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Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

1 Išorės aplinkos dalies sprendiniai 2015 2020 Įgyvendintos 
priemonės: 0 

 

Vykdomos 
priemonės: 3 

 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 1 

 

Neįgyvendintos 
priemonės: 0 

 

Iš viso: 4 
 

  

 

 

1.1 Kauno -Vilniaus dvimiesčio plėtojimas 2015 2020 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 1 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 1 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 2 

  

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

1.1.1 Geležinkelio atkarpos 
„Vilnius–Kaunas“ 
sujungimas su Kauno 
oro uosto terminalu 

Geležinkelio atkarpos 
„Vilnius–Kaunas“ 
sujungimas su Kauno ir 
Vilniaus oro uosto 
terminalais (Įrengtas 
elektrifikuoto 
geležinkelio ruožas 
Karmėlava–Pravieniškės 
(apie 11,5 km)) 
 

AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2019 Nepradėta vykdyti  Geležinkelio atkarpos 
"Vilnius - Kaunas" 
sujungimo su Kauno 
oro uosto terminalu 
projekte AB "Lietuvos 
geležinkeliai" vertina 
Kauno geležinkelio 
mazgo plėtros 
galimybes ir 
alternatyvas, siekiant 
maksimalios sinergijos 
tarp sąlyginai 
nedidelėje teritorijoje 
planuojamų Kauno 
oro uosto plėtros, Rail 
Baltica ir Kauno LEZ 
projektų. Vertinimo 
procesas susijęs su 
2018 m. rugpjūčio 
mėn. LR vyriausybės 
priimtu sprendimu 
Kaune statyti naują 
keleivinį terminalą, 
kuris bus integruotas 
su "Rail Baltica" 
geležinkelio linija, 
įrengiant požeminę 
traukinio stotį. Taip 
pat buvo priimtas 
nutarimas Kauno oro 
uoste plėtoti lėktuvų 
remonto ir  

 



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

1.1.1 Geležinkelio atkarpos 
„Vilnius–Kaunas“ 
sujungimas su Kauno 
oro uosto terminalu 

Geležinkelio atkarpos 
„Vilnius–Kaunas“ 
sujungimas su Kauno ir 
Vilniaus oro uosto 
terminalais (Įrengtas 
elektrifikuoto 
geležinkelio ruožas 
Karmėlava–Pravieniškės 
(apie 11,5 km)) 
 

AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2019 Nepradėta vykdyti  techninės priežiūros 
veiklas. 

 

 

1.1.2 Modernizuoti 
geležinkelio ruožo 
Vilnius–Kaunas 
infrastruktūrą 

Padidėjęs susisiekimo 
greitis iki 160 km/h bei 
pagerėjąs eismo 
saugumas geležinkelio 
ruože Kaišiadorys – 
Kaunas. 
 

AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ 

Europos 
Sąjungos 
paramos lėšos 

 2015 2020 Vykdoma  Parengtas techninis 
projektas ir gautas 
statybą leidžiantis 
dokumentas. Projekto 
įgyvendinimas atidėtas 
iki 2020 metų. 

 

 

1.2 Kauno kaip aplinkinio Baltijos regiono ir Lietuvos Respublikos pramonės,  2016 2019 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 2 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 2 

  

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

1.2.1 Keleivinio ir 
krovininio vandens 
transporto vystymas 

Parengta studija sukurta - 
Nemuno vandens kelio E 
41 infrastruktūra. 

Kauno miesto 
savivaldybė, 
Kauno rajono 
savivaldybė 
 

Kita  2017 2019 Vykdoma  Viešojo ir privataus 
sektorių partnerystės 
projekto "Nemuno 
uostų (prieplaukų) 
išvystymas" komisija 
koncesijos suteikimui 
organizuoti ir 
koncesijos suteikimo 
procedūroms atlikti 
(toliau - Komisija) 
bendru sutarimu 
nutarė, kad Koncesijos 
krovininės prieplaukos 
infrastruktūra, 
paskelbtas Marvelės 
krovininės prieplaukos 
koncesijos konkursas.  
Kitų paraiškų iki 
nustatyto termino 
2016 m. iš Koncesijos 
konkurso dalyvių 
gauta nebuvo. 
Keleivių gabenimui 
vandens transportu 
turizmo sezono metu 
vykdomi maršrutai 
Kaunas-Kačerginė 
(pagal individualius 
užsakymus); 
Nemunu/Nevėžiu: 
Kaunas- 

 



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

1.2.1 Keleivinio ir 
krovininio vandens 
transporto vystymas 

Parengta studija sukurta - 
Nemuno vandens kelio E 
41 infrastruktūra. 

Kauno miesto 
savivaldybė, 
Kauno rajono 
savivaldybė 
 

Kita  2017 2019 Vykdoma  Raudondvario dvaras-
Kaunas (reguliarus 
reisas sekmadieniais ir 
pagal individualius 
užsakymus). 

 

 

1.2.2 Transporto plėtra ir 
modernizavimas 
Kauno 
priemiesčiuose 

Parengta studija - 
parengtas transporto 
plėtros ir modernizavimo 
planas  

Kauno miesto 
savivaldybė, 
Kauno rajono 
savivaldybė 
 

Valstybės 
biudžeto lėšos 

 2016 2019 Vykdoma  Kauno priemiesčiuose 
vyksta transporto 
infrastruktūros plėtros 
ir kokybės gerinimo 
procesas, plėtojama 
infrastruktūra 
įvairiarūšio transporto 
naudojimui (vykdoma 
dviračių tinklo 
infrastruktūros plėtra, 
jungčių su Kauno 
miestu užtikrinimas) ir 
gerinamos kokybinės 
ir eismo saugos 
priemonės pėsčiųjų 
eismui. 

 

             

             



   

 

TEIGIAMOS TENDENCIJOS: 

 

 

Bendrajame plane sprendiniais ir rajono vystymo priemonėmis siekiama panaudoti esamą susisiekimo infrastruktūrą, užtikrinti alternatyvias galimybes keliauti: vykdomas esamos susisiekimo 
infrastruktūros atnaujinimo procesas, kuriama būtinoji infrastruktūra alternatyvaus transporto naudojimui – įrengiamas susisiekimui dviračiais transportu tinklas, kuriant ryšius su Kauno miesto 
teritorija.  
Vykdoma keleivinio vandens transporto infrastruktūros ir paslaugų plėtra: įrengta mobili prieplauka Kulautuvoje, vykdomos pėsčiųjų ir dviratininkų perkėlimo paslaugos Zapyškis-Kulautuva-
Zapyškis, turizmo ir rekreacijos tikslais vykdomos keleivių gabenimo vandens transportu paslaugos Kauno mariose, kt. maršrutais, susijusiais su Kauno miesto savivaldybe (Kaunas – Kačerginė, 
Kaunas-Raudondvario dvaras). Viešosios įstaigos Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro 2017 m. veiklos ataskaitos duomenimis 2017 m. kelionių vandens transportu buvo atlikta 60 
proc. daugiau nei 2016 m. 

 

   

 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS: 
 

 

Lėtai vykstantys geležinkelio transporto infrastruktūros modernizavimo ir plėtros darbai: 
Atkarpos "Vilnius - Kaunas" sujungimo su Kauno oro uosto terminalu priemonė nepradėta vykdyti, ir negali būti savarankiškai įgyvendinama dėl besitęsiančių susijusių valstybinės svarbos ir kt. 
projektų įgyvendinimo: Rail Baltica, Kauno LEZ, Kauno oro uosto plėtros projektų. Sprendžiamos Kauno geležinkelio mazgo plėtros galimybės bei alternatyvos, integruojant Kauno keleivinį 
terminalą į Rail Baltica geležinkelio liniją. 
Vilnius-Kaunas infrastruktūros modernizavimo (rezultatai – didesnis greitis, pagerėjusi eismo sauga) procesui pradėti – parengtas techninis projektas, gautas statybą leidžiantis dokumentas, tačiau 
Lietuvos geležinkelių teikta informacija, projekto įgyvendinimas atidėtas iki 2020 metų. Kadangi priežastys nežinomos, daroma prielaida, kad šiuo metu didžiausias dėmesys nukreiptas į valstybei 
svarbių projektų įgyvendinimą - Rail Baltica geležinkelio linijos realizavimą. 

 

   

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

2 Urbanistinės dalies sprendiniai 2014 2019 Įgyvendintos 
priemonės: 2 

 

Vykdomos 
priemonės: 5 

 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 2 

 

Neįgyvendintos 
priemonės: 0 

 

Iš viso: 9 
 

  

 

 

2.1 Normatyviniai ir kiti planavimo apribojimai bei reikalavimai 2015 2019 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 0 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 1 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 1 

  

 

 

2.1.1 Reglamentuoti esamų 
sodų konversiją į 
gyvenamąsias 
teritorijas  

Parengti kelis 
kompleksinio (detaliojo) 
teritorijų planavimo 
dokumentus, kad pradėti 
įgyvendinti sodų 
konversiją  

Savivaldybės 
Urbanistikos skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2019 Nepradėta vykdyti  Planuojama parengti 
kelis kompleksinio 
(detaliojo) teritorijų 
planavimo 
dokumentus 

 

 

2.2 Erdvinė struktūra 2015 2017 Įgyvendintos priemonės: 1 

Vykdomos priemonės: 0 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 1 

  

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

2.2.1 Kurortinės vietovės 
Kulautuvoje, 
Kačerginėje ir 
Zapyškyje įteisinimas 

Parengti specialiuosius 
miestelių ribų nustatymo 
planus, parengti 
kurortinės vietovės 
Kulautuvoje, Kačerginėje 
ir Zapyškyje specialųjį 
planą, gauti kurortinės 
vietovės statusą 
Kulautuvos, Kačerginės 
ir Zapyškio teritorijai 

Savivaldybės 
Urbanistikos skyrius 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2017 Įgyvendinta 2017-02-22 Kulautuvai, 
Kačerginei ir 
Zapyškio miestelio 
daliai suteiktas 
kurortinės teritorijos 
statusas 2017 m. 
vasario 22 d. LR 
Vyriausybės nutarimu 
Nr.121. 

 

 

2.3 Gyvenviečių sistema, plėtros teritorijų formavimas ir žemės naudojimo  2014 2019 Įgyvendintos priemonės: 1 

Vykdomos priemonės: 5 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 1 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 7 

  

 

 

2.3.1 Vietinių centrų tinklo 
teritorijos (U4) 
plėtojimas 

Parengti 3 kompleksinio 
teritorijų planavimo 
dokumentai (bendrieji 
planai – Garliavos m., 
Raudondvario k. ir 
Karmėlavos mstl.)   

Savivaldybės 
Urbanistikos skyrius 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2014 2019 Nepradėta vykdyti  Planuojama parengti 
Garliavos m., 
Raudondvario k. ir 
Karmėlavos mstl. 
bendruosius planus 

 

 

2.3.2 Teritorijų naujų 
miestelių kūrimui 
(U3) plėtojimas 

Žemės valdytojų 
iniciatyva parengti 6 
kaimynų grupių, 
kvartalų, kompleksų 
išplanavimo projektai 

Savivaldybės 
Urbanistikos skyrius 

Kita  2014 2019 Vykdoma  Parengti 5 kaimynų 
grupių, kvartalų, 
kompleksų 
išplanavimo projektai 
(2016 m.). Rengiami 2 
išplanavimo projektai, 
dar nepatvirtinti 

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

2.3.3 Neprioritetinės 
plėtros kaimų (U6) 
teritorijos vystymas, 
išnaudojant esamame 
užstatyme laisvus 
sklypus ir remiantis 
nepertraukiamo, 
kompaktiško 
užstatymo principu 

Parengti dokumentai 
pagrindinės žemės 
naudojimo paskirties, 
leidžiančios gyvenamąją 
statybą, pakeitimui 

Savivaldybės 
Urbanistikos skyrius 

Kita  2014 2019 Vykdoma  Daliai (U6) teritorijoje 
esančių sklypų jau 
pakeista pagrindinė 
žemės naudojimo 
paskirtis: 55 sklypams. 

