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v5¡ xauNo REcroNo pLÉTRos AGENTunos
2017

METU VEIKLOS ATASKATTA

KAUNAS
2018-02-08

I.I.BENDRA INFORMACIJA APIE ISTAIGA (PAVADTNIMAS, KODAS,

ADRESAS, ISTEIGIMO DATA, VADOVAS)
Vie5oji lstaiga Kauno regiono pletros agentüra. lmones kodas 135695071.
Registracijos adresas - Gedimino 56-1, Kaunas; korespondentinis ir buveines adresas
Laisvês al.46, Kaunas LT-44246. fmonés lsteigimo data-2000-12-07. [mones vadovas
- direktoré Lina Misiukeviðienè.

-

l.2.VrEsOSrOS ISTATGOS DALTNTNKAT rR KTEKVTENO JU INASO VERTE
FINANSINIU METU PRADZIOJE IR PABAIGOJE
Vieðosios lstaigos Kauno regiono pletros agenturos dalininkai irjq inaõai per 2077 metus
nesikeitè. Dalininkai ir jq ina5ai istaigos steigimui (viso 29830,86 Eur):
Bir5tono savivaldybè
228,80Bur
Jonavos rajono savivaldybè
2113,65 Eur
Kai5iadoriq rajono savivaldybè
Kauno miesto savivaldybe
Kauno rajono savivaldybè
Kèdainiq rajono savivaldybé
Prienq rajono savivaldybé
Raseiniq rajono savivaldybè
V5{ Kauno mokslo ir technologijq parkas
Kauno prekybos, pramones ir amatq rümai

1545,41Eur
15936,34 Eur
3744,79 Eur
2710,55 Eur
1417,40 Eur
1786,38 Eur
173,77 Eur
173,77 Eur

l.3.ISTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI, POBÜDIS, VEIKLOS REZULTATAI
VSf Kauno regiono pletros agentüra (toliau - Agentüra), vykdydama savo misij4,
organizuoti veiklas, nukreiptas Kauno regiono ekonominio ir socialinio vystymosi skirtumq
maZinimui ir nuoseklios, atitinkanðios Lietuvos ir ES politik4, regionines plètros skatinimui,
vykde 2017 m. kovo 3 dienos visuotiniame dalininkq susirinkime nutarimu Nr. 1 patvirtint4
2017 mefi4 darbo plan4 bei vykde papildom4, Agentüros istatuose numatyt4 veikl4.
Agentüros veikla 2017 metais buvo nukreipta istaigos uZdaviniq igyvendinimui ir siekè:
a
Inicijuoti, rengti, koordinuoti ir lgyvendinti regiono pletros programas ir projektus;
a
Dalyvauti igyvendinant Europos S4jungos ir Lietuvos regioninç politik4 per tarptautinio
regioninio bendradarbiavimo, kitas pro gramas bei proj ektus ;
a
skleisti informacij4 apie regioninès pletros programas ir iniciatyvas regione;
a
dalyvauti regioninç plètr4 skatinanðiq tarptautiniq organizacijq veikloje, siekiant tapti Siq
organizacijr¿ nare;

pagal savo kompetencij4 koordinuoti regiono socialinès ir ekonomines pletros srityje
veikianõiq organizacijq veiksmus;
konsultuoti Kauno apskrities savivaldybiq administracijas projektq bei programq rengimo
ir igyvendinimo, strateginiq plétros dokumentq rengimo bei lgyvendinimo klausimais;
organizuoti Kauno regiono pletros procese dalyvaujanõiq institucrjq ir organizacijt¡
darbuotojq mokym4 bei kvalifikacijos kêlim4 regioninès plètros, konkurencingumo
didinimo ir kitose aktualiose srityse;
organizuoti, konsultuoti ir vykdyti Kauno apskrities savivaldybiq administracijq darbuotojq
mokym4 bei kvalifikacijos kèlim4 regionines plêtros srityje;
teikti Kauno apskrities savivaldybêms, Regioninês pletros tarybai, kitoms organizacijoms
ir institucijoms pasiülymus regionines plètros klausimais, pagal savo kompetencij4

dalyvauti rengiant regioninç plêtr4 reglamentuojanðius istatymus bei kitus su tuo susijusius
norminius aktus.

Regioninio bendradarbiavimo programa

lgyvendinant regioninio bendradarbiavimo program4, ataskaitiniu laikotarpiu buvo
suorganizuoti ivairiq regiono savivaldybiq specialistq susitikimai aptarti esam4 situacij4 ir
ie5koti bendrq s4lyðio ta5kq.
2017 metais buvo suorganizuoti 6 Turizmo ir verslo centrq specialistq darbiniai susitikimai del
Kauno regiono potencialo didinimo ir bendros kelioniq akcijos ,,Magi5kasis Kauno regiono
septynetas" organizavimo bei darbinis susitikimas su Kauno regiono savivaldybiq specialistais,

atsakingais uZ savivaldybiq vie5inim4 ir ivaizdi. Susitikimo metu buvo aptarti leidiniai ir
gaminiai, reprezentuojantys Kauno region4 bei Kauno region4 pristatanõios nuotraukos.

