionarių socialinių 
paslaugų infrastruktūros 
plėtra 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

3.2.4. 

Laikino apgyvendinimo 
įstaigų moterims su vaikais, 
patyrusiems smurtą šeimoje, 
įsteigimas  

Kauno miesto savivaldybės 
administracija, Raseinių 
rajono savivaldybės 
administracija 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

 
Uždavinys 3.3. Skatinti socialinės paramos specialistų ir socialinių darbuotojų rengimą, 

kvalifikacijos kėlimą bei įdarbinimą. 
 

Uždavinio įgyvendinimo priemonės 
 

Nr. 
Projekto (priemonės) 

pavadinimas 
Atsakinga institucija 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

Galimi finansavimo šaltiniai 

3.3.1. 
Socialinių darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimas 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

3.3.2. 
Socialinės paramos 
specialistų kvalifikacijos 
kėlimas 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 
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Tikslas 4. PLĖTOTI KAUNO APSKRITĮ KAIP VIENĄ IŠ EUROPOS SVEIKATOS 
REGIONŲ. 

Uždavinys 4.1. Plėtoti ligų prevencijos sistemą. 
 

Uždavinio įgyvendinimo priemonės 
 

Nr. 
Projekto (priemonės) 

pavadinimas 
Atsakinga institucija 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

Galimi finansavimo 
šaltiniai 

4.1.1. 
Kraujotakos sistemos ligų 
prevencijos plėtra 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

4.1.2. 
Onkologinių ligų 
pevencijos plėtra 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai, kita 
tarptautinė finansinė 
parama 

4.1.3. Traumų prevencijos plėtra 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos, sveikatos 
priežiūros įstaigos 

2007-2013 

Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai, kita 
tarptautinė finansinė 
parama 

4.1.4. 
Psichikos sveikatos 
priežiūros plėtra 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

4.1.5. 
Vaikų sveikatos priežiūros 
plėtra 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

4.1.6. 
Infekcinių ligų 
profilaktikos ir kontrolės 
plėtra 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

4.1.7. 
Bendradarbiavimas ir 
dalyvavimas sveikatinimo 
veiklos tinkluose 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

 
Uždavinys 4.2. Optimizuoti sveikatos priežiūros paslaugų struktūrą. 
 

Uždavinio įgyvendinimo priemonės 
 

Nr. 
Projekto (priemonės) 

pavadinimas 
Atsakinga institucija 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

Galimi finansavimo 
šaltiniai 

4.2.1. 
Kauno apskrities sveikatos 
priežiūros įstaigų 
restruktūrizavimas 

KAVA, Kauno 
apskrities savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

4.2.2. 
Pirminės sveikatos priežiūros 
plėtra 

KAVA, Kauno 
apskrities savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 
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4.2.3. E- sveikatos paslaugų plėtra  
KAVA, Kauno 
apskrities savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

4.2.4. 
Sveikatos priežiūros įstaigų 
infrastruktūros gerinimas 

KAVA, Kauno 
apskrities savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

 
Tikslas 5. PLĖTOTI SOCIALINĘ INFRASTRUKTŪRĄ IR BENDRUOMENINES 

INICIATYVAS, SKIRTAS GYVENTOJŲ GYVENIMO KOKYBĖS IR 
GYVENAMOSIOS APLINKOS GERINIMUI. 

 
Uždavinys 5.1. Plėtoti kultūros ir sporto infrastruktūrą, gerinti paslaugų kokybę. 
 

Uždavinio įgyvendinimo priemonės 
 

Nr. Projekto (priemonės) pavadinimas Atsakinga institucija 
Įgyvendinimo 

laikotarpis 
Galimi finansavimo 

šaltiniai 

5.1.1. 
Viešosios kultūros infrastruktūros 
modernizavimas ir plėtra 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

5.1.2. 
Sporto centrų modernizavimas ir jų 
infrastruktūros plėtra 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

5.1.3. Kultūros židinių sukūrimas ir plėtra 
Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

5.1.4. 
Infrastruktūros vandens sporto 
šakoms Kauno marių teritorijoje 
sukūrimas ir plėtra Kauno mieste 

Kauno miesto 
savivaldybės 
administracija 

2007-2013 

Savivaldybės 
biudžetas, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

5.1.5 

Renginių, populiarinančių kūno 
kultūrą, sportą (tame tarpe – ir 
neįgaliųjų) ir sveiką gyvenseną 
organizavimas ir skatinimas Kauno 
regione 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

 

Uždavinys 5.2. Remti bendruomenines iniciatyvas 
 

Uždavinio įgyvendinimo priemonės 
 

Nr. Projekto (priemonės) pavadinimas Atsakinga institucija 
Įgyvendinimo 

laikotarpis 
Galimi finansavimo 

šaltiniai 

5.2.1. Bendruomenių centrų sukūrimas  
Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
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struktūriniai fondai 

5.2.2. 