 

 

2.3.4 Stambių 
daugiafunkcinių 
gyvenamųjų 
kompleksų teritorijos 
(U5) plėtra iki 2019 
m. 

Žemės valdytojų 
iniciatyva parengti 3 
stambaus komplekso 
išplanavimo projektai 

Savivaldybės 
Urbanistikos skyrius 

Kita  2014 2017 Įgyvendinta  Parengti ir patvirtinti 
dar 3 stambaus 
kompleksinio 
išplanavimo projektai 

 

 

2.3.5 (U5) teritorijos 
besiribojančios su 
užstatyta teritorija, 
turinčia 
centralizuotus 
tinklus, plėtra iki 
2019 m  

Parengti dokumentai 
pagrindinės žemės 
naudojimo paskirties, 
leidžiančios gyvenamąją 
statybą, pakeitimui 

Savivaldybės 
Urbanistikos skyrius 

Kita  2014 2019 Vykdoma  Daliai sklypų, esančių 
(U5) teritorijoje, 
pakeista pagrindinė 
žemės naudojimo 
paskirtis: 117 sklypų. 

 

 

2.3.6 Esamų linijinių 
struktūrų plėtros 
teritorijų (U7) 
plėtojimas, tankinant 
esamą užstatymą 

Parengti dokumentai 
pagrindinės žemės 
naudojimo paskirties, 
leidžiančios gyvenamąją 
statybą, pakeitimui 

Savivaldybės 
Urbanistikos skyrius 

Kita  2014 2019 Vykdoma  Daliai sklypų, esančių 
(U7) teritorijoje, 
pakeista pagrindinė 
žemės naudojimo 
paskirtis: 80 sklypų. 

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

2.3.7 Esamų tinklų 
pasiekiamumo zonoje 
(ne toliau kaip 100 m 
iki esamo užstatymo) 
esančios teritorijos 
(U8) plėtojimas 

Parengti dokumentai 
pagrindinės žemės 
naudojimo paskirties, 
leidžiančios gyvenamąją 
statybą, pakeitimui 

Savivaldybės 
Urbanistikos skyrius 

Kita  2014 2019 Vykdoma  Daliai sklypų, esančių 
(U8) teritorijoje, 
pakeista pagrindinė 
žemės naudojimo 
paskirtis. Šiai dienai 
nėra įrankio ir 
galimybės nustatyti 
žemės naudojimo 
paskirties keitimų 
masto. 

 

             

             



   

 

TEIGIAMOS TENDENCIJOS: 

 

 

Patikslinus Kačerginės, Kulautuvos ir Zapyškio miestelio ribas, įteisintas kurortinės teritorijos statusas Kačerginės, Kulautuvos mstl. ir Zapyškio mstl. daliai. 
Kurortinės teritorijos įprasminimui teritorijoje vykdoma turistinių ir rekreacinių paslaugų pasiūla keleiviniu vandens transportu, skatinami darnaus judėjimo principai: įrengtos gyvenamųjų teritorijų 
jungtys susisiekimui dviračiais su Kauno miestu, kitomis gyvenamosiomis vietovėmis. 
Vykdomas procesas atitinka racionalios urbanistinės plėtros įgyvendinimą ir strategiją rajono U3 ir U5 teritorijose (plėtojamai iki 2019 metų), skatinant ir užtikrinant teritorijų plėtros kompaktiškumą 
yra patvirtinti stambaus komplekso (50-150 ha, 50-60 namų grupė) konceptualieji vystymo planai, iš anksto planuojant viešiesiems poreikiams reikiamos infrastruktūros plėtrą. 

 

   

 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS: 
 

 

Nepradėti rengti ir neapibrėžti sodų teritorijų vystymo principai: neparengti dokumentai sodų teritorijų konversijos sąlygoms. 
Nepradėtas vykdyti vietinių centrų: Garliavos, Raudondvario ir Karmėlavos miestelių, kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo procesas.  
Bendrajame plane dalis urbanizuojamų teritorijų yra numatytos potvynių užliejamose teritorijose. 

 

   

 

 
 

   

 

Urbanizuojamos ter. galimų potvynių teritorijose 
 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 
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Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
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Rezultato aprašymas 

 

 

3 Gamtinės aplinkos dalies sprendiniai 2014 2019 Įgyvendintos 
priemonės: 4 

 

Vykdomos 
priemonės: 12 

 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 2 

 

Neįgyvendintos 
priemonės: 0 

 

Iš viso: 18 
 

  

 

 

3.1 Ekologinės apsaugos priemonės 2015 2019 Įgyvendintos priemonės: 2 

Vykdomos priemonės: 5 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 7 

  

 

 

3.1.1 Kauno marių 
regioninio parko ir jo 
zonų bei buferinės 
apsaugos zonos ribų 
planas 

Bus dalinai parengtas 
ribų planas 

Kauno marių 
regioninio parko 
direkcija  (Kauno 
marių RPD) 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2016 Įgyvendinta 2016-08-11 Patvirtintas LR 
Vyriausybės 2016-08-
11 nutarimu Nr. 829 
Kauno marių 
regioninio parko ir jo 
zonų bei buferinės 
apsaugos zonos ribų 
planas. 

 

 

3.1.2 Kauno marių 
regioninio parko 
tvarkymo planas 

Bus parengtas Kauno 
marių regioninio parko 
tvarkymo planas, 
kuriame bus numatytos 
gamtos apsaugos kryptys 
ir galimybės 

Kauno marių RPD Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2016 Įgyvendinta 2016-09-19 Patvirtintas LR 
aplinkos ministro 
2016-09-19 įsakymu 
Nr. D1-624 Kauno 
marių regioninio 
parko tvarkymo 
planas. 

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

3.1.3 Piliuonos botaninio-
zoologinio draustinio 
gamtotvarkos planas 

parengta pagrindžiamoji 
informacija 

Kauno marių RPD Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2019 Vykdoma  Rengiama 
pagrindžiamoji 
informacija, tačiau 
negautas finansavimas 

 

 

3.1.4 Kamšos miško 
gamtotvarkos planas 

Parengta pagrindžiamoji 
informacija 

Kauno marių RPD; 
Kauno RAAD; 
Kauno KPD 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2019 Vykdoma  Vietoj gamtotvarkos 
plano yra rengiami 
Kamšos valstybinio 
botaninio-zoologinio 
draustinio ribų ir 
tvarkymo planai 
(2018-2019 m.). 
Planai tvirtinimo 
stadijoje. 

 

 

3.1.5 Bioįvairovės 
išsaugojimas 
naikinant invazines 
augalų rūšis 

Įgyvendinama invazinio 
augalo Sosnovskio 
barščio naikinimo 
ilgalaikė programa  

Savivaldybės 
Aplinkos skyrius 

Europos 
Sąjungos 
paramos lėšos 

 2017 2019 Vykdoma  Įgyvendinama 
invazinio augalo 
Sosnovskio barščio 
naikinimo ilgalaikė 
programa: invazinio 
augalo naikinimo 
procesas atliktas 
Vandžiogalos, 
Ringaudų, 
Taurakiemio, 
Karmėlavos, 
Domeikavos, 
Raudondvario, 
Čekiškės, lapių, 
Alšėnų, Vilkijos, 
Akademijos ir 
Garliavos seniūnijose. 

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

3.1.6 Komunalinių atliekų 
konteinerių aikštelių 
įrengimas seniūnijose 

Įrengtos 211 stacionarios 
aikštelės atliekų 
konteineriams  

Savivaldybės 
Aplinkos skyrius 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2019 Vykdoma  Įrengta 110 
antžeminių 
konteinerių aikštelių 

 

 

3.1.7 Praeityje užterštų 
teritorijų tvarkymas 

Parengti 1 užterštų 
teritorijų tvarkymo 
planai, sutvarkytos 
numatytos teritorijos 

Savivaldybės 
Aplinkos skyrius 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2016 2019 Vykdoma  Patikslintas buvusios 
karinės teritorijos 
naftos bazės ir 
technikos kiemo 
Karmėlavoje, Oro 
uosto g. 4, tvarkymo 
planas. 
Pradėtas įgyvendinti 
projektas „Buvusios 
karinės teritorijos 
Kauno rajono 
savivaldybės, 
Karmėlavos mstl., Oro 
uosto g. 4 
sutvarkymas“ 

 

 

3.2 Aplinkosaugos priemonės sudarysiančios geresnes sąlygas rekreacijai 2015 2019 Įgyvendintos priemonės: 1 

Vykdomos priemonės: 1 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 2 

  

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

3.2.1 Vandens telkinių 
valymas, 
neeksploatuojamų 
karjerų (Digrių k., 
Rašnavos k., Šatijų 
k., Šilelio k., 
Ringovės k., Vilemų 
k., Kazimieravos k., 
Besmerčių k., Kvesų 
k.,) sutvarkymas ir 
pritaikymas 
rekreacijai 

Pateikta paraiška įtraukti 
numatytus vandens 
telkinius į Valstybinių 
pažeistų žemių 2014-
2019 m. tvarkymo planą, 
parengti techniniai 
projektai, sutvarkytos 
numatytos teritorijos  

Savivaldybės 
Aplinkos skyrius 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2019 Vykdoma  Uždarytas Digrių 
sąvartynas, valomi 
vandens telkiniai 

 

 

3.2.2 Maišiaus upelio, jo 
krantų ir pakrančių 
sutvarkymas 

Išvalytas Maišiaus 
upelis, tvenkinys ir 
pakrantės 

Savivaldybės 
administracija; 
Seniūnija 

Kita  2016 2018 Įgyvendinta  Maišiaus upelis, 
Garliavos II tvenkinys 
ir pakrantės išvalyti, 
pritaikyta rekreacijai 
(Garliavos m. 
Kaimynystės parko 
teritorija) 

 

 

3.3 Gamtinis karkasas ir kraštovaizdis 2015 2019 Įgyvendintos priemonės: 1 

Vykdomos priemonės: 2 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 3 

  

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

3.3.1 Pakalniškių 
piliakalnio su 
priešpiliu ir 
gyvenviete 
sutvarkymas ir 
pritaikymas lankymui 

Parengtas Pakalniškių 
piliakalnio su priešpiliu 
ir gyvenviete sutvarkymo 
techninis projektas 

Kauno marių RPD; 
Kauno RAAD; 
Kauno KPD 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2019 Vykdoma  Parengtas Pakalniškių 
piliakalnio su 
priešpiliu ir 
gyvenviete 
sutvarkymo ir 
pritaikymo lankymui 
projektas, rangos 
darbų pabaiga 
planuojama 2019 m. II 
ketv. viduryje. 

 

 

3.3.2 Samylų piliakalnio su 
gyvenviete 
sutvarkymas ir 
pritaikymas lankymui 

Parengtas Samylų 
piliakalnio su gyvenviete 
sutvarkymo projektas. 
Piliakalnis pritaikytas 
rekreacijai. 

Kauno marių RPD Kita  2015 2018 Įgyvendinta  Parengtas Samylų 
piliakalnio su 
gyvenviete 
sutvarkymo projektas, 
piliakalnis pritaikytas 
lankymui (įrengti 
laiptai) 

 

 

3.3.3 Kauno tvirtovės 
pritaikymas 
pažintiniam turizmui 

Pradėti turistinių 
maršrutų sutvarkymo 
darbai, edukacinė veikla. 

Turizmo 
informacijos centras, 
Kauno m. sav. 
administracija. 
Kauno r. sav. 
administracija 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2019 Vykdoma  III forto (Seniavos k., 
Garliavos apyl. sen.) 
kareivinėse atidaryta 
edukacinė erdvė. 
Fortuose vedamos 
ekskursijos ir 
edukacinės 
programos. Siūlomi 
maršrutai dviračiais 
„Kauno fortų žiedas“, 
ekskursija „Pažintinis 
kelias III ir IV fortai“ 
ir kt. 

