Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos
1 priedas
STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ LENTELĖ
Aktualumo
Suteiktą įvertinimą pagrindžianti informacija, prielaidos
įvertinimas
1.
Geografiniu požiūriu patogi ir
5
Kauno regionas turi aiškią gyventojų koncentracijos židinių struktūrą su
strategiškai svarbi tikslinių teritorijų padėtis,
aukščiausio lygio centru – Kauno miestu ir penkiais žemesnio lygio centrais, kurie
pramonės įmonių koncentracija
sutampa su administraciniais savivaldybių centrais.
Kauno regionas yra šalies centrinėje dalyje, patogioje geografinėje padėtyje. Jame
kertasi tarptautinės transporto ir geležinkelio magistralės. Kartu su Kauno
ir Birštono miestais Kėdainiai, Kaišiadorys, Jonava, Prienai, Raseiniai formuoja
Kauno regiono savivaldybių administracinių, kultūros, ekonominio aktyvumo ir
socialinio aprūpinimo centrų visumą. Garliavos miestas patenka į aktyviai
besivystančią Kauno priemiesčio zoną.
Stiprybės

Aktualumo
Suteiktą įvertinimą pagrindžianti informacija, prielaidos
įvertinimas
1. Verslo plėtros galimybes ribojantys
5
Visos Kauno regiono tikslinės teritorijos ir savivaldybės (išskyrus Kauno rajono
demografiniai veiksniai ( mažėjantis gyventojų
savivaldybę), kuriose yra išskirtos tikslinės teritorijos, pasižymi mažėjančiu
skaičius, besikeičianti amžiaus struktūra)
gyventojų skaičiumi. Pagrindinės gyventojų mažėjimo priežastys yra neigiama
natūrali gyventojų kaita (daugiau gyventojų miršta, nei gimsta) bei neigiama neto
migracija. Dėl mažėjančios vaikų dalies ir didėjančio medianinio gyventojų
amžiaus artimiausiu metu darbingo amžiaus gyventojų dalis gali pradėti mažėti
savivaldybėse, kuriose ji šiuo metu stabili ir nustoti didėti savivaldybėse, kuriose ji
didėja. T. y. ilguoju laikotarpiu ūkio sektoriams, kurie yra imlūs nespecializuotai
darbo jėgai sumažės darbo jėgos pasiūla, paslaugų sektoriui – vartotojų skaičius.
2. Didesnė dalis savivaldybių, kuriose yra
4
Ženkliai didesnė, lyginant su šalies vidurkiu (21,2 proc.), dirbančiųjų įmonėse
tikslinės
teritorijos
pasižymi
nedidele
dalis EVRK 2 red. kasybos ir karjerų eksploatavimo ir apdirbamosios gamybos
ekonominės veiklos įvairove ir mažu
veiklose Kaišiadorių (36,2 proc.), Kėdainių (33,2 proc.) Jonavos (38 proc.) ir
veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičiumi
Raseinių (35,6 proc.) rajonų savivaldybėse ir visoms savivaldybėms būdingas
Silpnybės

Aktualumo
įvertinimas

Silpnybės

3.
Didelis
susisiekimo
sistemos
apkrovimas ir žala aplinkai dėl netolygaus
gyvenamųjų ir darbo vietų išsidėstymo

4

Suteiktą įvertinimą pagrindžianti informacija, prielaidos
mažas ekonominis aktyvumas (mažai mažų ir vidutinių įmonių) lemia tai, kad
Kauno regiono socialinė ir ekonominė situacija yra labiau (lyginant su kitai
regionais) jautri išorės grėsmėms (pvz. pokyčiams eksporto rinkose)
Esamas ekonominis atitinkamų teritorijų išsivystymas (arba siaura specializacija)
bei gyventojų koncentracija negali suteikti tokių darbo, verslo ir mokymo(-si)
galimybių kaip Kaunas; bet to, dvi tikslinės teritorijos (Kėdainiai, Jonava)
pasižymi konkurencingu darbo užmokesčiu, o taip pat ir kvalifikuotos darbo jėgos
poreikiu, kurio negali patenkinti vienoje savivaldybėje gyvenantys gyventojai; visa
tai lemia didelį neigiamą poveikį klimato kaitai dėl švytuoklinės migracijos (kuri
socialiniu aspektu yra teigiamas veiksnys, lemia neaukštą regiono registruoto
nedarbo lygį). Tačiau tai, kad apie 50 proc. regiono užimtųjų (apie 60 tūkstančių
gyventojų) gyvena ir dirba skirtingose vietovėse, dauguma jų naudojasi
asmeniniais automobiliais. Problemos mastas gali būti sumažintas aktyviau
diegiant darnaus judumo priemones, skatinant naudojimąsi visuomeniniu
transportu