2017 metais buvo tçsiamas regioninio projekto ,,Kauno regiono olimpinis Ziedas"
igyvendinimas. Ataskaitiniais metais vyko 4 darbiniai pasitarimai su Kauno regiono
savivaldybiq sporto specialistais. Darbiniq pasitarimq metu buvo planuojama metq veikla bei
aptariami suplanuotq regioniniq veiklq organizaciniai klausimai. Vykdant projekt4 ,,Kauno
regiono olimpinis Ziedas" organizuotos Sios veiklos:
1. 2017 m. birZelio 19-23 d. organizuotas dviraðiq Zygis,,Mink aplink Kauno region4".
Zygio metu dviratininkq-entu ziasfi4iS Kauno regionoiavivaldybiq komanda per penkias
dienas iveiké 370 km. atstum4 mar5rutu Raseiniai-Kèdainiai-Jonava-Kai5iadorysBir5tonas-Prienai-Zapy5kis-Vilkija-Ariogala. Zygyi" dalyvavo 5 dviratininkaientuziastai i5 Kauno rajono, Kedainiq rajono, Prienq rajono, Raseiniq rajono. Pagrindinç
komand4 savivaldybiq centruose palaikè dviratininkai-mègéjai. Pagrindinis dviraðiq
Zygio tikslas - vie5inti Kauno regiono kaip sveikat4 stiprinanðio regiono veikl4 ir skatinti
aktyvq gyvenimo büd4 - buvo sèkmingai pasiektas.
2. 2017 m. rugsejo 30 d. Jonavos sporto arenoje vyko Kauno regiono savivaldybiq
administracijq darbuotojq ir politikq I-osios Zaidynés. Zaidynese dalyvavo 6
savivaldybiq komandos (nedalyvavo Kauno miestas ir Prienq rajonas).

2017-03-23 d. surengti mokymai pagal mokymq program4,,Marketingo pagrindai". Trukmè: 8
ak. val., lektorius Saulius Kromalcas. Mokymuose dalyvavo l0 dalyviq i5 lvairiq Kauno regiono
savivaldybiq.
2017-ll-23 d. surengta regionine konferencija ,,Darnusis turizmas: galimybes Kauno regiono
verslui", kurios tikslas - paskatinti Kauno regiono turizmo sektoriaus lmones taik¡i darnaus
turizmo principus bei sustiprinti bendradarbiavim4 tarp savivaldybiq ir privataus verslo
subjektq. Sveikinimo Zod! konferencijoje tarè Bir5tono savivaldybès merè. Prane5imus
konferencijoje skaité Ükio ministerijos Turizmo politikos skyriaus vyriausioji specialistè,
darniojo turizmo ekspertè, buvusi programos ,,Kurk Lietuvai" projekto vadovè, Nacionalines
turizmo verslo asociacijos prezidentê, Lietuvos Respublikos turizmo rümq atstovë,äaliojo rakto
direktorius, Lietuvos Zaliqjq judejimo atstovas ir FEE programq koordinatorius, Vie5buðio
Babilonas marketingo direktorius, gides, Lietuvos klasteriq asociacijos, Lietuvos medicinos
turizmo klasterio ir UZupio kürybinio klasterio atstovas, trimatès multimedijos prodiuseris,
UAB "Retrogarsas" vadovas, projekto "Virtual Lithuania" koordinatorius, viesbuðio Park Inn

by Radisson Kaunas vyriausias inZinierius. Renginyje dalyvavo 36 verslo ir savivaldybiq
atstovai.
2017 m. balandZio 7 d. Kauno regiono plétros agenturos direktorê, projektq vadovês dalyvavo

darbiniame susitikime Kauno kolegijos fstaigq ir lmoniq administravimo katedroje. Susitikime
dalyvavo UAB ,,SDG", UAB ,,Achema", UAB ,,Prisma", UAB ,,Telia" atstovai. Susitikimo
metu buvo svarstomos fakulteto ir imoniq socialinès partnerystes galimybès: aptartos praktikq,
tyrimq, proj ektq perspektyvos.

Tarptautinio bendradarbiavimo programa
2017 m. sausio 30

- vasario 2 d. vyko Pietq Moravijos regiono (Cekija) parlamento delegacijos
tarptautinio bendradarbiavimo vizitas Kauno regione. Delegacijos nariai domèjosi Lietuvos
vietos savivaldos sistema, vietos valdZios institucijq veiklos sritimis, aktualiausiais vietos
valdZios institucijq kompetencijos ribose sprendZiamais klausimais. Delegacijai buvo
suorganizuotas susitikimas su Kauno regiono atstovais, iSrinktais ! LR Seim4, Kauno regiono
politikais. Yizito dalyviams buvo suorganizuoti susitikimai su LEZ'o atstovais, verslo ir
kultüros specialistais. Taip pat sveðiai apZiürèjo pienininkystes ükj Prienq rajone.
2017 m. geguZes 29 - biríelio 2 dienomis buvo organizuotas Kauno regiono
savivaldybiq merq pavaduotojq tarptautinio bendradarbiavimo vizitas ! Bavarijos Zemç