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

3.4 Turizmas ir rekreacija 2014 2019 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 4 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 2 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 6 

  

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

3.4.1 Kauno rajono 
savivaldybės  
dviračių takų plėtra   

1. Dviračių tako Šilelis–
Kulautuva  įrengimas. 
2. Dviračių tako 
Kačerginė –Zapyškis 
įrengimas. 
3. Dviračių tako 
Akademijos mstl.-
Kačerginė įrengimas. 
4. Dviračių takų jungtys 
su Kauno miestu (nuo 
Karmėlavos mstl., nuo 
Girionių k. ir nuo Šilelio 
k. ir kt.). 
 

Savivaldybės 
administracija; 
Lietuvos automobilių 
kelių direkcija 

Kita  2014 2019 Vykdoma  Įrengti dviračių takai: 
6 km Šilelio k. - 
Kulautuvos mstl. 
jungtis; Akademijos 
mstl. - Kačerginės 
mstl. jungtis; dviračių 
takai Karmėlavos mst. 
- Baldininkų g., Kauno 
m. - Garažų g. 
(Narėpų g.), Kauno m. 
- Girionių k., Kauno 
m. - Garliavos m. 
Vykdomi dviračių 
takų įrengimo darbai: 
Kačerginė - Zapyškis; 
valstybinės reikšmės 
krašto kelio Nr. 232 
Vilijampolė–Žeimiai–
Šėta ruožo nuo 2,640 
iki 8,567 km 
rekonstravimas, 
įrengiant pėsčiųjų ir 
dviračių taką, 
numatoma darbų 
pabaiga 2019 m. IV 
ketv. pabaiga (Kauno 
m. - Lapių mstl.). 
Planuojama įrengti 
susisiekimo dviračiais 
infrastruktūra: 1 km 
atkarpą nuo esamo 
Šilelio k. - Kulautuvos 
mstl. dviračių tako iki 
sodų bendrijos 
„Kernavė“;  

 



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

3.4.1 Kauno rajono 
savivaldybės  
dviračių takų plėtra   

1. Dviračių tako Šilelis–
Kulautuva  įrengimas. 
2. Dviračių tako 
Kačerginė –Zapyškis 
įrengimas. 
3. Dviračių tako 
Akademijos mstl.-
Kačerginė įrengimas. 
4. Dviračių takų jungtys 
su Kauno miestu (nuo 
Karmėlavos mstl., nuo 
Girionių k. ir nuo Šilelio 
k. ir kt.). 
 

Savivaldybės 
administracija; 
Lietuvos automobilių 
kelių direkcija 

Kita  2014 2019 Vykdoma  Valstybinės reikšmės 
magistralinio kelio A6 
Kaunas-Zarasai-
Daugpilis ruožo nuo 
8,845 iki 12,55 km 
rekonstravimas 
nutiesiant pėsčiųjų ir 
dviračių taką - 
parengtas techninis 
projektas (Garažų g. 
(Narėpų k.)-
Baldininkų g. 
(Karmėlavos mstl.)). 
 

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

3.4.2 Keleivinio lyno 
keltuvo per Nemuną 
tarp Zapyškio ir 
Kulautuvos 
įrengimas  

Keleivinio lynų kelio su 
keleivių įlaipinimo  
-išlaipinimo terminalu 
techninio projekto 
parengimas, 
įgyvendinimas ir sklaida  
 

Savivaldybės 
administracija;  
Turizmo ir verslo 
informacijos centras  

Kita  2016 2019 Nepradėta vykdyti  Keleivių (pėsčiųjų ir 
dviratininkų) kėlimas 
Zapyškis-Kulautuva-
Zapyškis vykdomas 
vandens transportu. 
Tam tikslui įrengta 
mobili prieplauka 
Kulautuvoje (šalia 
karjero). Keltuvo 
įrengimo klausimas 
atidėtas vėlesniam 
laikui, vystantis 
kurortinėse teritorijose 
turizmo ir rekreacijos 
paslaugų įvairovei ir 
stebint augančius 
keleivių kėlimo 
poreikius. 

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

3.4.3 Vandens turizmo 
trasų Kauno rajono 
upėmis sukūrimas ir 
plėtra Kauno rajone 

1. Įrengta Kačerginės 
prieplauka, sukurtas  
maršrutas, užtikrinta  
sklaida 
2. Mažųjų laivų 
prieplaukos ir 
infrastruktūros Šilelio 
kaime, Raudondvario 
seniūnijoje investicinio ir 
techninio projektų 
parengimas 
 

Savivaldybės 
administracija, 
Turizmo ir verslo 
informacijos centras; 
seniūnija. 

Kita  2014 2019 Vykdoma  Įrengta nauja mobili 
prieplauka 
Kulautuvoje (prie 
Kulautuvos karjero), 
sudarytos sąlygos 
efektyvesniam 
pėsčiųjų ir 
dviratininkų 
perkėlimui per 
Nemuną maršrutu 
Zapyškis-Kulautuva-
Zapyškis. Turizmo 
sezono metu vykdyti 
maršrutai: Nemunu, 
Nemunu/Nevėžiu, 
Kauno mariose. 

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

3.4.4 Rekreacinių ir 
kurortinių vietovių  
infrastruktūros plėtra  

Rekreacinių poilsio zonų 
įrengimas: Garliavos 
kaimynystės parkas, 
skveras Garliavos m. 
Maironio/Alyvų g.; 
Ramučių parko 
projektas; Voškonių 
parkas; Linksmakalnio 
parkas; rekreacinė 
teritorija: Paraželių k., 
Rokų sen.; paplūdimys 
prie Neveronių 
tvenkinių; Neveronių 
sveikatingumo parko 
plėtra; parko Parko g. 
Dievogalos, Zapyškio 
sen. rekonstrukcija; 
rekreacinės zonos Šilelio 
k. teritorijos planavimo 
darbai; Ąžuolų skveras 
M. Valančiaus g., 
Raudondvario k.; Ledos 
g. Užliedžių k. poilsio 
zona. 

Savivaldybės 
administracija, 
Turizmo ir verslo 
informacijos centras 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2014 2019 Vykdoma  Įrenginėjamos 
rekreacinės poilsio 
zonos: Kaimynystės 
parko teritorija, 
sutvarkius, išvalius 
Maišiaus upelį ir 
tvenkinio pakrantes 
(Garliavos m.); 10 
piliakalnių pritaikyta 
lankymui; 
rezervuojamos 
teritorijos visuomenės 
poreikiams 
Kulautuvoje 
(Panemunė), 
Kačerginėje Biliūno 
aikštė; vykdomas 
tvenkinių aplinkos 
tvarkymo procesas  
Domeikavos k., 
Bažnyčios g. ir 
Eigirgalos k. 

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

3.4.5 Turistinių trasų 
maršrutų ir produktų 
rinkodara ir turizmo 
ženklinimo 
infrastruktūros plėtra 

Parengtas projektas Savivaldybės 
administracija, 
Turizmo ir verslo 
informacijos centas 

Kita  2015 2019 Vykdoma  TVIC vykdomi e-
rinkodaros projektai 
pagal priemonę 
„Prioritetinių turizmo 
plėtros regionų e-
rinkodara“, 
bendradarbiaujant su 
kitos 
savivaldybėmis/turizm
o informacijos 
centrais: Nemuno 
kelias, Gynybinio ir 
gamtos paveldo kelia, 
Kauno marių ir 
Nemuno kilpų turizmo 
e-rinkodara“. 
Pagrindinės priemonės 
: turinio rinkodara, 
mobili rinkodara, 
internetinės svetainės 
kūrimas ir 
administravimas, 
reklama paieškos 
sistemose, reklama 
internetiniuose 
portaluose, socialinė 
komunikacija. 
Šiuo metu baigiamos 
kurti projektų 
svetainės ir mobilios 
aplikacijos, jau 
parengti objektus 
pristatantys tekstai, 
vaizdinė, garsinė 
medžiaga. 
Pasirašoma  

 



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
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mo 
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mo 

pabaiga 
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Įgyvendinim
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Rezultato aprašymas 

 

 

3.4.5 Turistinių trasų 
maršrutų ir produktų 
rinkodara ir turizmo 
ženklinimo 
infrastruktūros plėtra 

Parengtas projektas Savivaldybės 
administracija, 
Turizmo ir verslo 
informacijos centas 

Kita  2015 2019 Vykdoma  finansavimo sutartis 
dėl projekto  „Kauno 
miesto ir rajono 
savivaldybes 
jungiančių turizmo 
trasų ir turizmo 
maršrutų informacinės 
infrastruktūros plėtra“, 
vykdomo pagal 
priemonę 
„Savivaldybes 
jungiančių turizmo 
trasų ir turizmo 
maršrutų informacinės 
infrastruktūros plėtra“ 

 

 

3.4.6 Paplūdimio prie 
Neveronių tvenkinio 
įrengimas 

Įrengtas paplūdimys Savivaldybės 
administracija 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

 2016 2019 Nepradėta vykdyti  Bus įrengtas 
paplūdimys 

 

             

             



   

 

TEIGIAMOS TENDENCIJOS: 

 

 

Vykdomas procesas saug.ter. apsaugos užtikrinimui: patvirtintas Kauno marių reg.parko, bufer.AZ ribų bei parko tvarkymo planas; rengiami Kamšos valst.bot.-zool.draustinio ribų ir tvarkymo planai. 
Vykdomi darbai aplinkos apsaugos gerinimui ir esamų rekreac.išteklių tvarkymui: tvarkomos užterštos ter. (įgyvendinamas buvusios karinės teritorijos sutvarkymo proj.); atlikta 50 proc. darbų 
stacionarių aikštelių atliekų kontein.plėtros procese; tvarkomi ir pritaikomi visuom.poreikiams vandens telkiniai ir pakrantės. Vyksta gamt.karkaso ir kraštov.elementų pritaikymas turizmui 
(piliakalnių pritaikymas lankymui, kultūros vertybių obj. pritaikymas turizmui). 2018 m. stebimas žymus (+18,8%) turistų sk. augimas, lyginant su 2017 m. 
Plėtojami dviračių takai (kurort.ter., gyv.vietovių (Akademijos, Karmėlavos, Garliavos mstl.) jungtys su Kauno m.); 
Turistiniais tikslais įveiklintas vandens transportas (įrengta mobili prieplauka Kulautuvoje, nustatyti keleivių vežimo maršrutai, jungtys su Kauno m.). 

 

   

 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS: 
 

 

Lėtai vyksta rekreacinių teritorijų ir viešųjų laisvalaikio erdvių plėtra: paplūdimių, parkų ir skverų įrengimas ir rekonstrukcija. Dalies viešųjų erdvių įrengimas sustojęs sprendžiant žemės nuosavybės 
klausimus. 

 

   

   

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

4 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga ir naudojimas 2015 2019 Įgyvendintos 
priemonės: 3 

 

Vykdomos 
priemonės: 7 

 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 0 

 

Neįgyvendintos 
priemonės: 0 

 

Iš viso: 10 
 

  

 

 

4.1 Kultūros paveldo objektų apsauga 2015 2019 Įgyvendintos priemonės: 2 

Vykdomos priemonės: 4 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 6 

  

 

 

4.1.1 Kauno rajono 
savanorių atminimo 
įamžinimas 

10-yje vietų pastatyti 11 
atminimo knygų-
suoliukų 

Savivaldybės 
administracija; 
seniūnijos 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2016 Įgyvendinta 2016-10-09 10-yje vietų pastatyti 
11 atminimo knygų-
suoliukų 

 

 

4.1.2 Bažnyčių ir jose 
esančio sakralinio 
paveldo išsaugojimas 

Sutvarkytas sakralinis, 
architektūrinis paveldas 
21-oje bažnyčioje 

Savivaldybės 
administracija, 
Kauno 
arkivyskupijos ir 
Vilkaviškio 
vyskupijos kurijos 

Kita  2015 2019 Vykdoma  Sutvarkyta Lapių Šv. 
Jono Krikštytojo 
bažnyčios tvora. 
Tvarkoma Zapyškio 
Šv. Jono Krikštytojo 
bažnyčia 
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Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
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Įgyvendini
mo 
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mo 
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Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

4.1.3 Priešgaisrinės 
apsaugos įrengimas 
sakralinio paveldo 
objektuose, prioritetą 
skiriant mediniams , 
įtrauktiems į kultūros 
paveldo registrą 
objektams ir/ar juose 
esančioms 
kilnojamoms kultūros 
paveldo vertybėms 

Priešgaisrinė apsauga 
įrengta 21-oje bažnyčioje 

Savivaldybės 
administracija;  
Kauno 
arkivyskupija, 
Vilkaviškio 
vyskupija; Sentikių 
bendruomenė; 
Parapijos 

Valstybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2019 Vykdoma  Priešgaisrinė ir 
apsaugos sistemos 
įrengtos 19 bažnyčių, 
5 pakeista elektros 
instaliacija. 