Galimybės

Aktualumo
Suteiktą įvertinimą pagrindžianti informacija, prielaidos
įvertinimas
1. Augantis namų ūkių vartojimas didins
4
Numatoma, kad privatusis vartojimas ir toliau nuosekliai augs, nes namų ūkių
paklausą naujoms paslaugoms
gaunamas pajamas gausins kylantis darbo užmokestis ir didesnis užimtumas.
Galimybes vartoti didins ir kritusios kainos, ypač degalų, nes daugiau lėšų galės
būti skiriama kitoms prekėms ar paslaugoms įsigyti.
Grėsmės
1. Kauno regiono ekonominį
sustabdys darbo jėgos trūkumas

Aktualumo
Suteiktą įvertinimą pagrindžianti informacija, prielaidos
įvertinimas
4
Veiksnys vertinamas kaip svarbus, nes daugelyje Kauno regiono savivaldybių
augimą
(išskyrus Jonavos rajono savivaldybę) ekonominės recesijos sukeltas ciklinis
nedarbas neperėjo į struktūrinį ir išliekant palankiai makroekonominei aplinkai
artimiausiais metais gali pasiekti natūralų (~5–6 proc. lygį). Kartu tai rodo ir tai,
kad užimtumo augimo (o kartu ir ekonominio augimo) potencialą mažėjant

Grėsmės

2. Regioninė konkurencija su Vilniaus
regionu (kultūros poreikių tenkinimo,
gyvenimo
kokybės
ir
sąlygų,
gyvenamosios aplinkos patrauklumo,
transporto organizavimo ir kt. kasdienio
gyvenimo aspektuose).

Aktualumo
įvertinimas

3

Suteiktą įvertinimą pagrindžianti informacija, prielaidos
registruotam nedarbui daugelis savivaldybių Kauno regiono ITV programos
įgyvendinimo laikotarpiu bus išnaudojusios. Remiamasi prielaida, prastėjant šalies
demografinei situacijai (gyventojų skaičiui mažėjant apie 1 proc. per metus),
bendrojo vidaus produkto augimas dėl darbui imlių sektorių plėtros sąskaitą gali
ženkliai sulėtėti.
Kauno regioną geresnėmis darbo apmokėjimo, viešųjų paslaugų (švietimo,
kultūros, sporto ir sveikatinimo, rekreacijos) įvairovės ir prieinamumo sąlygomis
veikia Vilniaus ir iš dalies Klaipėdos regionai. Dėl šių regionų savivaldybių
(daugiausia didžiųjų miestų) plėtros didėja rizika, kad Kauno regiono gyventojai
išvyks iš šio regiono

_______________________
Kauno regiono
programos
2 priedas

integruotos

teritorijų

vystymo

KAUNO REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS VYSTYMO
TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS
1. Tikslas: Padidinti gyventojų verslumą ir užimtumą, kuriant ir išlaikant darbo vietas, didinant verslo įvairovę ir darbo vietų
pasiekiamumą
1. Tikslas iškeltas formuluotas siekiant spręsti SSGG analizėje nurodytas problemas, neleidžiančias Kauno regione pasiekti pakankamo
užimtumo: prisitaikyti prie verslo plėtros galimybes ribojančių demografinių veiksnių (mažėjančio gyventojų skaičiaus, besikeičiančios amžiaus
struktūros), sumažinti neigiamą poveikį aplinkai – susisiekimo sistemos apkrovimą ir žalą aplinkai dėl netolygaus gyvenamųjų ir darbo vietų
išsidėstymo. Įgyvendinus tikslą, minėtų silpnybių poveikis gali būti sumažintas, jeigu bus pasinaudota galimybe, kurią suteiks augantis namų
ūkių vartojimas, didinantis paklausą naujoms paslaugoms ir išvengta grėsmės, kad Kauno regiono ekonominį augimą sustabdys darbo jėgos
trūkumas.