(Vokietija).
Yizito metu buvo aptarti klausimai, susijç su vaikq teisiq apsaugos politika ir jos igyvendinimu
regiono ir vietos lygmenyje. Vizitas buvo skirtas kontaktq uímezgimui, galimq
bendradarbiavimo sriðiq ir projektiniq idejq identifikavimui, patirties mainams. Kauno regiono
delegacija lankèsi Miuncheno savivaldybês Vaikq ir jaunimo apsaugos skyriuje, Vaikq
apsaugos centre Miunchene, Pagalbos jaunimui centre (Jugendhilfezentrum), SOS vaikq
kaimelio centrineje büstinèje, Vaikq apsaugos namuose (KinderschutzHaus). Vizito pabaigoje
Kauno regiono savivaldybiq merq pavaduotojai susitiko su Miuncheno Lietuviq bendruomenès
pirmininke ir kitais nariais. Susitikimo metu buvo aptarti galimi bendri projektai vaikq teisiq
apsaugos, kultüros, sporto srityse.
2017 m. birZelio 03 d. Kauno regiono senjorq komanda vyko i Smolénus (Punsko Vaivadija,
Lenkija) ir dalyvavo tradicineje Senjorq spartakiadoje, kuri4 organizuoja draugija ,,Aktyvi
Smolènq Lemë", Seinq Zemes savivaldybiq asociacija ir Punsko savivaldybe. VarZybose
dalyvauja ne jaunesni nei 55 mett¿ dalyriai (gimirno data iki 1962.06.02). Dalyvir¿ skaiõius 120. Kiekvienas dalyvis gauna prisiminimo medali. I-III vietos laimètojai - taures. Po varZybq
buvo surengtas koncertas, dalyviams paruoStos vai5es. Kauno regiono komand4 sudarè 7
asmenys i5 Jonavos ir Kauno rajonq.

Kauno regiono savivaldybiq merr¿ tarptautinio bendradarbiavimo vizitas

i Kazachstano
Respublik4, 2017 m. birZelio 18 - 22 d.
Kauno regiono savivaldybiq merq delegacija susitiko su Lietuvos Respublikos ambasados
Kazachstano Respublikoje atstovais: ambasadoriumi ir III sekretoriumi. Aptarti Lietuvos
Respublikos ir Kazachstano Respublikos ekonominiai ir kulturiniai ry5iai, aptartos galimos
bendradarbiavimo sritys. Merai pristate savo atstovaujamas savivaldybes. Aplankyta paroda
EXPO2017, kurioje pristatytos energetikos naujovès. Vyko susitikimas Astanos Akimate

(savivaldybeje), kurioje Kauno regiono delegacija susitiko su Astanos miesto akimo (mero)
pavaduotoju, Astanos miesto tarybos nariu, o taip pat padaliniq, atsakingq uZ ekonomik4,
investicijas ir turizm¿, vadovais. Susitikime aptartos bendradarbiavimo galimybès, pristatytas
Kauno regiono ekonominis potencialas. Kauno regiono delegacija taip pat vyko i Astanos
industrini park4.
Kauno regiono savivaldybiq administracijq direktoriq tarptautinio bendradarbiavimo vizitas j
Kazachstano Respublik4,2017 m. rugséjo 04 - 08 d.
Kauno regiono savivaldybiq administracijq direktoriq delegacija susitiko su Lietuvos
Respublikos ambasados Kazachstano Respublikoje atstovais: ambasadoriumi ir III
sekretoriumi. Aptarti Lietuvos Respublikos ir Kazachstano Respublikos ekonominiai ir
kulturiniai ry5iai, aptartos galimos bendradarbiavimo sritys. Taip pat vyko susitikimas su
Karagandos mieste isikürusia gausia lietuviq bendruomene - aptartos bendradarbiavimo sritys,
i5eiviq lükesðiai ir siekiai. Karagandoje aplankytos lietuviq trémimo vietos. Aplankyta paroda
EXPO2O I 7, kurioj e pristatytos en ergetikos nauj oves.
Kauno regiono savivaldybiq merq tarptautinio bendradarbiavimo vizitas i Jungfinç Karalystç,
2017 m. rugsejo l8 -22 d.
Susitikimai vyko su Kardifo miesto tarybos (angl. Cardiff City Council) Ekonominès plètros
departamento vadovu ir kulturos projektq specialiste, kurie pristate Kardifo pramonès istorij4 ir
dabartinç ekonominç situacij4. Kauno regiono merq delegacija apsilanke kurybiniq industrijq
centre GloWorl<s - 5e5iq aukðtq pastate ikurtos biurq, konferencijq ir kitos patalpos, skirtos tiek
smulkioms, tiek didelems kürybinio sektoriaus imonems. Siekiant susipaZinti su Velso patirtimi
sveikatos prieZiüros ir sveikatinimo skatinimo srityse, Kauno regiono delegacija apsilanké
Velso Vyriausybèje, kur susitiko su Velso Vyriausybés Visuomenés sveikatos poskyrio vadovu,
Strateginio sveikatos planavimo ir subalansuotos plêtros poskyrio vadove bei istaigos Public
Health Wales (angl. Velso Visuomenès Sveikata) specialiste. SusipaZinti su Velso patirtimi
ivaizdùio formavimo, turizmo ir investicijq skatinimo bei renginiq organizavimo srityje Kauno
regiono delegacij4 pakviete Velso Vyriausybés atstovai: Velso prekès Zenklo vystymo, turizmo
ir verslo marketingo skyriaus vadové, Turizmo pletros departamento vadovas ir DidZiqjq
renginiq komandos renginiq vie5inimo specialiste. Kauno regiono delegacija taip pat
papasakojo apie savo atstovaujamas savivaldybes -svarbiausias pramones ðakas, lankytinus
objektus bei organizuojamus idomiausius renginius. Kauno regiono merus priêmê Bato miesto
meras bei Bato ir Siaurés Rytq Somerseto (angl. Bath & North East Somerset) grafystès tarybos
naúai, atsakingi uZ ekonominç pletr4 bei turizmo vystym4. Prane5im4 apie Bato miesto turizmo
sektoriq skaite bendrovés Vísit B ath vykdantysis direktorius.