Naujų inovatyvių vietos gyventojų 
bendruomenės iniciatyvų, 
nukreiptų į gyvenimo aplinkos ir 
kokybės gerinimą, skatinimas  

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

5.2.3. 
Vietos veiklos grupių įkūrimas ir 
plėtra 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

 

Uždavinys 5.3. Gerinti gyvenamosios aplinkos infrastruktūrą 
 

Uždavinio įgyvendinimo priemonės 
 

Nr. 
Projekto (priemonės) 

pavadinimas 
Atsakinga institucija 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

Galimi finansavimo 
šaltiniai 

5.3.1. 
Vaikų žaidimų 
aikštelių įrengimas  

Birštono savivaldybės administracija,  
Jonavos rajono savivaldybės 
administracija, Kėdainių rajono 
savivaldybės administracija , Prienų 
rajono savivaldybės administracija 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

5.3.2. 

Inžinerinių tinklų 
įrengimas Kauno 
regiono 
savivaldybėse 

Kauno apskrities savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

5.3.3. 
Visuomeninės 
paskirties teritorijų 
sutvarkymas 

Kauno apskrities savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

5.3.4. 
Urbanistinės 
infrastruktūros plėtra 

Kauno apskrities savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

5.3.5. 
Gamtinių dujų tinklų 
plėtra  

Jonavos rajono  
savivaldybės administracija, Raseinių 
rajono savivaldybės administracija 

2007-2013 

Savivaldybės 
biudžetas, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

 
Uždavinys 5.4. Plėtoti ir modernizuoti socialinį būstą 
 

Uždavinio įgyvendinimo priemonės 
 

Nr. 
Projekto (priemonės) 

pavadinimas 
Atsakinga institucija 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

Galimi finansavimo 
šaltiniai 

5.4.1. Naujo socialinio būsto statyba  
Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

5.4.2. 
Esamų savivaldybių butų 
rekonstrukcija, siekiant 

Kauno apskrities 
savivaldybių 

2007-2013 
Savivaldybės biudžetas, 
valstybės biudžetas, ES 
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padidinti energetinį 
efektyvumą  

administracijos struktūriniai fondai 

5.4.3. 
Socialinio būsto renovacija, 
modernizavimas ir plėtra 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybės biudžetas, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 
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 ŽMOGAUS IR APLINKOS SANTARA 
 
Kauno regione veikia pažangi aplinkos tvarkymo sistema, užtikrinanti regiono gyventojams švarią ir 

sveiką aplinką. Regiono plėtra planuojama naudojant šiuolaikines planavimo sistemas. 

 
 

Tikslas 1. SIEKTI, KAD KAUNO APSKRITIS TAPTŲ MODERNIAS ATLIEKŲ 
TVARKYMO, APRŪPINIMO VANDENIU, NUOTEKŲ VALYMO IR ORO 
TARŠOS MAŽINIMO SISTEMAS TURINČIU REGIONU 

 
Uždavinys 1.1. Sukurti ir įgyvendinti šiuolaikišką regiono atliekų tvarkymo sistemą. 

 
Uždavinio įgyvendinimo priemonės 
 

Nr. 
Projekto (priemonės) 

pavadinimas 
Atsakinga institucija 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

Galimi finansavimo 
šaltiniai 

1.1.1. 
Kauno regiono atliekų 
tvarkymo sistemos sukūrimas 

KRATC, Kauno 
apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2009 
ES struktūriniai fondai, 
savivaldybių biudžetai 

1.1.2. 
Atskirų savivaldybių atliekų 
tvarkymo taisyklių ir planų 
parengimas ir įdiegimas 

KRATC, Kauno 
apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2009 Savivaldybių biudžetai 

1.1.3. 
Medicininių atliekų tvarkymo 
sistemos įdiegimas Kauno 
apskrityje 

KAVA, Kauno 
apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai, 
privačios lėšos 

1.1.4. 

Alternatyvių atliekų tvarkymo 
metodų, apimant ir atliekų 
deginimą,  diegimas Kauno 
apskrityje  

KAVA, Kauno 
apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.1.5. 