2.Svarstyti alternatyvūs tikslai: „Padidinti gyventojų verslumą ir užimtumą, kuriant ir išlaikant darbo vietas, didinant verslo įvairovę ir
darbo vietų pasiekiamumą“ ir „Padidinti gyventojų verslumą ir užimtumą, didinant patrauklumą investicijoms ir verslo įvairovę“. Remiantis
daugiakriterinės analizės išvadomis, tikslas „Padidinti gyventojų verslumą ir užimtumą, kuriant ir išlaikant darbo vietas, didinant verslo įvairovę
ir darbo vietų pasiekiamumą“ turi didesnį poveikį strateginių problemų sprendimui ir geriau išnaudoja galimybes, mažina silpnybių poveikį ir
grėsmes, turi didesnį poveikį ekonomikai ir socialinei sričiai.
3. Tikslui priskirtas efekto rodiklis: Užimtųjų gyventojų Kauno regione dalis, palyginti su darbingo amžiaus gyventojais, proc.
Planuojama, kad 2023 m., įgyvendinus pagrindinius Kauno regiono ITVP programoje numatytus veiksmus, užimtųjų ir darbingo amžiaus
gyventojų santykis Kauno regione (be Kauno miesto savivaldybės), padidės iki 74 proc.
Programos efektas:
Pradinė reikšmė
(2013 m.)

Kodas

Efekto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

1-E

Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Kauno regione (be
Kauno miesto savivaldybės), proc.

Siekiama reikšmė
(2020 m.)

66,6

Siekiama reikšmė
(2023 m.)

72,0

74,0

Programos rezultatai:
Pradinė reikšmė
(2013 m.)

Kodas

Rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

1-R-1

Materialinės investicijos 1 gyventojui Kauno regione (be Kauno miesto
savivaldybės), tūkst. Eur
Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo tikslinių
teritorijų bendro gyventojų skaičiaus

1-R-2

Siekiama reikšmė
(2020 m.)

Siekiama reikšmė
(2023 m.)

1,24

1,41

1,42

0,0

70,0

80,0

Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafikas
Kodas
1-E

Rodiklio pavadinimas, matavimo
vienetai

Užimtųjų ir darbingo amžiaus
gyventojų santykis Kauno regione
(be Kauno miesto savivaldybės),

Siekiama reikšmė
2014 m.
69,5

2015 m.
70,0

2016 m.
70,5

2017 m.
71,0

2018 m.
71,0

2019 m.
71,5

2020 m.
72,0

2021 m.
73,0

2022 m. 2023 m.
74,0

74,0

Kodas

Rodiklio pavadinimas, matavimo
vienetai

Siekiama reikšmė
2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m. 2023 m.

proc.
1-R-1

1-R-2

Materialinės
investicijos
1
gyventojui Kauno regione (be
Kauno miesto savivaldybės), tūkst.
Eur
Gyventojų,
kuriems
pagerėjo
susisiekimo sąlygos, dalis nuo
tikslinių teritorijų bendro gyventojų
skaičiaus