lvawdúio formavimo programos igyvendinimas
ivaizdis"

-

projektas ,,Kauno regiono pozityvus

2017 m. sausio 18-23 dienomis Kauno regiono plétros agentüros direktorè ir projektq vadove
dalyvavo GO&REGIONTOUR parodoje, vykusioje Brno mieste (Pietq Moravijos regione
Öekijoje). Pagrindinis dalyvavimo parodoje tikslas parodos dalyviams pristatyti turiJtines
galimybes Kauno regione bei formuoti palankq regiono ivaizdi tarptautineje arenoje. Parodoje
buvo pristatyti leidiniai, kuriuos atveäè Kauno regiono savivaldybiq turizmo atstovai bei
Agentüros parengtas ,,Kauno regiono turisto Zemèlapis" anglt¿ kalba.

Parodai ADVENTUR2}IT parengtas turisto pasas "8 skoniq pasas". Leidinys buvo dalinamas
parodos lankytojams ir jo tikslas - supaZindinti parodos lankytojus su visomis 8 Kauno regiono

savivaldybémis ir turizmo galimybemis jose, o taip pat - paskatinti Zmones aplank¡i visq 8
savivaldybiq stendus parodoje. Leidinys parengtas bendradarbiaujant su Kauno regiono twizmo
ir verslo informaciniais centrais ir Prienq rajono savivaldybes Kultüros, sporto ir jaunimo
skyriaus specialistais, jame pateikiama bendra informacija apie kiekvien4 Kauno regiono
savivaldybç ir informacija apie edukacines maisto programas, kurios vykdomos kiekvienoje
Kauno regiono savivaldybèje. Atspausdinta 4000 vnt. leidiniq (po 500 kiekvienai savivaldybei).

Ataskaitiniu laikotarpiu inicijuota kelioniq akcija,,MagiSkasis Kauno regiono septynetas".
Akcijos tikslas - paskatinti Kauno regiono ir visos Lietuvos gyventojus keliauti po Kauno
region4 lr iipaLinti. Keliautojai buvo kvieðiami siqsti aplankytq objektq nuotraukas ir dalyvauti
konkurse.

Akcijoje dalyvavo Bir5tono, Jonavos rajono, Kai5iadoriq rajono, Kauno rajono, Kédainiq
rajono, Prienq rajono ir Raseiniq rajono savivaldybés. Visos savivaldybès pateike po 7
lank¡inus objektus.
Akcijos trukme: 2017 m.balandäio 02 d. -2017 m. spalio 3l d.
Akcija buvo viesinta radijo stotyje TAU, Agenturos facebook paskyroje, parengtas straipsniq
ciklas tinklapyje www.makaliauslietuva.lt, portale www.l5min.lt, parengtas reportaZas INIT
televizijoje, straipsnis ,,Kas vyksta Kaune", repofta14 apie akcij4 fìlmavo LRT laida ,,Laba

diena, Lietuva". Informacija apie akcij4 taip pat buvo skelbiama turizmo informacijos centrq
interneto svetainése ir facebook paskyrose.
Akcijos vie5inimui buvo parengti ir atspausdinti lankstinukai, lipdukai bei plakatai. Reklaminè
medLiaga buvo perduota turizmo informacijos centrams. Plakatai ir lankstinukai buvo i5dalinti
akcijoje dalyvavusiems turistiniams objektams, seniünijoms, savivaldybiq administracijoms.
Akcijos dalyviams buvo lsteigti 3 prizai:3-ioji vieta - Kauno regiono skanêstq rinkinys; 2-oji
vieta - bilietai 2 asmenims i Kauno muzikini teatr1, l-oji vieta - nakvyné 2 asmenims su
vakariene ir SPA proceduromis sveikatingumo ir poilsio komplekse "Vytautas mineral SPA"
Bir5tone.
Dalyvauti kelioniq akcijos Laidime uZsiregistravo 3l dalyvis, taðiau keliautojq buvo daugiau,
kadangi dauguma keliavo Seimomis.
Lapkriðio 23 d. lvyko kelioniq akcijos ,,Magi5kasis Kauno regiono septynetas" baigiamasis