 

 

4.1.4 Skulptūrų ir 
paminklų statymo ir 
nukeldinimo Kauno 
rajone tvarkos 
parengimas 

Parengta mažosios 
architektūros atstatymo 
ar nuėmimo tvarka. 

Savivaldybės 
administracija 

Valstybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2019 Vykdoma  Bus parengta 
mažosios architektūros 
atstatymo ir nuėmimo 
tvarka 

 

 

4.1.5 Čekiškės mstl. 
urbanistinių vietovių 
apskaitos dokumentų 
parengimas 

Parengti kultūros paveldo 
apsaugos planas 

Savivaldybės 
administracija; 
Kultūros paveldo 
departamentas 

Valstybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2016 Įgyvendinta 2016-02-22 Kultūros paveldo 
departamento 
vertinimo tarybos 
aktas Nr. KPD-SK-
290. Parengtas 
teritorijos ribų planas. 

 

 

4.1.6 Zapyškio šv. Jono 
krikštytojo bažnyčios 
atnaujinimas ir 
prieigų sutvarkymas 

Sutvarkyta šv. Jono 
krikštytojo bažnyčia ir 
jos prieigos 

Savivaldybės 
administracija, 
Vilkaviškio 
vyskupijos kurija 

Kita  2016 2019 Vykdoma  Tvarkoma Zapyškio 
Šv. Jono Krikštytojo 
bažnyčia. Bažnyčios 
panauda savivaldybei. 
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4.2 Kultūros paveldo objektų pritaikymas visuomenei 2015 2019 Įgyvendintos priemonės: 1 

Vykdomos priemonės: 3 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 4 

  

 

 

4.2.1 T. Ivanausko 
Obelynės sodybos 
išsaugojimas ir 
kompleksiškas 
pritaikymas turizmui 
ir visuomenės 
poreikiams 

Įkurtas Kauno r. 
muziejaus filialas 

Savivaldybės 
administracija; 
Kauno r. muziejus; 
savininkė E. 
Baltuškevičienė 

Kita  2015 2015 Įgyvendinta 2015-06-18 Įkurtas Kauno r. 
muziejaus filialas, 
patvirtinti muziejaus 
nuostatai 

 

 

4.2.2 Istorinio 
memorialinio 
paveldo išsaugojimas 
jų įtraukimas į 
turizmo maršrutus 

Sutvarkytos ir 
paženklintos rajone 
esančios partizanų, 
laisvės kovotojų, I ir II 
pasaulinių karų karių 22 
palaidojimo vietos ir 13 
žydų kapinių 

Seniūnijos; 
savivaldybės 
administracija; 

Valstybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2019 Vykdoma  Paženklinta apie 40 
memorialinio paveldo 
objektų, nuolat 
prižiūrimas ir 
tvarkomas istorinis 
memorialinis paveldas 

 

 

4.2.3 Archeologinio 
paveldo – piliakalnių 
pritaikymas turizmui 
(tame tarpe Pyplių, 
Lantainių, Ringovės, 
Paštuvos, Jadagonių 
piliakalniai) 

Piliakalnių ir jų prieigų 
sutvarkymas (pastatyti 
informaciniai kelio 
ženklai ir informaciniai 
stendai, įrengti laiptai, 
sutvarkyta aplinka) 

Savivaldybės 
administracija; 
Turizmo ir verslo 
informacijos centras 

Kita  2015 2019 Vykdoma  Tvarkomas 
archeologinis paveldas 
- piliakalniai. 10 
piliakalnių pritaikyta 
lankymui, įrengti 
laiptai, patogesnis 
privažiavimas, 
informacinės nuorodos 
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4.2.4 Kultūros paveldo 
objektų pritaikymas 
turizmui Kauno r. 

Parengta nekilnojamojo 
kultūros paveldo objektų 
analizė ir pateikti 
pasiūlymai jo 
sutvarkymui, pritaikymui 
visuomenės poreikiams ir 
turizmo reikmėms. 

Savivaldybės 
administracija;  
Turizmo ir verslo 
informacijos centras; 
Seniūnijos 

Kita  2015 2019 Vykdoma  Vykdomas Zapyškio 
Šv. Jono Krikštytojo 
bažnyčios ir jos 
prieigų sutvarkymas, 
Tado Ivanausko 
Obelynės sodybos 
parkas tvarkymo 
darbai, kuriami 
maršrutai: Kauno 
rajono muziejaus 
projektas „Senųjų 
tradicinių sodo, daržo 
ir dekoratyvinių 
augalų atgimimas: 
paveldo sodų turas“ 

 

             

             



   

 

TEIGIAMOS TENDENCIJOS: 

 

 

Sparčiai vykdomi sakralinio paveldo apsaugos nuo gaisro poveikio darbai (prioritetas teiktas mediniams, įtrauktiems į kultūros paveldo registrą objektams ir/ar juose esančioms kilnojamoms kultūros 
paveldo vertybėms) – 90 proc. planuotų objektų įrengtos priešgaisrinės ir apsaugos sistemos bei vykdyti elektros instaliacijos sutvarkymo darbai. 
Vykdomi tvarkybos darbai sakralinių vertybių viešajam naudojimui (2), tvarkymo ir priežiūros, informacinių ir rinkodaros priemonių diegimas istorinių memorialinių paveldo objektų (40), 
archeologinio paveldo objektų (10 piliakalnių pritaikyta lankymui) turistiniam potencialui didinti. 
Vykdomi apskaitos dokumentus turinčių archeologijos paveldo objektų teritorijų ribų, apsaugos pozonių tikslinimas. Patikslinta 30-iai objektų. 

 

   

 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS: 
 

 

Vykdomų paveldotvarkos darbų apimtis nepakankama tinkamai saugoti Kauno rajono urbanistinio paveldo vertę. 
Kulautuvos bei Kačerginės miestelių istorinėms dalims, Kultūros paveldo centrui atlikus reikiamus tyrimus, nenustatytos vertingosios savybės. Dėl lėšų stokos nukelti vertingųjų savybių nustatymo 
darbai atskiriems išlaikiusiems autentiškumą raiškios architektūros pastatams Kulautuvoje ir Kačerginėje.  
Nepradėti vykdyti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiųjų planų parengimo darbai Kauno tvirtovės fortams. 
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5 Socialinės aplinkos dalies sprendiniai 2014 2019 Įgyvendintos 
priemonės: 6 

 

Vykdomos 
priemonės: 11 

 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 7 

 

Neįgyvendintos 
priemonės: 0 

 

Iš viso: 24 
 

  

 

 

5.1 Urbanizuotų ir urbanizuojamųjų teritorijų aplinkos ir gyvenimo kokybės  2015 2019 Įgyvendintos priemonės: 1 

Vykdomos priemonės: 2 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 1 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 4 

  

 

 

5.1.1 Projektas "Kaimo 
gyvenamųjų vietovių 
atnaujinimas" 
(Ežerėlio miestas) 

Parengtas investicinis 
projektas (bus 
išnagrinėtos įvairios 
veiklų vykdymo 
alternatyvos ir pasirinkta 
optimali projektų 
įgyvendinimo 
alternatyva, pagal kurią 
bus rengiami techniniai 
projektai) 

Savivaldybės 
administracija; 
seniūnija 

Kita  2015 2019 Vykdoma  Investiciniu projektu 
planuojama atnaujinti 
sporto stadioną; 
sutvarkyti daugiabučių 
kiemus; atnaujinti 
Liepų ir Kauno g. 
šaligatvius; įrengti 
vaikų žaidimo 
aikšteles; įrengtos 
treniruoklių aikšteles 
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5.1.2 Garliavos m. 
daugiabučių namų 
viešųjų erdvių 
sutvarkymas 

Įgyvendinti Liepų, S. 
Lozoraičio ir Žaliosios 
gatvėse esančių 
modernizuotų 
daugiabučių 
gyvenamosios aplinkos 
tvarkymo darbai, 
įrengtos vaikų žaidimo ir 
sporto aikštelės, 
prekybos erdvės, 
rekonstruoti ir atnaujinti 
šaligatviai, gatvių 
atkarpas, pėsčiųjų takai ir 
įvažiavimai į kiemus 

Savivaldybė 
administracija 

Kita  2015 2019 Nepradėta vykdyti  Bus sutvarkytas 
daugiabučių namų 
viešosios erdvės 

 

 

5.1.3 Pastato Parko g. 6, 
Bubių k., Batniavos 
sen. pritaikymas 
socialiniam būstui 

Rekonstruotas ir 
socialiniam būstui 
pritaikytas buvęs vaikų 
darželio pastatas 

Savivaldybės 
administracija 

Kita  2015 2018 Įgyvendinta  Rekonstruotas ir 
socialiniam būstui 
pritaikytas buvęs 
vaikų darželio 
pastatas: siūlomi 
socialiniai būstai 
asmenims ir šeimoms, 
turintiems teisę į 
paramą būsto nuomai 
(18 butų) 

 

 

5.1.4 Stebėjimo kamerų 
įrengimas viešosiose 
vietose 

Įrengtos stebėjimo 
kameros: Akademijos 
sen., Alšėnų sen.; 
Neveronių sen.; 

Savivaldybės 
administracija  

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

 2016 2019 Vykdoma  Įrengtos stebėjimo 
kameros Kulautuvos, 
Vilkijos mstl. 
viešosiose erdvėse, 
vykdomi įrengimo 
darbai Kulautuvos ir 
Kačerginės mstl. 
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5.2 Švietimo įstaigų infrastruktūra 2014 2019 Įgyvendintos priemonės: 5 

Vykdomos priemonės: 7 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 5 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 17 

  

 

 

5.2.1 Kauno r. Čekiškės 
Prano Dovydaičio 
gimnazijos 
atnaujinimas 

Parengtas projektas ir 
gautas statybos leidimas 

Savivaldybės 
administracija; 
 
 

Kita  2015 2019 Vykdoma  Įgyvendinta mokyklos 
rekonstrukcija, 
vykdomi katilinės 
rekonstrukcijos darbai 
ir naujai statomo 
laisvalaikio salės 
priestato statybos 
darbai. 

 

 

5.2.2 Akademijos sen. 
Ugnės Karvelis 
gimnazijos priestato 
sporto salei statyba 

Techninio projekto 
parengimas 

Savivaldybės 
administracija 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2019 Nepradėta vykdyti  Bus parengtas 
techninis projektas 

 

 

5.2.3 Kauno r. Piliuonos 
gimnazijos 
modernizavimas 

Pastatytas priestatas, 
kuriame įsikurs 
laisvalaikio užimtumo 
salė, biblioteka, kultūros 
darbuotojų kabinetai. 
Rekonstruota sporto/aktų 
salė, rekonstruotos 
pusrūsio patalpos, įrengta 
valgykla. 
 