1,33

1,34

1,36

1,37

1,38

1,40

1,41

1,41

1,42

1,42

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

40,0

70,0

70,0

80,0

80,0

1.1. Uždavinys: Pritraukti investicijas, pertvarkant pagrindines miestų viešąsias erdves ir aktyvinant miestų traukos centrus
1. Uždavinys formuluotas siekiant spręsti SSGG analizėje nurodytą silpnybę (problemą) – verslo plėtros galimybes ribojančius
demografinius veiksnius (mažėjantį gyventojų skaičių, besikeičiančią amžiaus struktūrą), šios silpnybės poveikis gali būti sumažintas didinant
mažiau aktyvių darbo rinkoje gyventojų grupių užimtumą (tam pasinaudojant ir bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyva, pagal kurią
gali būti pritaikytos inovatyvios socialinės integracijos priemonės), skatinant produktyvias investicijas (tokiu atveju galimas kokybinis augimas
didėjant darbo našumui) ir gerinant gyvenamosios aplinkos kokybę (išlaikant ir pritraukiant naujus gyventojus iš kaimo gyvenamųjų vietovių ir
kitų regionų). Sprendžiant problemą, galima pasinaudoti galimybe (tendencija), kurią suteiks augantis namų ūkių vartojimas, didinantis paklausą
naujoms paslaugoms. Tokiu atveju aktyvių miestų traukos centrų formavimas, jų lankomumo didinimas gali pritraukti į tas pačias teritorijas ir
privačias, naujas darbo vietas kuriančias investicijas.
2. Svarstyti 3 alternatyvūs uždaviniai: „Skatinti verslumą ir ūkinės veiklos įvairovę, didinant verslo diversifikavimą ir gamybos apimtis“,
„Skatinti verslumą, pritaikant viešuosius statinius bendruomeninio verslo iniciatyvoms“ ir „Pritraukti investicijas, pertvarkant pagrindines miestų
viešąsias erdves ir aktyvinant miestų traukos centrus“. Atlikus daugiakriterinę analizę (kartu vertinant alternatyvų strateginį pagrįstumą, rizikas ir
išlaidų efektyvumą), pasirinktas uždavinys „Pritraukti investicijas, pertvarkant pagrindines miestų viešąsias erdves ir aktyvinant miestų traukos
centrus“.
3. Uždaviniui priskirtas programos rezultatas: Materialinės investicijos 1 gyventojui Kauno regione (be Kauno miesto savivaldybės),
tūkst. Eur. Planuojama, kad 2023 m., įgyvendinus numatytus uždavinio veiksmus, šio rodiklio reikšmė padidės iki 1,42 tūkst. Eur.
Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):
Kodas
Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai
2014 m.

Siekiama reikšmė
2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

1.1-P-1
1.1-P-2

1.1-P-3
1.1-P-4

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės
miestų vietovėse, m2
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba
komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2

0

0

4117

105047

221057

398636

474409

474409

474409

474409

0

3073

3306

4146

5705

7223

13601

13601

13601

13601

Projektų, kuriuos visiškai ar iš dalies
įgyvendina socialiniai partneriai ar NVO,
skaičius, vnt.
Subsidijas gavusių įmonių skaičius, vnt.

0

6

6

11

14

16

18

18

18

18

0

0

0

2

3

4

6

6

6

6

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

1.1.1.(v) Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų
(ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų)
lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos
veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų) (toliau – viešųjų
investicijų priemonės):
1.1.1.1. Tikslinėse teritorijose esančių kultūros įstaigų
modernizavimas, kitos paskirties ar nenaudojamų pastatų ir
teritorijų konversija, daugiafunkcių erdvių sukūrimas,
pritaikant nepakankamai efektyviai naudojamą infrastruktūrą
naujai veiklai ( pritaikant bendruomenių kultūrinei, socialinei
veiklai, sveikatingumui, laisvalaikiui, smulkiajam verslui ir
amatams, kitiems poreikiams). Įgyvendinant priemonę
planuojama: nenaudojamo pastato, esančio Prienų mieste
Kranto g. 8 konversija; bendruomenės laisvalaikio ir
užimtumo centro įkūrimas Prienuose; Prienų krašto muziejaus
modernizavimas; Prienų kultūros centro rekonstravimas;
Jonavos miesto kultūros centro didžiosios salės atnaujinimas;
Kaišiadorių miesto buvusio kino teatro pastato konversija;
Kaišiadorių miesto kultūros infrastruktūros optimizavimas,
sukuriant multifunkcinę erdvę, (I etapas); Kėdainių rajono

Lėšų
poreikis (iš
viso) tūkst.
Eur

Iš jų
viešosios
lėšos, tūkst.
Eur

Iš jų ES
lėšos, tūkst.
Eur

Sukuriamas produktas (produkto rodiklio
pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė
reikšmė)