vakaras, kuriame dalyvavo kelioniq akcijos dalyviai, turizmo informacijos centrq ir
savivaldybiq atstovai (i5 viso - 44 dalyviai). Baigiamojo vakaro metu loterijos bûdu buvo
i5ai5kinti visq trijq prizq laimetojai bei pagerbti aktyviausi dalyviai.
2017 m. buvo parengtos ir iõtransliuotos 23 radijo laidos apie Kauno regiono savivaldybes ir
bendrus Kauno regiono projektus. Taip pat Kauno regiono iniciatyvos, pasiekimai ivairiose
srityse buvo vie5inami TV laidose. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo parengla ir i5transliuota 118
reportaär4 apie ivykius Kauno regiono savivaldybèse.
2017 m. spalio 20-22 d. Agentüra dalyvavo tarptautineje turizmo parodoje World Travel Show
Var5uvoje, kur pristatè Kauno region4 ir jo turistinius objektus. Specialiai parodai parengtos
atvirutès su graZiausiais Kauno regiono savivaldybiq vaizdais (4000 vnt.). Taip pat parodai
parengtas ,,7 skoniq pasas" lenkq kalba, kuriame pristatomos 7 Kauno regiono savivaldybes ir
jose vykdomos edukacinès maisto programos (500 vnt.). Kauno regiono savivaldybès
Agentürai perdavè informacinius turistams skirtus leidinius, kurie buvo platinami parodos metu.

Kartu su Agentüra parodoje dalyvavo Raseiniq rajono turizmo ir verslo informacijos centro
,,Atrask Raseinius" ir Raseiniq rajono savivaldybès administracijos atstovai.
VS{ Nacionalinis kraujo centras, radijo stotis ,,TAU" ir V5{ Kauno regiono plètros agentura
inicijavo ir lgyvendino kraujo donorystes akcij4 KAI-INO REGIONAS GALI!. Akcijos tikslas
- paskatinti Kauno regiono imones, lstaigas ir organizacijas aukoti kraujo ir tapti socialiai
atsakingomis imonèmis. Akcijos metu buvo fiksuojamas duoto kaujo kiekis. Dalyviai buvo
skirstomi i tris kategorijas pagal darbuotojq skaiöiq: kolektyvas iki 20 darbuotojq, kolektyvas
iki 50 asmenq, daugiau kaip 50 Zmoniq kolektyvas.
Akcijos pradíiabuvo paskelbta spalio 25 d. Raudondvario menq inkubatoriuje vykusio renginio
metu.

Kraujo donorystès akcijos renginiai vyko visose 8 Kauno regiono savivaldybêse: Birðtone lapkriðio 14 d., Jonavos rajone - lapkriðio 29 d., Kai5iadoriq rajone - lapkriðio 17 d., Kauno
mieste - lapkriðio 2l d. Kauno rajone - lapkriðio 22 d. ir gruodZio 8 d., Kedainiq rajone lapkriðio 29 d.ir gruodZio 28 d., Raseiniq rajone - lapkriõio 30 d. ir gruodZio l9 d., Prienq rajone

-

gruodäio

2l

d.

Kraujo donorystès akcijoje dalyvavo Kauno regiono imonès, lstaigos
akcijos metu buvo paaukotos 452 l<raujo donacijos.

ft

organizacijos. Visos

ES strukturinès paramos projektq 2014 -2020 m. rengimo ir igyvendinimo programa
2017 m. kovo men. pradèti lgyvendinti du regioniniai projektai: ,,Bir5tono, Kai5iadoriq rajono

ir Prienq rajonq savivaldybes jungianðiq trasq ir marõrutq informacinés infrastruktüros plètra"
Nr. 05.4.1-LVPA-R-821,-21-0001 ir ,,Jonavos, Kedainiq ir Raseiniq rajonq savivaldybes
jungianðiq trasq ir mar5rutq informacinés infrastruktüros pletra" Nr. 05.4.1-LVPA-R-821-210002, kurie finansuojami pagal 2014-2020 m. Europos S4jungos fondq investicijq veiksmq
programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos istekliq darnus naudojimas ir prisitaikymas prie
klimato kaitos" igyvendinimo priemonç Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 ,,Savivaldybes jungianðiq
turizmo trasq ir turizmo mar5rutq informacines infrastruktüros plëfta". Kauno regiono pletros
agentlira kaip projektq partneris yra vykdo projekto veiklq vie5inim4, organizuoja vieSuosius
pirkimus, organizuoja projekfo partneriq darbo grupiq susirinkimus. 2017 metais buvo
vykdomas projekto veiklq vie5inimas (informacija interneto svetainêse, pagaminti ir i5platinti
projektq plakatai), organizuoti 4 vie5ieji pirkimai, ivyko 6 darbo grupiq susitikimai.
Parengtas ir 2017-04-03 d. Kauno regiono plétros tarybai pateiktas projektinis pasiulymas del
regiono projekto lgyvendinimo pagal 2014-2020 metq Europos S4jungos fondq investicijq
veiksmq programos 9 prioriteto ,,Visuomenès Svietimas ir Zmogi5kqjq i5tekliq potencialo
didinimas" 09.1.3-CPVA-R-725 priemonç ,,Neformalaus Svietimo infrastruktüros
tobulinimas". Projekto pavadinimas - ,,Neformaliojo vaikq Svietimo infrastruktüros gerinimas
Prienq mieste". Parengta ir 2017-ll-17 d. Centrinei projektq valdymo agentürai pateikta
parai5ka parumai gauti.2017-12-18 d. gautas patvirtinimas dèl paramos le5q skyrimo projektui.
Taip pat 2017 metais Kauno regiono plêtros agentüra atnaujino Prienq rajono savivaldybês
20ll-2019 metq strategini plêtros plan4 bei párenge Prienq rajono savivaldybés 2018 - 2020
metq strategini veiklos plan4. Atnaujinto strateginio plètros plano projektas pristatytas visq
Prienq rajono seniünijq bendruomenems ir patvirtintas Prienq rajono savivaldybès Taryboje.