Atliekų tvarkymo 
infrastruktūros tobulinimas 
Kauno regione (konteinerinių 
aikštelių įrengimas ir pan.) 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

 
Uždavinys 1.2. Plėtoti ir modernizuoti vandentvarkos sistemas. 

 
Uždavinio įgyvendinimo priemonės 
 

Nr. 
Projekto (priemonės) 

pavadinimas 
Atsakinga institucija 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

Galimi finansavimo 
šaltiniai 

1.2.1. 
Buitinių nuotekų valymo 
įrenginių statyba kaimo 
vietovėse 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 
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1.2.2. 

Vandentvarkos inžinerinių tinklų 
įrengimas ir esamų tinklų plėtra 
kaimo vietovėse Kauno 
apskrityje 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.2.3. 
Vandentiekio ir kanalizacijos, 
lietaus nuotekų tinklų plėtra 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybės biudžetas, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.2.4. 

Nemuno vidurupio, Nemuno 
aukštupio ir Neries upių baseinų 
investicinių projektų 
įgyvendinimas  

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybės biudžetas, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

 
 Uždavinys 1.3. Mažinti energijos sąnaudas ir oro teršimą. 

 
Uždavinio įgyvendinimo priemonės 
 

Nr. Projekto (priemonės) pavadinimas Atsakinga institucija 
Įgyvendinimo 

laikotarpis 
Galimi finansavimo 

šaltiniai 

1.3.1. 

Švietimo, kultūros, socialinės ir 
sveikatos priežiūros ir kitų viešojo 
administravimo įstaigų pastatų 
rekonstrukcija ir kitų energijos 
taupymo priemonių įgyvendinimas 
Kauno apskrityje siekiant padidinti 
jų energetinį efektyvumą 

KAVA, Kauno 
apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.3.2. 

Paramos daugiabučių namų 
bendrijų energijos taupymo 
projektams teikimas ir daugiabučių 
gyvenamųjų namų atnaujinimas 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.3.3. 

Katilinių modernizavimas, 
pritaikymas naudoti 
atsinaujinančius energijos išteklius, 
Biokatilų įrengimas Kauno regione 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.3.4. 
Centralizuotos šilumos tiekimo 
tinklų sistemos rekonstravimas ir 
plėtra 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.3.5 
Oro taršos kontrolės sistemos 
diegimas ir plėtra  

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 

Savivaldybės 
biudžetas, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.3.6. 
Lapių sąvartyno dujų 
panaudojimas šalia esančių 
gyvenviečių apšildymui  

VšĮ „Kauno regiono 
atliekų tvarkymo 
centras“ 

2007-2013 

Savivaldybės 
biudžetas, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai, 
privačios lėšos 

 
Uždavinys 1.4. Pagerinti kraštovaizdžio būklę bei užtikrinti efektyvią kraštovaizdžio 

ir biologinės įvairovės apsaugą. 



Kauno regiono plėtros prioritetai                                 Kauno regiono plėtros iki 2013 metų planas 

 56 

 
Uždavinio įgyvendinimo priemonės 
 

Nr. 
Projekto (priemonės) 

pavadinimas 
Atsakinga institucija 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

Galimi finansavimo 
šaltiniai 

1.4.1. 

Atvirų vandens telkinių 
kokybės gerinimas, jų 
rekreacinio potencialo 
didinimas bei taršos 
mažinimas 

Kauno apskrities 
savivaldybių administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.4.2. 

Užterštų teritorijų 
identifikavimas ir 
sutvarkymas Kauno 
apskrityje 

Kauno apskrities 
savivaldybių administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.4.3 
ES reikalavimų 
neatitinkančių sąvartynų 
uždarymas ir rekultyvavimas 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos, VšĮ „Kauno 
regiono atliekų tvarkymo 
centras“ 

2007-2013 

Savivaldybės 
biudžetas, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.4.4 
Griovių, hidrotechninių 
statinių ir kitų melioracijos 
įrenginių renovacija ir plėtra 

Kauno apskrities 
savivaldybių administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.4.5 

Kauno regiono savivaldybių 
miestelių žaliųjų plotų 
inventorizacija, tvarkymas ir 
atkūrimas 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių administracijos 

2007-2013 

Savivaldybės 
biudžetas, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.4.6. 
Nelegalių sąvartų bendro 
naudojimo teritorijose 
sutvarkymas 