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės
miestų vietovėse, 33804 m2
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba
komerciniai pastatai miestų vietovėse,
10148,24 m2
5 566

5 566

4 731

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

savivaldybės pastato, esančio Didžiosios Rinkos a. 4,
Kėdainiuose, rekonstravimas įrengiant vietos bendruomenės
užimtumo erdvę (I etapas); Kėdainių kultūros centro
rekonstrukcija (I etapas); Raseinių savivaldybės rajono
kultūros centro Raseiniuose, Vytauto Didžiojo g. 10,
rekonstravimas, infrastruktūros pritaikymas visuomenės
poreikiams
1.1.1.2. Miestų pagrindinių viešųjų erdvių sutvarkymas,
didinant jų lankomumą (sudarant prielaidas šiose teritorijose
įsikurti naujoms, paslaugas gyventojams teikiančioms
įmonėms, esamoms įmonėms plėsti savo veiklą). Įgyvendinant
priemonę planuojamas: Garliavos miesto parko sutvarkymas
(įrengimas) ir kitų pagrindinių Garliavos miesto viešųjų
erdvių pritaikymas verslui ir aktyviam laisvalaikiui, poilsiui;
Garliavos miesto daugiabučių namų viešųjų erdvių
sutvarkymas; Jonavos miesto žemutinės dalies kompleksinis
gyvenamųjų namų kiemų bei gerbūvio sutvarkymas ir
pasiekiamumo gerinimas; Kaišiadorių miesto Prezidento A.
M. Brazausko parko ir centrinės Gedimino gatvės prieigų
sutvarkymas, kitų Kaišiadorių miesto viešųjų erdvių
pritaikymas bendruomenės sveikatinimo veiklai bei poilsiui;
Kėdainių miesto Didžiosios Rinkos aikštės modernizavimas,
miesto upių prieigų sutvarkymas, sukuriant patrauklias
viešąsias erdves bendruomenei ir verslui, kitų Kėdainių
miesto viešųjų erdvių (Kėdainių miesto, Vytauto parkų,
maudymvietės ir poilsio zonos, viešosios erdvės prie Budrio
gatvės, teritorijos prie Kėdainių kultūros centro kt.)
kompleksiškas sutvarkymas; Kėdainių miesto daugiabučių
namų kvartalų kompleksinis atnaujinimas; Prienų Nemuno
upės pakrantės ir Revuonos parko bei jo prieigų, Prienų

Lėšų
poreikis (iš
viso) tūkst.
Eur

Iš jų
viešosios
lėšos, tūkst.
Eur

Iš jų ES
lėšos, tūkst.
Eur

Sukuriamas produktas (produkto rodiklio
pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė
reikšmė)

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės
miestų vietovėse, 440605 m2
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba
komerciniai pastatai miestų vietovėse, 379,8
m2

31 504

31 504

24 075

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

miesto autobusų stoties ir aplinkinės teritorijos, kitų Prienų
miesto viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas
bendruomenės ir verslo poreikiams; kelio A16 Vilnius–
Prienai–Marijampolė dalies, esančios Prienų miesto
teritorijoje, rekonstravimas įrengiant kelio apšvietimą;
Raseinių miesto autobusų stoties ir keleivių vežimo transporto
infrastruktūros (automobilių stovėjimo ir autobusų sustojimo
aikštelių,
privažiuojamųjų
kelių,
pėsčiųjų
takų)
modernizavimas, Raseinių miesto centrinės dalies,
prekyvietės, V. Kudirkos g. kvartalo ir kitų viešųjų erdvių ir
gyvenamųjų vietų patrauklumo didinimas; Raseinių miesto
daugiabučių namų kiemų kompleksinis tvarkymas
1.1.2. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per bendruomenės
inicijuotos vietos plėtros iniciatyvą:
1.1.2.1. Viešosios infrastruktūros panaudojimas verslumo
skatinimui.
Kuriamą/vystomą
viešąją
infrastruktūrą
planuojama panaudoti veikloms, įgyvendinamoms pagal
vietos veiklos grupių įgyvendinamas vietos plėtros strategijas:
bendruomenės verslumo skatinimui, amatų vystymui,
smulkiai gamybai, socialinio verslo iniciatyvoms, paslaugų
teikimui,
individualios
veiklos
skatinimui,
mokymams. Konkretūs projektai bei jų rodikliai bus
formuojami, įsteigus miestų vietos veiklos grupes bei
parengus jų strategijas. Daroma prielaida, kad kiekvienoje
tikslinėje teritorijoje galėtų būti įgyvendinta ne mažiau kaip
po 2 socialinių partnerių ar NVO projektai, prisidedantys prie
programos efekto ir rezultato pasiekimo.
1.1.3. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per konkurso būdu
atrenkamus veiksmus
1.1.3.1. Verslo subjektų bendruomenei aktualių paslaugų