2017 metais parengtos 5 parai5kos ES finansavimui gauti:
1. ES strukturiniq fondq projekto ,,54+: Idèjos. Iniciatyvos. Inovacijos" parai5ka pateikta
Europos socialinio fondo agentürai.
2. Parai5ka gauti le5q neformaliojo suaugusiqjq Svietimo ir tçstinio mokymosi programai
,,lnformacines ir ry5iq technolo gij os senj orams".
3. INTERREG V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programos projekto parai5ka
,,Socialinè itrauktis per sveikos gyvensenos skatinim4 Kauno regione ir Punsko
valsðiuje".
4. Kauno regiono pletros agentüra kaip projekto partneris prisidèjo rengiant ir teikiant
parai5k4INTERREG V-A Latvijos-Lietuvos 20142020 bendradarbiavimo programai.
Projekto ,,Gyvenimas Svarioje aplinkoje - geresnê ateitis" (Life in clean environment a better future!) parei5kejas - Kurzeme planavimo regionas. I projekt4 itrauktos 3
Lietuvos savivaldybès - Kauno miesto, Klaipédos rajono ir Tel5iq rajono.
5.

INTERREG

V-A Lietuvos Lenkijos

programai. Projektas "Materialaus ir

nematerialaus paveldo puoselèjimas Kauno regione ir Punsko valsðiuje".

,,Sveikat4 stiprinantis regionas" (Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) judèjimo
,,Sveiki regionai" dalis) programa, naryste PSO
Ataskaitiniu laikotarpiu Agentura tçse narystç PSO judejime "Sveikat4 stiprinantys regionai".

UZ regiono narystç oryanizacijoje yra atsakinga Agentüra, todel ataskaitiniu laikotarpiu
administravo narystes mokesöio surinkim4 ir sumokejim4.

2017 metais Kauno regiono plétros agentüroje organizuoti trys Sveikat4 stiprinanöio Kauno
regiono darbo grupèspasitarimai (kovo 13 d., rugsejo 8 d., gruodZio l1 d.).
2017 m. birZelio 15 d. Kauno regiono pletros agentüra prisidejo prie apskitojo stalo diskusijos
psichikos sveikatos gerinimo tema, kuri vyko Kauno rajono savivaldybèj e, organizavimo.

2017 m. lapkriðio 17 d. Uäusaliuose (Jonavos rajonas) vyko penktoji metiné Sveikat4
stiprinanõio Kauno regiono konferencija ,,Geresnès psichikos sveikatos link: savivaldybiq
vaidmuo". Konferencijoje dalyvavo 102 asmenys ið ivairiq Kauno regiono institucijq.

Kita veikla
2017 m. geguZès 15-19 dienomis buvo organizuotas Kauno regiono savivaldybiq Pirminès
sveikatos prieZiüros istaigq, greitosios medicinos pagalbos stoõiq ir visuomenès sveikatos biurq
vadovq kvalif,rkacijos tobulinimo vizitas ! Skonês region4 (Svedija). Yizite dalyvavo Bir5tono
PSPC direktoré, Kauno rajono savivaldybès Visuomenès sveikatos biuro direktorius, V5[ Kauno
rajono greitosios medicinos pagalbos stotis direktoré, Prienq rajono PSPC direktorius, Jonavos
greitosios medicinos pagalbos stoties direktorius, Ariogalos PSPC direktorius, Garliavos PSPC
direktoré, Vilkijos PSPC direktorè, Kauno rajono savivaldybès gyd¡oja, Rum5i5kiq PSPC
direktorè, Pakaunès PSPC direktorius, Jonavos rajono VSB visuomenès sveikatos stiprinimo

specialiste, Kedainiq PSPC direktore, Raseiniq PSPC direktore, taip pat Kauno regiono plétros
agentüros direktorè ir projektq vadovè.

Kauno regiono delegacija lankési Lundo universiteto Medicinos fakulteto Pirmines sveikatos
tyrimq centre, Skonés regiono administracijoje, kurioje buvo pristatyta programa,,Sveikatos ir
bendruomenès patarejai", Greitosios medicinos pagalbos stotyje Malmeje, pirminès sveikatos
prieZiüros istaigoje (KristianstadKliniken). Vizito metu Kauno regiono PSPC vadovai daug
diskutavo tarpusavyje apie teises aktq igyvendinim4 praktikoje, dalinosi patirtimi, aptarëtemas
ir galimybes rengti bendrus regioninius projektus.