Kauno apskrities 
savivaldybių administracijos 

2007-2013 

Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

1.4.7. 
Gamtos paveldo objektų ir 
saugomų teritorijų steigimas 

Kauno apskrities 
savivaldybių administracijos 

2007-2013 
Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas 

 
Tikslas 2. SKATINTI IR PLĖTOTI EKOLOGINĮ ŠVIETIMĄ BEI SVEIKĄ 

GYVENSENĄ. 
Uždavinys 2.1. Kurti bei plėtoti sveikas teritorijas ir sveikatą stiprinančių įstaigų tinklus  

Uždavinio įgyvendinimo priemonės 
 

Nr. 
Projekto (priemonės) 

pavadinimas 
Atsakinga institucija 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

Galimi finansavimo 
šaltiniai 

2.1.1. 
Sveikų miestų ir miestelių 
idėjų propagavimas Kauno 
regione 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas 

2.1.2. 
Sveiką gyvenseną 
propaguojančių iniciatyvų ir 
renginių rėmimas  

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos 

2007-2013 
Savivaldybių 
biudžetai, valstybės 
biudžetas 

2.1.3. Sveikatą stiprinančių įstaigų KAVA, Kauno apskrities 2007-2013 Savivaldybių 
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veiklos tinklo plėtra savivaldybių 
administracijos 

biudžetai, valstybės 
biudžetas 

 
Uždavinys 2.2. Skatinti ir plėtoti ekologinį švietimą. 

 
Uždavinio įgyvendinimo priemonės 
 

Nr. 
Projekto (priemonės) 

pavadinimas 
Atsakinga institucija 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

Galimi finansavimo 
šaltiniai 

2.2.1. 
Aplinkosauginis švietimas 
Kauno regione 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos  

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

2.2.2. 
Visuomenės informavimas 
apie aplinką Kauno 
regione 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos  

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

2.2.3. 
Aplinkosauginių renginių 
iniciavimas ir rėmimas 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos  

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

 
Tikslas 3. PARENGTI REGIONO ĮVAIRIŲ LYGMENŲ TERITORIJŲ BEI 

SOCIALINĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PLANAVIMO DOKUMENTUS, 
TOBULINTI IR DIEGTI PLANAVIMO SISTEMAS. 

 

Uždavinys 3.1. Parengti ir atnaujinti apskrities ir savivaldybių teritorijų bendruosius 
planus bei kitus planavimo dokumentus. 

 
Uždavinio įgyvendinimo priemonės 
 

Nr. 
Projekto (priemonės) 

pavadinimas 
Atsakinga institucija 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

Galimi finansavimo 
šaltiniai 

3.1.1. 
Kauno regiono savivaldybių 
teritorijų bendrųjų planų 
parengimas ir atnaujinimas 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos  

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

3.1.2. 
Kauno regiono savivaldybių 
teritorijų išvystymo detaliųjų 
planų parengimas 

Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos  

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

3.1.3. Kauno apskrities bendrojo 
plano atnaujinimas 

KAVA  2007-2013 
Valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

3.1.4. 
Kauno regiono ir regiono 
savivaldybių teritorijų 
specialiųjų planų parengimas 

KAVA, Kauno 
apskrities savivaldybių 
administracijos  

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

3.1.5. 
Raseinių rajono savivaldybės 
strateginio plėtros plano 
parengimas 

Raseinių rajono 
savivaldybės 
administracija 

2007-2013 
Savivaldybės biudžetas, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

3.1.6. 
Vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros 
plėtros plano parengimas 

Raseinių rajono 
savivaldybės 
administracija 

2007-2013 
Savivaldybės biudžetas, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 
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Uždavinys 3.2. Sukurti bei įdiegti geografinę informacinę sistemą apskrityje ir 

savivaldybėse.  

 
Uždavinio įgyvendinimo priemonės 
 

Nr. 
Projekto (priemonės) 

pavadinimas 
Atsakinga institucija 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

Galimi finansavimo šaltiniai 

3.2.1. 
Kauno apskrities GIS 
duomenų banko 
sukūrimas 

KAVA, Kauno apskrities 
savivaldybių 
administracijos  

2007-2013 
Savivaldybių biudžetai, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 

3.2.2. 
Kauno miesto GIS 
plėtra 

Kauno miesto 
savivaldybės 
administracija 

2007-2013 
Savivaldybės biudžetas, 
valstybės biudžetas, ES 
struktūriniai fondai 
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4. PLANO ĮGYVENDINIMAS IR ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 

 
Už Kauno regiono plėtros iki 2013 metų plano įgyvendinimo koordinavimą atsakinga 

Kauno apskrities viršininko administracija. Planą taip pat įgyvendina Kauno apskrities 
savivaldybės – Birštono, Jonavos rajono, Kaišiadorių rajono,  Kauno miesto, Kauno rajono, 
Kėdainių rajono, Prienų rajono ir Raseinių rajono.  