Lėšų
poreikis (iš
viso) tūkst.
Eur

Iš jų
viešosios
lėšos, tūkst.
Eur

Iš jų ES
lėšos, tūkst.
Eur

Sukuriamas produktas (produkto rodiklio
pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė
reikšmė)

Projektų, kuriuos visiškai ar iš dalies
įgyvendina socialiniai partneriai ar NVO,
skaičius, 18 vnt.

X

X

X

X

X

X

Subsidijas gavusių įmonių skaičius – 6 vnt.

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

Lėšų
poreikis (iš
viso) tūkst.
Eur

Iš jų
viešosios
lėšos, tūkst.
Eur

Iš jų ES
lėšos, tūkst.
Eur

37 069

37 069

28 806

plėtra, gamybos pajėgumų ir eksporto apimties didinimas
Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:

Sukuriamas produktas (produkto rodiklio
pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė
reikšmė)

1.2. Uždavinys: Gerinti darbo jėgos judėjimo galimybes, nedidinant neigiamo poveikio aplinkai
1. Uždavinys formuluotas siekiant spręsti SSGG analizėje nurodytą silpnybę (problemą) – didelį susisiekimo sistemos apkrovimą ir žalą
aplinkai dėl netolygaus gyvenamųjų ir darbo vietų išsidėstymo, šios silpnybės poveikis gali būti sumažintas gerinant judėjimo galimybes ir
trumpinant kelionės laiką, taip pat diegiant draugiškus aplinkai judėjimo būdus (viešuoju transportu, dviračiais). Sprendžiant problemą, galima
sumažinti neigiamą grėsmės, kad Kauno regiono ekonominį augimą sustabdys darbo jėgos trūkumas poveikį, nes tikslinėse teritorijose ar jų
prieigose esančios darbo vietos taps geriau pasiekiamos kitų teritorijų (pavyzdžiui, kaimo gyvenamųjų vietovių) gyventojams.
2. Svarstyti 3 alternatyvūs uždaviniai: „Didinti darbo jėgos mobilumą, gerinant darbo vietų pasiekiamumą“, „Gerinti darbo jėgos judėjimo
galimybes, nedidinant neigiamo poveikio aplinkai“ ir „Didinti darbo jėgos mobilumą kompleksiškai sprendžiant eismo saugumo problemas“.
Remiantis daugiakriterinės analizės išvadomis, uždavinys „Didinti darbo jėgos mobilumą, gerinant darbo vietų pasiekiamumą“ yra optimalus
(kartu vertinant alternatyvų strateginį poveikį, riziką ir išlaidų efektyvumą): turi didesnį poveikį išskirtiems SSGG analizės veiksniams; yra
mažiau rizikingas; turi aukštesnį sąnaudų efektyvumo vertinimą.
3. Uždaviniui priskirtas rezultato rodiklis: Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo tikslinių teritorijų bendro
gyventojų skaičiaus, proc. Planuojama, kad 2023 m., įgyvendinus numatytas uždavinio įgyvendinimo priemones, ne mažiau kaip 80 proc. visų
tikslinių teritorijų gyventojų pagerės susisiekimo kasdieniais reikalais (pvz., į darbą ar švietimo įstaigą ar pan.) sąlygos.
Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):
Kodas
Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

1.2-P-1
1.2-P-2
1.2-P-3
1.2-P-4
1.2-P-5

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km
Parengtų darnaus judumo planų skaičius, vnt.
Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, skaičius
Įrengtų naujų pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis, km
Įsigytos ekologiškos transporto priemonės, vnt.