2017 m. lapkriðio 6-9 dienomis buvo organizuotas Kauno regiono savivaldybiq Pirminês
sveikatos prieZiüros lstaigq ir greitosios medicinos pagalbos stoðiq specialistq kvalifikacijos
tobulinimo vizitas iLatvij4ir Estij4. Yizite dalyvavo Garliavos PSPC Roko Sliupo poliklinikos
vedêja, Seimos gydytoja, Vilkijos PSPC Seimos gyd¡ojos, Ariogalos PSPC bendrosios
praktikos gyd¡oja, Rum5i5kiq PSPC Slaugos administratorè, Kauno rajono greitosios
medicinos pagalbos stoties skubios medicinos pagalbos slaugos specialistes , taip pat Kauno
regiono pletros agentüros projektq vadové ir projektq vadovo asistente.
Kauno regiono delegacija lankesi Latvijos sveikatos apsaugos ministerijoje, Tartu miesto
savivaldybès Socialinès ir sveikatos apsaugos departamente, Tartu universitetines ligoninès
Slaugos ir Skubios pagalbos skyriuose, Tartu sveikatos klinikoje, GMP stotyje, Daugpilio
ligonines Slaugos skyriuje ir Daugpilio vaikq poliklinikoje. Vizito metu Kauno regiono PSPC
specialistai daug diskutavo tarpusavyje apie teisès aktq igyvendinim4 praktikoje, dalinosi
patirtimi.
2017 m. kovo ir geguZès mên. Kauno regiono pletros agentüra organizavo ir vede mokymus
Kai5iadoriq miesto VVG darbuotojq ir valdybos nariq kompetencijq stiprinimui.
2017 m. spalio - gruodZio mènesiais Kauno regiono pletros agentüra dalyvavo Bir5tono
Treðiojo amLiaus universiteto projekte ,,I5manus senjoras" ir vykde informaciniq technologijq
mokymus (32 dalyviai, 96 val.).

I.4. ZMOGISKUJU ISTEKLIU VALDYMAS (DARBUOTOJV SKAIðIUS METV
PRADZIOJE IR PABAIGOJE, PARE,IGYBES, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS,
VEIKLOS VERTINIMAS, DARBO APLINKA)
Siekdami Dalininkarns suteikti kuo geresnes paslaugas, Agentüros darbuotojai dalyvavo

lvairiuose mokymuose bei konferencijose

ir

savaranki5kai kélê savo kvalifikacij4 Siais

klausimais:
[staigos vidaus dokumentq bei personalo valdymas;
ES institucijq ir istaigq sistema, regionine politika;
O ryanizacijo s valdymas ; vidinè ir i Sorinè or ganizacijos komun ikacij a;
Projektq valdymas; projektq rengimas ir igyvendinimas;
Europos SEjungos fondq panaudojimas regionq pletrai;
Regioninio bendradarbiavimo stiprinimo, privataus ir vie5ojo sektoriaus partnerystès
skatinimo, investicijq pritraukimo ir aptarnavimo gerinimas;
fmones valdymo, verslo pletros ir kitais, Agenturos veiklai aktualiais klausimais.

Praejusiais metais Agentüroje vyko planuotas darbuotojq skaiðiaus pokytis.

i,emiau pateikta A gentüro s darbuotoj q funkc

KRPA darbuotoj

r¡ fun

ij o s

ir ot ganizacine struktüra.

kcijos

Pareigybe

Funkcijos

Direktorius

Agentüros veiklos organizavimas ir veikla numatyta
istatuose; naujq veiklq organizavimas.
Ekonominè ir socialine plètra, ZmogiSkieji i5tekliai.
Projektq valdymas ir koordinavimas, projektq finansq
valdymas.
Agenturos apskaitos organizavimas, finansq valdymas,
Proj ektq apskaitos tvarkymas.

vyr.
buhaltere

\rlministratoè-teisininkè

Biuro darbo organizavimas.
Vie5qiq pirkimq organizavimas.

Vyr.projektq

Projektq rengimas, vykdymas, projekto veiklq
organizavimas, ataskaitq ruo5imas. Atsakinga uZ visq
istaigos proiektu tinkama parensima bei iswendinima.
Projektq rengimas, vykdymas, projekto veiklq

vadovè

Projektq
vadove
Projektq
vadovo

pirminis apdorojimas), pagalba organizuojant projekto

asistentè

veiklas bei proiektu iswendinima.

or sanizav imas. ataskaitu ruo5 i m as.

Pagalba rengiant projektus (informacijos

rinkimas,

Bendras etatq skaiðius 2017 m. pabaigoje - 5,5.
Be to, esant papildomiems uZsakymams, formuojama geriausi4 kompetencij4 turinðiq srities
ekspertq komanda. Projekto vadovu buna paskiriamas Agenturos darbuotojas, atsakingas uZ
tinkam4 uZsakymo lvykdym4.