Savivaldybės 
administracija;  

Kita  2016 2019 Vykdoma  Atlikta didžioji dalis 
rangos darbų: 
Piliuonos gimnazijos 
pastatas baigtas 
rekonstruoti, vyksta 
vidaus įrengimo 
darbai. 
2019 m. I ketv. 
planuojama baigti 
įrengti laisvalaikio ir 
užimtumo salę bei 
baigti rekonstruoti 
sporto salę, biblioteką 
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5.2.4 Universalaus 
daugiafunkcinio 
centro įkūrimas 
Mastaičių k., Alšėnų 
sen. 

Pastatytas naujas 
daugiafunkcinis centras, 
kuriame veikia vaikų 
darželis, pradinė 
mokykla, kultūros 
centras, biblioteka, 
ambulatorija, seniūnija; 
 

Savivaldybės 
administracija;  

Kita  2016 2019 Vykdoma  Parengtas techninis 
projektas 

 

 

5.2.5 Universalaus 
daugiafunkcinio 
centro Ledos g. 2, 
Užliedžių k. 
rekonstravimas 

Rekonstruotas esantis 
pastatas ir įkurtas 
daugiafunkcinis centras, 
pritaikytas darželio, 
mokyklos, bibliotekos, 
laisvalaikio salės, 
ambulatorijos, seniūnijos 
poreikiams; 
 
 

Savivaldybės 
administracija 

Kita  2016 2019 Vykdoma  Koreguojamas 
parengtas techninis 
projektas 

 

 

5.2.6 Vandžiogalos, 
Garliavos Jonučių ir 
Raudondvario 
gimnazijų 
rekonstrukcija 

Rekonstruotos 3 
gimnazijos 

Savivaldybės 
administracija 

Kita  2016 2019 Nepradėta vykdyti  Bus rekonstruotos 3 
gimnazijos 

 

 

5.2.7 Garliavos m. Liepų g. 
pastato, priklausiusio 
policijai, keitimas ir 
darželio įrengimas 

5 ikimokyklinio ugdymo 
grupių įrengimas 

Savivaldybės 
administracija 

Kita  2016 2018 Įgyvendinta  Įrengtos 5 
ikimokyklinio ugdymo 
grupės 
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5.2.8 Investicinis projektas 
– Kauno r. Garliavos 
Adomo Mitkaus 
pagrindinės 
mokyklos 
modernizavimas 

Atnaujintos mokyklos 
vidaus erdvės 
renovuojant elektros, 
šildymo, vėdinimo, 
vandentiekio ir 
kanalizacijos sistemas, 
atlikta lubų, grindų, sienų 
apdaila, modernizuota 
ugdymo aplinka 
naujomis mokymo 
priemonėmis ir baldais; 
 

Savivaldybės 
administracija 

Valstybės 
biudžeto lėšos 

 2014 2018 Įgyvendinta  Atlikti mokyklos 
renovavimo darbai, 
atnaujinant vidaus ir 
išorės aplinką, bei 
modernizuojant 
ugdymo aplinką 

 

 

5.2.9 ŠMM projektas – 
Bendrojo ugdymo 
mokyklų 
(progimnazijų, 
pagrindinių mokyklų) 
vidaus erdvių 
modernizavimas - 
Šlienavos 
pagrindinės 
mokyklos vidaus 
erdvės 
modernizavimas 

Modernizuotos mokyklos 
vidaus edukacinės erdvės 
( pastato vidinės sienos, 
grindys, mokomieji 
kabinetai, laboratorijos, 
dirbtuvės, sporto salė, 
švietimo pagalbos 
specialistų kabinetai, 
žaidimų ir poilsio 
vietos); 
 
 

LR Švietimo ir 
mokslo ministerija 

Europos 
Sąjungos 
paramos lėšos 

 2015 2019 Vykdoma  Parengtas techninis 
projektas 

 

 

5.2.10 Akademijos mstl. 
vaikų darželio 
įrengimas 

A. Stulginskio 
universiteto bendrabučio 
patalpose įrengtas vaikų 
darželis - įkurtos 4 
priešmokyklinio ir 
ikimokyklinio ugdymo 
grupės. 

Savivaldybės 
administracija 

Kita  2015 2016 Įgyvendinta 2016-09-01 Įrengtas vaikų darželis 
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Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

5.2.11 Lapių vaikų lopšelio 
darželio remontas 

Atliktas remontas ir 2 
papildomų ikimokyklinio 
ugdymo grupių 
įrengimas 

Savivaldybės 
administracija; Lapių 
seniūnija 

Kita  2016 2019 Nepradėta vykdyti  Planuojama 
suremontuoti vaikų 
lopšelį-darželį, 
negautas finansavimas 

 

 

5.2.12 Neveronių 
gimnazijos ir 
Neveronių lopšelio-
darželio pastato 
remontas 

Atliktas remontas Savivaldybės 
administracija;  

Valstybės 
biudžeto lėšos 

 2018 2019 Nepradėta vykdyti  Bus atliktas remontas 
 

 

5.2.13 A. ir A. Kriauzių 
mokyklos darželio 
Vyturių g. 2C, 
Raudondvario k. 
remontas 

Įvykdytas remontas - 
apšiltinimo darbai, stogo 
remontas 

Savivaldybės 
administracija; 
Mokyklos 
administracija 

Valstybės 
biudžeto lėšos 

 2018 2019 Vykdoma  Pradėta II korpuso 
(vieno iš 4 korpusų) 
rekonstrukcija. 
Vykdomi vidaus 
rekonstravimo ir lauko 
(stogo) remonto 
darbai. 

 

 

5.2.14 Zapyškio sen. 
Zapyškio pagr. m-
klos sporto salės 
įrengimas. 

Techninio projekto 
parengimas 

Savivaldybės 
administracija; 
Mokyklos 
administracija 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2016 2019 Vykdoma  Rengiamas techninis 
projektas 

 

 

5.2.15 Babtų sen. 
Panevėžiuko pagr. 
mokyklos sporto 
salės remontas 

Atliktas remontas Savivaldybės 
administracija; 
Mokyklos 
administracija 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

 2016 2018 Įgyvendinta  Atlikti vidaus 
šiltinimo darbai, 
suremontuoti 
persirengimo 
kambariai, sanitarinės 
patalpos (2017 m.). 
Atliktas sporto salės 
remontas (apdailos 
darbai, šildymo, 
vėdinimo sistemų 
atnaujinimas, elektros 
instaliacijos darbai). 

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

5.2.16 Zapyškio sen. 
mokyklos dienos 
centro statyba 

Pastatytas prie mokyklos 
priestatas 

Savivaldybės 
administracija; 
Mokyklos 
administracija  
 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2018 2019 Nepradėta vykdyti  Bus pastatytas 
mokyklos dienos 
centras 

 

 

5.2.17 Vilkijos gimnazijos 
vaikų dienos centro 
įkūrimas Vilkijos 
apylinkių sen., 
Akuotų k., Saulėtekių 
g. 89 

Įkurtas vaikų dienos 
centras 

Savivaldybės 
administracija; 
Seniūnija 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2016 Įgyvendinta 2016-05-27 Įkurtas vaikų dienos 
centras, patvirtinti 
nuostatai 

 

 

5.3 Kultūros ir sporto infrastruktūros plėtra 2014 2019 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 2 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 1 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 3 

  

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

5.3.1 Vaikų žaidimo ir 
sporto aikštelių 
įrengimas 
(Akademijos mstl., 
Pažėrų k., Babtų 
mstl., Miškalaukio k., 
Liučiūnų k., 
Garliavos m., 
Ilgakiemio k., 
Teleičių k., 
Neveronių k., 
Naugardiškės k., 
karmėlavos II k., 
Ramučių k. parke, 
Piliuonos k., Naujųjų 
Muniškių k., 
Užliedžių k., Giraitės 
k., Vandžiogalos 
mstl., Vilėnų k., 
Altoniškių k. ir kt.) 

Parengta apie 19 
techninių projektų 

Savivaldybės 
administracija; 
Seniūnija 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2014 2019 Vykdoma  Bus įrengtos vaikų 
žaidimo ir sporto 
aikštelės 

 

 

5.3.2 Švietimo įstaigų 
sporto infrastruktūros 
atnaujinimas 
(Raudondvario k., 
Viršužiglio k., 
Saulėtekių k., 
Neveronių k., 
Daugėliškių k., 
Purviškių k. ir kt.) 

Sutvarkytos ir atnaujintos 
6 aikštelės 

Savivaldybės 
administracija; 
Seniūnija 

Kita  2015 2019 Nepradėta vykdyti  Bus atnaujinta 
švietimo įstaigų sporto 
infrastruktūra 

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

5.3.3 Babtų kultūros centro 
remontas 

Atliktas remontas Savivaldybės 
administracija; 
Seniūnija 
 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

 2016 2018 Vykdoma  Suremontuoti salės 
stogas, sanitariniai 
mazgai, sanitarinės 
patalpos, salė, fojė, 
nauja elektros skydinė, 
pradėtas vėdinimo 
sistemos remontas. 

 

             

             



   

 

TEIGIAMOS TENDENCIJOS: 

 

 

Vykdomi soc.aplinkos sprendiniai nukreipti į mokymosi kokybinę aplinką per esamos infrastrukt.sutvarkymą ir elementariąją „infrastruktūrinę higieną“ (modernizuojamos, renovuojamos mokymosi 
įstaigos, atnaujinami elektros tinklai, apšiltinami pastatai, stogai, atnaujinamas mokyklų inventorius, vykdoma būtinosios infrastruktūros plėtra (bibliotekų, sporto salių įrengimo darbai)). Didinamas 
mokyklų daugiafunkciškumas: aplinka pritaikoma visuom.laisvalaikio ir užimtumo reikmėms. 
Švietimo infrastrukt.obj.plėtra įgyvendinama optimizuojant esamus obj. (priklausęs policijai pastatas Garliavos m. pritaikytas ikimokyklinio ugdymo reikmėms; vaikų darželis įrengtas A. Stulginskio 
univ.bendrabučio patalpose). 
Įgyvendinti soc.rūpybos obj.plėtros sprendiniai, optimizuojant esamų objektų panaudojimą asmenims ir šeimoms, turinčioms poreikį soc.būsto nuomai (rekonstruotas ir soc.būstui pritaikytas buvęs 
vaikų darželio pastatas). 
Gerinama gyv.aplinkos kokybė: vykdoma daugiabučių namų, pastatų renovacija. 

 

   

 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS: 
 

 

Nepradėti vykdyti viešųjų erdvių daugiabučių gyvenamojoje aplinkoje sutvarkymo darbai.  
Lėtai vyksta vaikų laisvalaikio erdvių – žaidimų aikštelių, įrengimo darbai. Ties įgyvendinimo riba tik tos vaikų žaidimo aikštelės, kurios įgyvendinamos investiciniu projektu "Kaimo gyvenamųjų 
vietovių atnaujinimas" (Ežerėlio, Vilkijos gyvenamosiose vietovėse). 
Nepradėti vykdyti kai kurių esamų ikimokyklinio ugdymo įstaigų atnaujinimo (remonto) darbai (Lapių, Neveronių sen.), dienos centro statybos darbai (Zapyškio sen.). 
Lėtas saugumo priemonių (viešosiose erdvėse įrengiant stebėjimo kameras) diegimo tempas (įrengtos Kulautuvos, Vilkijos mstl.). 

 

   

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

6 Susisiekimo dalies sprendiniai 2014 2024 Įgyvendintos 
priemonės: 10 

 

Vykdomos 
priemonės: 15 

 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 1 

 

Neįgyvendintos 
priemonės: 0 

 

Iš viso: 26 
 

  

 

 

6.1 Valstybinės reikšmės kelių rekonstravimas 2015 2024 Įgyvendintos priemonės: 6 

Vykdomos priemonės: 3 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 9 

  

 

 

6.1.1 Kelio Kaunas-
Marijampolė-
Suvalkai dešinės 
pusės rekonstravimas 

Kelio ruožo nuo 17,34 
km iki 21,85 km (4.51 
km) rekonstrukcija. 
Parengtas specialusis 
planas, techninis 
projektas, paskelbtas 
darbų atlikimo konkursas 

Lietuvos automobilių 
kelių direkcija 

Europos 
Sąjungos 
paramos lėšos 

 2015 2016 Įgyvendinta 2016-09-12 Atliktas Valstybinės 
reikšmės magistralinio 
kelio A5 Kaunas–
Marijampolė–Suvalkai 
ruožo nuo 17,34 iki 
22,03 km (dešinės 
kelio pusės) 
rekonstravimas 
(statybos darbų 
perdavimo aktas 2016-
09-12 Nr. KTA-133). 