2014
m.

2015
m.

2016
m.

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Siekiama reikšmė
2017 2018 2019 2020
m.
m.
m.
m.

2021
m.

2022
m.

2023
m.

3,300
2
1
0
0

15,261
3
3
13,988
3

15,261
3
3
13,988
3

15,261
3
3
13,988
3

4,344
2
1
7,800
2

13,813
2
2
12,800
2

15,261
3
3
13,988
3

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

1.2.1.(v) Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų
(ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų)
lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos
veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų):
1.2.1.1.
Miestų
gatvių
atnaujinimas
(rekonstrukcija): Garliavos m. K. Aglinsko g. rekonstrukcija;
Garliavos m. Kęstučio, Dariaus ir Girėno, Ąžuolų g.
rekonstrukcija; Garliavos m. Kęstučio, Dariaus ir Girėno,
Ąžuolų g. rekonstrukcija; Jonavos m. Vasario 16-osios, A.
Kulviečio, Chemikų gatvių rekonstrukcija, įrengiant
modernias eismo saugos priemones; Kaišiadorių miesto gatvių
modernizavimas (Kudirkos, Maironio ir Basanavičiaus g.);
Kėdainių m. gatvių ir šaligatvių rekonstrukcija, apšvietimo
įrengimas (Lukšio, Žemaitės, Kanapinsko, Mindaugo ir
Pavasario g.); Miesto gatvių šaligatvių rekonstrukcija
(Kėdainių m.) (Birutės g., Dotnuvos g., dalies nuo Kauno g.
kapinių iki Tilto g.); Raseinių miesto Partizanų gatvės
rekonstravimas; Raseinių miesto Aguonų ir Žemaičių gatvių
rekonstravimas.
1.2.1.2. Darnaus judumo skatinimas miestuose: Jonavos,
Kaišiadorių ir Prienų miestų darnaus judumo planų
parengimas ir darnaus judumo priemonių diegimas (pagal
parengtus darnaus judumo planus)
1.2.1.3. Pėsčiųjų ir dviračių takų sistemų įrengimas ir plėtra
miestuose: Dviračių takų tinklo Jonavos mieste plėtra (Varnos
upelis, Žeimių g., Žeimių, Lietavos, Žemaitės g. sankryža,
Chemikų g.); Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas aplink
Girelės II tvenkinį Kaišiadorių mieste; Dviračių takų
įrengimas (Kėdainių m.) (Didžioji g., Nevėžio upės krantas,
Tilto g.); Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Prienų mieste

Lėšų
poreikis (iš
viso) tūkst.
Eur

Iš jų
viešosios
lėšos, tūkst.
Eur

Iš jų ES
lėšos, tūkst.
Eur

Sukuriamas produktas (produkto rodiklio
pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė
reikšmė)

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių
ilgis, 15,261 km

8 931

8 931

7 592

1 983

1 983

1 611

897

897

762

Parengtų darnaus judumo planų skaičius, 3
vnt.
Įgyvendintos darnaus judumo priemonės,
skaičius, 3 vnt. (komplektai)
Įrengtų naujų pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis,
13,988 km

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

Lėšų
poreikis (iš
viso) tūkst.
Eur

Iš jų
viešosios
lėšos, tūkst.
Eur

Iš jų ES
lėšos, tūkst.
Eur

(F.Martišiaus g., Vytauto g., Kęstučio g., Kauno g.).
1.2.1.4. Mažiau taršių (ekologiškų) transporto priemonių
diegimas viešajame transporte: ekologiškų viešojo transporto
870
870
740
priemonių įsigijimas Jonavos ir Kaišiadorių miestams.
Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:
12 681
12 681
10 705
____________________________________

Sukuriamas produktas (produkto rodiklio
pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė
reikšmė)

Įsigytos ekologiškos transporto priemonės, 3
vnt.