Sprendimus dėl plano įgyvendinimo įvertinimo ir plano pakeitimo priima Kauno 
regiono plėtros taryba, atsižvelgdama į Kauno apskrities viršininko administracijos ir 
apskrities savivaldybių siūlymus bei konsultuodamasi su socialiniais ekonominiais 
partneriais, taip užtikrindama valdžios, visuomenės ir verslo bendradarbiavimą.  

Kauno apskrities viršininko administracija kasmet, pradedant 2008 metais, pagal 
Kauno apskrities savivaldybių ir socialinių ekonominių partnerių pateiktą informaciją bei 
pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtus oficialius 
statistinius duomenis parengia Kauno regiono plėtros iki 2013 metų plano įgyvendinimo 
ataskaitą už praėjusius metus. Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie įgyvendintas ir 
įgyvendinamas priemones, taip pat apie artimiausiu metu numatomas įgyvendinti priemones 
bei apie plano įgyvendinimo poveikį regiono plėtrai, atsižvelgiant į oficialius statistinius 
duomenis. Ataskaitoje taip pat pateikiami siūlymai dėl plano tikslinimo ar atnaujinimo. Planą 
numatoma atnaujinti kas 3 metus. 2012 metais Kauno apskrities viršininko administracija turi 
inicijuoti naujo Kauno regiono plėtros plano parengimą arba, jei planas buvo reguliariai 
tikslinamas ir atnaujinimas, ir manoma, kad esama strategija atitinka Kauno regiono plėtros 
strategiją, plano atnaujinimą, siekiant numatyti regiono plėtros strategiją sekančiam 7 metų 
laikotarpiui. 

Plano įgyvendinimui gali būti rengiamos sektorinės regiono plėtros strategijos, kurios 
detalizuotų Kauno regiono plėtros iki 2013 metų plano strateginių nuostatų, jo tikslų bei 
uždavinių įgyvendinimą. Šių strategijų įgyvendinimo laikotarpis turi būti suderintas su plano 
įgyvendinimo laikotarpiu. Taip pat plano įgyvendinimui gali būti rengiamos programos, 
investicijų ar priemonių planai, kurių įgyvendinimas apimtų 3 metų laikotarpį. Šie planavimo 
dokumentai gali būti rengiami atsižvelgiant į numatomus finansavimo šaltinius (pvz. 
Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos regione panaudojimo investicijų planas), 
sektorius (pvz. smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programa) ir/ar apimanti visus sektorius, 
siekiant detalizuoti ir išdėstyti laike plano įgyvendinimo priemones.  

Atsižvelgiant į Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijos ir jos 
įgyvendinimo stebėsenos sistemos aprašo nuostatas, pagrindiniai statistiniai rodikliai, kuriasi 
remiantis atliekamas Kauno regiono plėtros plano įgyvendinimo poveikis Kauno regiono 
plėtrai yra: 

1. Bendrasis vidaus produktas, tenkantis vienam gyventojui (tūkst. Lt.) ir jo santykis su 
šalies vidurkiu (proc.) bei metinis pokytis (proc.). 

2. Tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui (tūkst. Lt.) ir jų santykis su šalies 
vidurkiu (proc.) bei metinis pokytis (proc.). 
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3. Vidutinis metinis registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis 
(proc.) ir jo santykis su šalies vidurkiu (proc.) bei metinis pokytis (proc.). 

4. Gyventojų migracija (migracijos saldo, proc.) ir jos santykis su šalies vidurkiu (proc.) 
bei metinis pokytis (proc.). 

5. Materialinės investicijos vienam gyventojui (tūkst. Lt.) ir jų santykis su šalies 
vidurkiu (proc.) bei metinis pokytis (proc.). 

6. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Lt.) ir jo santykis su šalies vidurkiu 
(proc.) bei metinis pokytis (proc.). 

Plano įgyvendinimo stebėsenai vykdyti gali būti naudojami ir kiti, Kauno regiono 
plėtros tarybos patvirtinti rodikliai. 

 