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

6.1.2 Kelio Kaunas-
Zapyškis-Šakiai 
rekonstravimas 

Kelio ruožo nuo 10,2 km 
iki 16.7 km (6.5 km) 
rekonstrukcija. Parengtas 
techninis projektas, 
paskelbtas darbų atlikimo 
konkursas 

Lietuvos automobilių 
kelių direkcija 

Europos 
Sąjungos 
paramos lėšos 

 2015 2016 Įgyvendinta 2016-07-01 Atliktas Valstybinės 
reikšmės krašto kelio 
Nr. 140 Kaunas–
Zapyškis–Šakiai ruožo 
nuo 10,20 iki 16,70 
km rekonstravimas 
(statybos darbų 
perdavimo aktas 2016-
07-01 Nr. KTA-63). 

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

6.1.3 Kelio Kaunas-
Prienai-Alytus 
rekonstravimas 

Kelio ruožo nuo 13,1 km 
iki 19,1 km (6.0 km)  
rekonstrukcija.  
Parengtas specialusis 
planas, projektas 
derinamas su visuomene 

Lietuvos automobilių 
kelių direkcija 

Europos 
Sąjungos 
paramos lėšos 

 2015 2024 Vykdoma  Parengtas ir 
patvirtintas specialusis 
planas (Valstybinės 
reikšmės krašto kelio 
Nr. 130 Kaunas–
Prienai–Alytus ruožui 
nuo 11,60 iki 31,10 
km rekonstravimo 
specialusis planas 
patvirtintas Kauno 
rajono savivaldybės 
tarybos 2018 m. 
birželio 28 d. 
sprendimu Nr. TS-209 
(TPD registro kodas 
T00082190) ir Prienų 
rajono savivaldybės 
tarybos 2018 m. 
gegužės 31 d. 
sprendimu Nr. T3-131 
(TPD registro kodas 
T00082209). 
Rengiami dokumentai 
pradėti žemės 
paėmimo visuomenės 
poreikiams pirkimą 
(valstybinės reikšmės 
krašto kelio Nr. 130 
Kaunas–Prienai–
Alytus ruožas nuo 
11,60 iki 31,10 km) 

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

6.1.4 Kelio Kaunas-
Jurbarkas-Šilutė-
Klaipėda 
rekonstravimas 

Kelio ruožo nuo 18,00 
km. iki 22,70 km (4,7 
km) rekonstrukcija. 
Numatoma parengti 
techninį projektą 

Lietuvos automobilių 
kelių direkcija 

Europos 
Sąjungos 
paramos lėšos 

 2015 2016 Įgyvendinta 2016-10-12 Atliktas Valstybinės 
reikšmės krašto kelio 
Nr. 141 Kaunas–
Jurbarkas–Šilutė–
Klaipėda 18,00-22,70 
km rekonstravimas 
(statybos darbų 
perdavimo aktai 2016-
10-12 Nr. KTA-243 ir 
244). 
 

 

 

6.1.5 Privažiuojamojo 
kelio prie Kulautuvos 
nuo kelio Kaunas-
Jurbarkas-Šilutė-
Klaipėda 
rekonstravimas 

Kelio ruožo nuo 0,0 km 
iki 2,1 km (2,1 km) 
rekonstrukcija. Parengtas 
techninis projektas, 
paskelbtas darbų atlikimo 
konkursas 

VĮ „Kauno regiono 
keliai“ 

Kita  2015 2017 Įgyvendinta 2017-01-05 Atliktas Valstybinės 
reikšmės rajoninio 
kelio Nr. 1909 
Privažiuojamojo kelio 
prie Kulautuvos nuo 
kelio Nr. 141 Kaunas–
Jurbarkas–Šilutė–
Klaipėda ruožo nuo 
0,0 iki 2,1 km 
rekonstravimas 
(statybos darbų 
perdavimo aktas 2017-
01-05 Nr. KTA-23)  

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

6.1.6 Kelio Kaunas-
Zarasai-Daugpilis 
rekonstravimas 

Kelio ruožo nuo 5,95 km 
iki 12,26 km (6,31 km) 
rekonstrukcija. Parengtas 
techninis projektas 

VĮ „Kauno regiono 
keliai“ 

Kita  2016 2017 Įgyvendinta 2017-10-12 Parengtas valstybinės 
reikšmės magistralinio 
kelio A6 Kaunas–
Zarasai–Daugpilis 
ruožo nuo 5,95 iki 
12,122 km kapitalinio 
remonto techninis 
darbo projektas ir 
atlikti darbai (atliktų 
statybos darbų 
perdavimo aktas 2017-
10-12 Nr. KTA-256) 

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

6.1.7 Kelio Vainatrakis -
Pakuonis 
remontavimas 

Kelio ruožo nuo 1,98 km 
iki 8,67 km (6,69 km) 
rekonstrukcija. Parengtas 
techninis projektas, 
paskelbtas darbų 
konkursas 

VĮ „Kauno regiono 
keliai“ 

Kita  2017 2019 Vykdoma  2018 m. III ketv. 
viduryje paskelbtas 
viešasis darbų 
pirkimas „Valstybinės 
reikšmės rajoninio 
kelio Nr. 1913 
Rokeliai–Vainatrakis–
Pakuonis ruožo nuo 
1,98 iki 5,48 km 
rekonstravimas“. 
Darbus (asfaltavimą) 
minėtame ruože 
numatoma atlikti 2019 
m. 
Valstybinės reikšmės 
rajoninio kelio Nr. 
1913 Rokeliai–
Vainatrakis–Pakuonis 
ruožas nuo 5,48 iki 
8,67 km nepateko į 
asfaltuojamų žvyrkelių 
2018-2020 m. 
programą. 

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

6.1.8 Kelio Margininkai - 
Piliuona 
remontavimas 

Kelio ruožo nuo 2,77 km 
iki 6,94 km (4,17 km) 
rekonstrukcija.  
Numatoma parengti 
techninį projektą. 

VĮ „Kauno regiono 
keliai“ 

Kita  2016 2018 Įgyvendinta 2018-05-11 Valstybinės reikšmės 
rajoninio kelio Nr. 
1936 Margininkai–
Piliuona ruožas nuo 
2,665 iki 3,7 km ir nuo 
5,2 iki 6,902 km 
baigtas asfaltuoti 
(objektas priduotas 
Kelių direkcijai 2018 
m. gegužės 11 d. 
pasirašant atliktų 
statybos darbų 
perdavimo aktus Nr. 
KTA-183 ir 184) 

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

6.1.9 Valstybinės reikšmės 
magistralinio kelio 
A6 Kaunas-Zarasai-
Daugpilis ruožo nuo 
11,20 iki 15,90 km 
rekonstravimas 
(aplinkkelio 
įrengimas) 

Bus rekonstruotas 
valstybinės reikšmės 
magistralinio kelio A6 
Kaunas-Zarasai-
Daugpilis ruožas nuo 
11,20 iki 15,90 km. 

Lietuvos automobilių 
kelių direkcija 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2019 Vykdoma  Kelių direkcija, 
atsižvelgdama į kelių 
dangos būklę, kelių 
statinių būklę, 
aplinkosauginių 
priemonių ir saugaus 
eismo priemonių 
poreikį (dviračių takai, 
sankryžos, atitvarai ir 
kita), rengia 
valstybinės reikšmės 
magistralinių kelių, 
kuriuos būtina 
rekonstruoti, 
reitingavimo 
metodiką. 
Parengus metodiką, 
bus sudaryta bendra 
minėtų kelių ruožų 
rekonstravimo eilė, 
pagal kurią Kelių 
direkcija, 
atsižvelgdama į Kelių 
priežiūros ir plėtros 
programos 
finansavimo 
galimybes, planuos 
darbus ir spręs, kada 
galima pradėti 
Karmėlavos 
aplinkkelio 
įgyvendinimą 

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

6.2 Vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstrukcijos darbai 2014 2019 Įgyvendintos priemonės: 4 

Vykdomos priemonės: 12 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 1 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 17 

  

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

6.2.1 Gatvių 
rekonstrukcija: 
Akademijos sen., 
Alšėnų sen., Babtų 
sen., Batniavos sen., 
Ežerėlio sen., 
Garliavos sen., 
Garliavos apyl. sen., 
Karmėlavos sen., 
Linksmakalnio sen., 
Neveronių sen., 
Raudondvario sen., 
Užliedžių sen., 
Zapyškio sen. 

Numatoma rekonstruoti 
ar remontuoti 23 gatves:  
Obelynės g, - 1,8 km, 
Sodų g. - 0,25  km, 
Garliavos g. - 0,45 km, 
Prieplaukos g. - 0,20 km, 
Karklės g. - apie 1,00 
km, 
Kauno g. - 2,00 km, 
K. Aglinskio g. 0,70 km, 
Vasario 16-osios g. - 
1,00 km, 
Mokyklos g. - 0,40 km, 
Kauno g., Gėlių g. - 1,65 
km, 
K. Bielinio g. - 1,30 km, 
Žirgyno g. - 0,36 km, 
Kęstučio g., Piliakalnio 
g. - 1,00 km, 
Liepų g. - 1,00 km, 
Krašto g. - 1,70 km, 
Keramikų g. - 1,30 km, 
Instituto g. - 0,60 km, 
Vyturių g. - 0,60 km, 
Nevėžio g. - 0,35 km, 
Ledos g. - 1,60 km, 
Liepų g. - 0,80 km. 
 
 
 

Savivaldybės 
administracija 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2019 Vykdoma  Įgyvendinti 19 gatvių 
remonto, 
rekonstravimo ar 
rekonstravimo 
projektų parengimo 
darbai (Akademijos 
sen., Alšėnų sen., 
Batniavos sen., 
Ežerėlio sen., 
Garliavos sen., 
Garliavos apyl. sen. 
(Vasario 16 g. 
remontas, 
rekonstravimo 
projektas Mokyklos 
g.), Karmėlavos sen. 
(Žirgyno g. remontas, 
Kauno ir Gėlių g., 
K.Bielinio g. 
rekonstravimo 
projektai), 
Linksmakalnio sen., 
Neveronių sen., 
Raudondvario sen. 
Užliedžių sen. 
Zapyškio sen.). 
Vykdomi Karmėlavos 
sen. Kęstučio ir 
Piliakalnio g.,  
Neveronių sen. Krašto 
g. rekonstravimo 
darbai 
Raudondvario sen. 
Nevėžio g. 
rekonstravimas 

 

             



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

   

 

6.2.2 Gatvių asfaltavimas: 
Čekiškės sen., 
Čekiškės mstl., 
Klumpės g.; 
Garliavos sen., 
Garliavos m., V. 
Kudirkos g., Beržų 
g.; Lapių sen., Šatijų 
k., Dvaro g.; Vilkijos 
apyl. sen., Jaučakių 
k., Plento g. 

Išasfaltuotos 5 gatvės: 
Čekiškės mstl. Klumpės 
g. - 0,80 km, Garliavos 
sen. V. Kudirkos g. - 
0,60 km, Garliavos sen. 
Beržų g. - 0,5 km, Lapių 
sen. Dvaro g. - 1,30 km, 
Vilkijos sen. Plento g. - 
0,50 km.  