, Agentüros darbuoiojq

komanda formuojama lanksöiai, atsiZvelgiant i faktiniAgenturos veiklos
ir paslaugq poreiki, stengiantis susieti atlygi darbuotojams su jq veiklos rezultatais.
Agenturoje yra lrengtos 7 darbo vietos. Darbuotojai yra apräpinami visomis reikalingomis jq
darbui atlikti priemonèmis.
2017 m. pradZioje dirbo 6 darbuotojai ir pabaigoje dirbo 6 darbuotojai.

l0

Direktorius

Agenturos vykdomq

Projekto inansininkas

Vyr. Buhalteris

Administ ratore

projektq vadovai

nrojet<tq ekspertai

I

Projektq finansininko
asistentas

Projektq vadovo
asistentas

1

I

paveikslas. Kauno regiono pletros agentüros organizaciné valdymo struktüra

.s.FINANSV ISTEKLIU VALDYMAS

:

1.s.1. vrEsosros ISTArcos GAUTOS LESOS rR JU sArrrNIAI pER
FINANSINIUS METUS TR SIU LESU PANAUDOJIMAS PAGAL ISTANU
nüSrs
Per 2017 m. Agentüra uZdirbo 26680 Eur komerciniq pajamq. [gyvendindama ES
finansuojamus projektus, Agentüra regioniniq projektq lgyvendinimui per 2017 m. i5 Kauno
regiono savivaldybiq gavo 177 458 Eur.
Tiesioginès regioniniq projektq s4naudos per2017 m. sudaré 120752 Eur. Sios s4naudos yra
sukauptos atskiruose projektq registruose, laikantis nustatytr¿ biudZeto dydZiq ir naudojimo
limitq.
1.5.2. VIESOSIOS ISTAIGOS SANAUDoS PER FINANSINIUS METUS. IS JU

- rSLArDos DARrio uZvorpScrur

Per 2t17 finansinius metus Agenturos s4naudos, iskaitant projektq s4naudas, sudare 2tr2it2
Eur. Ið jq Agentüros darbuotojq darbo uZmokesðiui 48629 Eur.

VALDYMO TSLAIDOMS
Per 2017 m. Agentüros valdymo (i5laikymo) i5laidoms i5leista 16197 Eur (be darbo
1.s.3. VTESOSTOS ISTATGOS SANAUDOS

uZmokesðio).

1.s.4. INFORMACIJA APIE VTESOSTOS ISTATGOS ISrcyT.{ rR PERLETSTA
TURT,T
Per 2017 m. Agentüra nelsigijo ilgalaikio materialaus turto. Ataskaitiniu laikotarpiu perleisto
turto nebuvo.

l1

1.6. DUOMENYS APIE VTESOSIOS ISTAIGOS VADOVA, ISTATGOS ISLAIDOS
VADOVO DARBO uZvorpscrur
KrroMS vrEsosros lsrArcos vADovo

rSl¿orovs

tr

Per 2017 m. i5laidos Agentüros vadovo darbo uZmokesðiui buvo 15186,47 Eur.
vadovui nebuvo.

Kitq i5mokq

I.7. ISTAIGOS DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE IR PROGRAMOSE
2017 m. Agentüra, atstovaudama Kauno regiono savivaldybes, dalyvavo PSO judejime,,Sveiki
regionai".
Vykdydama 2017 m. numatytas veikla, tuo pat metu Agenttira planuoja ir ateinanðiq metq
veiklas, kurias pradeda igyvendinti i5 kart prasidéjus kitiems kalendoriniams metams.
2018 m. sausio men. suplanuotas Agentäros dalyvavimas dviejose turizmo parodose - Vilniuje
,,Adventure20l8* bei Cekijoje Bmo mieste ,,Regiontour", kur pristatomas Kauno regionas ir
turizmo galimybès jame. Taip pat suplanuotas Kauno regiono pristatymas tarptautineje turizmo
parodoje Rygoje,,Balt Tour 2018* vasario mèn. pirmomis dienomis bei dalyvavimas VarSuvoje
,,World Travel Show" parodoje, kuri vyks 2018 m. spalio menesi.
Taip pat nuo metq pradZios yra organizuojamos regionines veiklos - darbo grupiq susitikimai,
pasirengimas turizmo akcijai,,Simtmeðio regionas".

Tçsiant sportuojanðio regiono tradicijas, 2018 m. suplanuotos sportinés akcijos ir regiono
savivaldybiq darbuotojq sporto Zaidynès. Siq akcijq organizaciniai darbai vyksta nuo 2018 m.
pradZios.

Nuo metq pradZios taip pat vyksta pasirengimas regioninei sporto Sventei-varZyboms tarp
savivaldybiQ, t.y. sportinio judejimo ,,Kauno regiono olimpinio Ziedo" tçsinys.
Paskelbus atskirq programr¿ kvietimus teikti parai5kas projektq finansavimui, yra pasirengtos
idejos ir surasti partneriai teikti projektines paraiSkas bendradarbiavimo abipus sienos
programai Lietuva-Baltarusija bei Lietuva-Rusija.

Direktore

Lina Misiukeviðiene
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