Savivaldybės 
administracija 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2019 Vykdoma  Įgyvendinti darbai: 
Čekiškės mstl. 
Klumpės g. 
asfaltavimas,  
Garliavos sen. 
V.Kudirkos g. ir Beržų 
g. asfaltavimas, 
Vilkijos  sen. Plento g. 
asfaltavimas 
Vykdomi darbai: 
Lapių sen. Dvaro g. 
asfaltavimas 

 

 

6.2.3 Keleivių laukimo 
paviljonų įrengimas 

Įrengti apie 16 keleivių 
laukimo paviljonų 

Savivaldybės 
administracija 

Kita  2015 2018 Įgyvendinta  Keleivių laukimo 
paviljonai įrengti 
(Taurakiemio, 
Vandžiogalos, Babtų, 
Čekiškės, Lapių, 
Karmėlavos ir 
Zapyškio seniūnijose) 

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

6.2.4 Saugaus eismo 
priemonių įrengimas: 
šaligatvių įrengimas; 
apšvietimo 
įrengimas; šviesoforų 
įrengimas ir kt. 

Gerinamos pėsčiųjų 
eismo sąlygos ir eismo 
sauga: 
Įrengtas Durpyno g. 
Ežerėlio m. apšvietimas; 
Garliavos apyl. sen. 
Ilgakiemio k. nuo 
autobusų stotelės iki 
Sūduvos g. prie pėsčiųjų 
tako apšvietimo 
įrengimas; 
Išplėsti gatvių apšvietimo 
tinklai Rokų sen. 
teritorijoje 
Šaligatvio ir apšvietimo 
įrengimas Sausio g. 13-
osios g. Sitkūnų k., 
Babtų sen.; 
Parko ir Darbininkų g. 
šaligatvių atnaujinimas 
Batniavos sen. ir kt. 

Savivaldybės 
administracija 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2019 Vykdoma  Įgyvendinti darbai: 
Ežerėlio sen. Durpyno 
g. apšvietimas; Babtų 
sen. Sitkūnų g. Sausio 
13-osios g. šaligatvio 
įrengimas; Batniavos 
sen. Parko ir 
Darbininkų g. 
šaligatvių remontas 

 

 

6.2.5 Pėsčiųjų tako 
įrengimas Babtų 
mstl., šalia Kauno g. 

Techninio projekto 
parengimas, įrengta 
pėsčiųjų eismo 
infrastruktūra 

Savivaldybės 
administracija 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2019 Vykdoma  Vykdomi Babtų sen. 
Kauno g. pėsčiųjų 
tako remonto darbai 

 

 

6.2.6 Zapyškio sen. Liepų 
gatvėje prie senųjų 
kapinių įrengti 
mašinų stovėjimo 
aikštelę 

Automobilių stovėjimo 
aikštelės įrengimas 

Savivaldybės 
administracija; 
Zapyškio seniūnija 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2016 Įgyvendinta 2016-07-29 Įrengta automobilių 
stovėjimo aikštelė 

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

6.2.7 Garliavos sen. 
Vytauto g. 
sutvarkymas 

Aikštės, gatvės 
apšvietimo sutvarkymas. 
kamerų ir ekranų 
įrengimas, apželdinimas. 
Apželdinimo projektas 
parengtas, darbai 
vykdomi nuo 2012 m. 

Savivaldybės 
administracija; 
Garliavos seniūnija. 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2014 2019 Vykdoma  Atliekami šaligatvio 
remonto ir apšvietimo 
įrengimo darbai 

 

 

6.2.8 Garliavos sen. 
šviesoforų įrengimai 
ir rekonstrukcija 

Prie Garliavos meno 
mokyklos ir prie 
Garliavos A. Mitkaus 
pagrindinės mokyklos 

Savivaldybės 
administracija; 
Raudondvario 
seniūnija 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2014 2018 Įgyvendinta  Įrengtas naujas 
šviesoforas prie meno 
mokyklos ir 
atnaujintas šviesoforas 
prie A.Mitkaus 
mokyklos 

 

 

6.2.9 Garliavos sen. įrengti 
elektromobilių 
įkrovimo stotelę 
aikštėje, esančioje 
prie Garliavos 
seniūnijos ir Lietuvos 
pašto 

Atsiras galimybės įkrauti 
elektromobilius ir jiems 
populiarėti 

Savivaldybės 
administracija; 
Garliavos seniūnija 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

 2014 2019 Nepradėta vykdyti  Planuojama įrengti 
elektromobilių 
įkrovimo prieigas, 
ekologiško transporto 
naudojimo skatinimui 

 

 

6.2.10 Garliavos sen. 
dviračių ir pėsčiųjų 
tako įrengimas 
sukanalizuojant 
griovį 

Bus įrengtas dviračių 
takas nuo Ramybės g. iki 
Sodų g. (apie 200 m) 

Savivaldybės 
administracija; 
Garliavos seniūnija 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2014 2019 Vykdoma  Pėsčiųjų-dviračių 
takas įrengtas, liko 
įgyvendinti 
sprendimus lietaus 
surinkimo 
užtikrinimui  

 

 

6.2.11 Garliavos sen. 
dviračių ir pėsčiųjų 
tako įrengimas 

Bus įrengtas dviračių 
takas nuo Žaliosios g. iki 
pard. "Maxima" (apie 
641 m) 

Savivaldybės 
administracija; 
Garliavos seniūnija 

Kita  2014 2018 Įgyvendinta  Įrengta dviračių tinklo 
infrastruktūra 
susisiekimo dviračiais 
užtikrinimui 

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
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Įgyvendini
mo 
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Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
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Rezultato aprašymas 

 

 

6.2.12 Garliavos sen.  
Šaligatvio įrengimas 

Bus  įrengtas šaligatvis 
S. Lozoraičio g. nuo 
parduotuvės "Iki" iki 
UAB "Gamega" (500 m); 
Vytauto g. nuo Gėlių iki 
Marijampolės plento 
abiejuose gatvės pusėse 

Savivaldybės 
administracija; 
Garliavos seniūnija 
 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2014 2019 Vykdoma  Įvykdytas viešasis 
pirkimas rangos 
darbams, darbų 
pradžia numatoma 
2019 m. 

 

 

6.2.13 Garliavos sen. S. 
Lozoraičio g. dalies 
asfaltavimas 

S. Lozoraičio gatvės 
dalies asfaltavimas nuo 
UAB "Gamega" iki 
parko (apie 187 m) 

Savivaldybės 
administracija; 
Garliavos seniūnija 
 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2014 2019 Vykdoma   Įvykdytas viešasis 
pirkimas rangos 
darbams, darbų 
pradžia numatoma 
2019 m.  

 

 

6.2.14 Garliavos sen.  
parkavimo aikštelės 
įrengimas šalia parko 
0,1580 ha 

Aikštelė bus įrengta S. 
Lozoraičio g. Nr. 14A, 
16, 16A 

Savivaldybės 
administracija; 
Garliavos seniūnija 
 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2014 2019 Vykdoma   Įvykdytas viešasis 
pirkimas rangos 
darbams, darbų 
pradžia numatoma 
2019 m.  

 

 

6.2.15 Garliavos sen.   
parkavimo aikštelės 
įrengimas Sodų g. 
prie kapinių 0,95 ha 

Bus įrengta parkavimo 
aikštelė 

Savivaldybės 
administracija; 
Garliavos seniūnija 
 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2014 2019 Vykdoma  Įrengiama parkavimo 
aikštelė 

 

 

6.2.16 Garliavos sen.  
automobilių 
stovėjimo aikštelės 
įrengimas Ramybės 
g. žemės sklype prie 
kapinių 

techninio projekto 
parengimas 

Savivaldybės 
administracija 
Garliavos seniūnija 
 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2014 2019 Vykdoma  Rengiamas techninis 
projektas 

 

 

6.2.17 Rytinio apvažiavimo 
Ežerėlis-Vilemų 
kelias įrengimas 

Įrengtas rytinis 
apvažiavimas  
  
 

UAB "Klasmann-
Deilmann-Ežerėlis" 
 

Kita  2015 2019 Vykdoma  Baigiamas rengti 
techninis projektas ir 
laukiama ekspertizės 
išvadų 

 

             

             



   

 

TEIGIAMOS TENDENCIJOS: 

 

 

Valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo, remonto darbų įgyvendinta apie 67 proc. Likusi dalis valstybinės reikšmės kelių yra įgyvendinimo procese dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams, 
viešųjų pirkimų procedūrų arba Lietuvos automobilių kelių direkcijoje taikomos atrankos kelių rekonstravimo reitingavimo vykdomo proceso. 
Vietinės reikšmės kelių/gatvių rekonstrukcijos darbai seniūnijose įgyvendinti 82 proc.  
Įgyvendintos gerinimo sąlygos viešojo transporto naudotojams įrengus keleivių laukimo paviljonus. 
Įvykdyti bei vykdomi teritorijų išplanavimo projektų parengimo darbai, užtikrinant tvarkingą struktūrinių gatvių plėtrą naujai formuojamose gyvenamosiose teritorijose. 

 

   

 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS: 
 

 

Lėtai vyksta pėsčiųjų infrastruktūros plėtros (įrengimo/atnaujinimo) darbai: šaligatvių, pėsčiųjų takų įrengimo, apšvietimo darbai.  
Nepradėti darbai gyvenamųjų teritorijų aplinkkelių pagrindimui bei statybai. 
Susisiekimo dviračiais tinklas fragmentiškas, trūksta jungčių.  
Nepradėtos įgyvendinti priemonės ekologiško motorinio transporto naudojimo skatinimui (nevykdoma elektromobilių įkrovimo punktų plėtra). 
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7 Techninės infrastruktūros dalies sprendiniai 2014 2023 Įgyvendintos 
priemonės: 25 

 

Vykdomos 
priemonės: 7 

 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 1 

 

Neįgyvendintos 
priemonės: 0 

 

Iš viso: 33 
 

  

 

 

7.1 Nuotekų ir vandens infrastruktūros tinklų statyba ir plėtra 2014 2019 Įgyvendintos priemonės: 8 

Vykdomos priemonės: 5 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 13 

  

 

 

7.1.1 Zapyškio miestelio 
vandens kokybės 
gerinimo įrenginių 
statyba: Zapyškių k., 
Girionių k, Juragių 
k., Padauguvos k., 
Netonių k., Pažėrų k., 
Piepalių k., 
Margininkų k., 
Stanaičių k., 
Saulėtekių k., 
Purviškių k., Kaniūkų 
k. 

Pastatyti 12 kaimų 
įrenginiai 

UAB  
„Giraitės vandenys“ 
 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2019 Vykdoma  Vandens gerinimo 
įrenginiai įrengti 11 
gyvenamųjų vietovių, 
išskyrus Girionių k. 

 

 

7.1.2 Zapyškių miestelio 
artezinio gręžinio 
įrengimas 

Įrengtas gręžinys UAB  
„Giraitės vandenys“ 
 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2014 2015 Įgyvendinta 2015-07-31 Įrengtas artezinis 
gręžinys 
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7.1.3 Vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtra: 
Ramučių k., 
Voškonių k., 
Piliuonos k. 

Įrengti papildomi 
vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo tinklai 

UAB „Giraitės 
vandenys“ 
 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2014 2019 Vykdoma  Vandens tiekimo ir 
nuotekų 
infrastruktūros plėtros 
darbai vykdomi 
Ramučių, Voškonių ir 
Piliuonos 
gyvenamosiose 
vietovėse. 

 

 

7.1.4 Piliuonos k. nuotekų 
valymo įrenginių 
statyba 

Pastatyti įrenginiai UAB „Giraitės 
vandenys“ 
 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2014 2019 Vykdoma  Vykdomi 
projektavimo darbai. 

 

 

7.1.5 Bubių k. nuotekų 
tvarkymo tinklų 
plėtra 

Įrengti papildomi 
nuotekų tvarkymo tinklai 

UAB „Giraitės 
vandenys“ 
 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2019 Vykdoma  Atlikta nuotekų 
tvarkymo tinklų 
renovacija 

 

 

7.1.6 Vandentiekio 
įrengimas naujose 
Šlienavos kapinėse 

Įrengtas vandentiekis Savivaldybės 
administracija; 
Seniūnija 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2018 Įgyvendinta  Atlikti vandentiekio 
prijungimo darbai į 
naująsias Šlienavos 
kapines (370 m.) 

 

 

7.1.7 Ramučių k., 
Karmėlavos sen. 
vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros 
renovavimas ir plėtra 

Renovuoti tinklai UAB „Giraitės 
vandenys“ 
 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2014 2019 Vykdoma  Atlikti vandens 
tiekimo tinklų 
renovacijos darbai: 
renovuota 230,65 m 
tinklų. 
Vykdomi vandens 
tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo tinklų 
plėtros darbai 

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 
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7.1.8 Babtų sen. Piepalių ir 
Kaniūkų k. vandens 
gerinimo įrenginių 
statyba 

Pastatyti įrenginiai UAB „Giraitės 
vandenys“ 
 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2014 2017 Įgyvendinta  Įrengti vandens 
gerinimo įrenginiai  

 

 

7.1.9 Garliavos apyl. sen. 
Juragių ir Stanaičių k. 
vandens gerinimo 
įrenginių statyba 

Pastatyti įrenginiai UAB „Giraitės 
vandenys“ 
 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2014 2017 Įgyvendinta  Įrengti vandens 
gerinimo įrenginiai  

 

 

7.1.10 Domeikavos sen. 
Voškonių k. nuotekų 
valymo įrenginių 
rekonstrukcija 
(išplėtimas) ir 
vandenvietės 
įrengimas 

Rekonstruoti įrenginiai, 
įrengta vandenvietė 

UAB „Giraitės 
vandenys“ 
 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2014 2017 Įgyvendinta  Įrengta vandenvietė. 
Voškonių nuotekų 
valymo įrenginių 
rekonstrukcija atlikta 
2013 metais.  

 

 

7.1.11 Alšėnų sen. Pažėrų k. 
vandens gerinimo 
įrenginių statyba 

Pastatyti įrenginiai UAB „Giraitės 
vandenys“ 
 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2014 2017 Įgyvendinta  Įrengti vandens 
gerinimo įrenginiai  

 

 

7.1.12 Zapyškio sen. 
Zapyškio mstl. 
vandens gerinimo 
įrenginių statyba 

Pastatyti įrenginiai UAB „Giraitės 
vandenys“; 
Savivaldybės 
administracija 
 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2017 2017 Įgyvendinta  Įrengti vandens 
gerinimo įrenginiai 
(Kluoniškių k.) 

 

 

7.1.13 Zapyškio sen. 
Zapyškio mstl. 
artezinio gręžinio 
įrengimas 

Įrengtas gręžinys UAB „Giraitės 
vandenys“; 
Savivaldybės 
administracija 
 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2015 Įgyvendinta 2015-07-31 Įrengtas artezinis 
gręžinys 

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

7.2 Biokatilinių įrengimas mokyklose ir kituose objektuose 2014 2019 Įgyvendintos priemonės: 1 

Vykdomos priemonės: 1 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 2 

  

 

 

7.2.1 Biokatilinių 
įrengimas: Pagynės 
vaikų globos 
namuose; Garliavos 
A. Mitkaus vid. 
mokykloje; Girininkų 
pagr. mokykloje; 
Girininkų pagr. 
mokyklos Rokų 
skyriuje; Karmėlavos 
Balio Buračo 
gimnazijoje; 
Panevėžiuko pagr. 
mokykloje; 
Batniavos pagr. 
mokykloje; 
Neveronių vid. 
mokykloje; 
Ilgakiemio 
mokykloje-darželyje; 
Čekiškės darželyje; 
Piliuonos vid. 
mokykloje; Šlienavos 
pagr. mokykloje; 
Kulautuvos pagr. 
mokykloje; Babtų 
gimnazijoje. 

Įvykdyta šilumos 
gamybos šaltinių 
renovacija 15 objektų 

Savivaldybės 
administracija 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2014 2019 Vykdoma  Projektai parengti, 
finansavimas gautas. 
Atnaujintos: Garliavos 
A.Mitkaus, Neveronių 
vidurinių mokyklų, 
Karmėlavos B.Buračo 
gimnazijos, Batniavos, 
Panevėžiuko, 
Girininkų pagrindinių 
mokyklų, Pagynės 
vaikų globos namų, 
Vandžiogalos 
miestelio katilinės. 
Vykdoma: Čekiškės 
darželyje, Piliuonos 
vid. ir Šlienavos pagr. 
mokyklose. 

 

             



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

   

 

7.2.2 Centralizuotų 
katilinių biokatilinių 
įrengimas: 
Karmėlavos mstl. 
Babtų mstl. ir  
Vandžiogalos mstl., 
Sitkūnų k. 

Renovuotos 4 katilinės Savivaldybės 
administracija 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2014 2015 Įgyvendinta 2015-07-07 Vandžiogalos 
katilinėje pastatytas 
500 kW biokuro 
katilas 

 

 

7.3 Elektros oro linijų keitimas į kabelių liniją ir transformatorinių statyba 2015 2016 Įgyvendintos priemonės: 6 

Vykdomos priemonės: 0 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 6 

  

 

 

7.3.1 Domeikavos k. 0,4 
kV oro linijos 
keitimas į kabelių 
liniją  

Pakeistos 1,2 km ir 5,8 
km linijos 

AB "Lesto" Kita  2015 2015 Įgyvendinta 2015-07-07 Pakeistos numatytos 
linijos 

 

 

7.3.2 Ežerėlio mstl. 0,4 kV 
oro linijos keitimas į 
10 kV oro liniją 
izoliuotais laidais, 2,3 
km. 

Pakeista 2,3 km linija AB "Lesto" Kita  2016 2016 Įgyvendinta 2016-09-06 Pakeista 2,3 km. linija 
 

 

7.3.3 Akademijos 0,4 kV 
oro linijos keitimas į 
kabelių liniją 0,03 
km. 

Pakeista 0,03 km kabelių 
linija 

AB "Lesto" Kita  2016 2016 Įgyvendinta  Pakeista 0,03 km.  
kabelių linija 

 

 

7.3.4 Kačerginės mstl. 
modulinės 
transformatorinės 
statyba, 10kV kabelių  
linijos, 0,05 km, 0,4 
kV kabelių linijos 
0,23 km tiesimas 

Pastatyta 
transformatorinė; 
Nutiestos 0,05 km ir 0,23 
km kabelių linijos 

AB "Lesto" Kita  2015 2015 Įgyvendinta 2015-07-07 Pastatyta 
transformatorinė; 
Nutiestos 0,05 km ir 
0,23 km kabelių 
linijos 

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

7.3.5 Kačerginės mstl. 
stulpinės 
transformatorinės 
statyba, 0,4 kV 
kabelių linijos 
keitimas nauja 0,03 
km 

Pastatyta 
transformatorinė; 
pakeista 0,03 km kabelių 
linija 

AB "Lesto" Kita  2016 2016 Įgyvendinta 2016-02-11 Pastatyta 
transformatorinė; 
pakeista 0,03 km. 
kabelių linija 

 

 

7.3.6 Kulautuvos mstl. 
modulinės 
transformatorinės 
statyba: ( K-152); ( 
K-451); ( K-356) 

Pastatyta 
transformatorinė 

AB "Lesto" Kita  2015 2015 Įgyvendinta 2015-11-27 Pastatyta 
transformatorinė 

 

 

7.4 Dujotiekio infrastruktūros statyba ir plėtra 2015 2023 Įgyvendintos priemonės: 
10 
Vykdomos priemonės: 1 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 1 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 12 

  

 

 

7.4.1 Dujotiekis į 
gyvenamus namus 
tarp Pavasario ir 
Šaltinėlio gatvių, 
Domeikavos sen., 
Kauno r., 0,696 km. 

Prijungtas 21 vartotojas AB „Lietuvos dujos“ 
Kauno filialas 

Kita  2015 2016 Įgyvendinta 2016-09-30 Prijungti nauji 
vartotojai 

 

 

7.4.2 Dujotiekis 
infrastruktūrai į VĮ 
Lietuvos oro uostai 
žemės sklypą Oro 
uosto g. 4, 
Karmėlava, Kauno r., 
4,130 km. 

4,130 km dujotiekio 
nutiesimas 

AB „Lietuvos dujos“ 
Kauno filialas 

Kita  2015 2015 Įgyvendinta 2015-12-30 Nutiestas dujotiekis 
 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
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šaltinis 
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Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
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Įgyvendinim
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Rezultato aprašymas 

 

 

7.4.3 Dujotiekis 
infrastuktūrai iki 
sklypo ribos 
Industrijos g. 5A,  
Biruliškių k., Kauno 
r., 0,238 km. 

0,238 km dujotiekio 
nutiesimas 

AB „Lietuvos dujos“ 
Kauno filialas 

Kita  2015 2018 Įgyvendinta  Nutiesta 232 m 
dujotiekio tinklų 

 

 

7.4.4 Dujotiekis 
infrastruktūrai Forto 
gatvėje, Akademijos 
mstl., Kauno r. sav., 
0,683 km. 

0,683 km dujotiekio 
nutiesimas 

AB „Lietuvos dujos“ 
Kauno filialas 

Kita  2015 2017 Įgyvendinta  Nutiesta 324 m 
dujotiekio tinklų 

 

 

7.4.5 Dujotiekis iki AB 
„Fortum heat 
Lietuva” elektrinės 
Biruliškių k., Kauno 
r., 1,590 km. 

0,159 km dujotiekio 
nutiesimas 

AB „Lietuvos dujos“ 
Kauno filialas 

Kita  2015 2017 Įgyvendinta  Nutiesta 15 m 
dujotiekio tinklų 

 

 

7.4.6 Dujotiekio tiesimas 
Vaišvydavoje  15 km. 

15 km dujotiekio 
nutiesimas ir 500 naujų 
vartotojų prijungimas 

AB „Lietuvos dujos“ 
Kauno filialas 

Kita  2016 2018 Įgyvendinta  Nutiesta 24 m 
dujotiekio tinklų, 
prijungti 149 
vartotojai 

 

 

7.4.7 Dujotiekio tiesimas 
Neveronyse 4,2 km 

4,2 km dujotiekio 
nutiesimas ir 130 naujų 
vartotojų prijungimas 

AB „Lietuvos dujos“ 
Kauno filialas 

Kita  2016 2018 Įgyvendinta  Nutiesta 4,9 km 
dujotiekio tinklų 
(2018 m.), prijungti 25 
vartotojai 

 

 

7.4.8 Dujotiekio tiesimas į 
Kačerginę 9,2 km 

9,2 km dujotiekio 
nutiesimas ir 146 naujų 
vartotojų prijungimas 

AB „Lietuvos dujos“ 
Kauno filialas 

Kita  2018 2019 Vykdoma  Pasirašyta rangos 
sutartis, darbų 
įgyvendinimo 
terminas 2019.05 

 

 

7.4.9 Skirstomasis 
vidutinio slėgio 
dujotiekis nuo Kauno 
m. vakarinio 
aplinkkelio iki 
Ringaudų k. ir 
Noreikiškių gyv. 
Kauno r. 2.9 km 

2,9 km dujotiekio 
nutiesimas 

AB „Lietuvos dujos“ 
Kauno filialas 

Kita  2015 2016 Įgyvendinta 2016-11-30 Nutiestas 2,9 km 
dujotiekis dujotiekis 
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7.4.10 Magistralinio 
dujotiekio Vilnius-
Kaunas ir Kaunas – 
Šakiai jungtis Kauno 
rajono savivaldybės 
Karmėlavos ir 
Domeikavos 
seniūnijų teritorijose 

Atliktas magistralinio 
dujotiekio Vilnius – 
Kaunas – Šakiai jungties 
poveikio aplinkai 
vertinimas, parengtas 
specialusis planas, 
techninis projektas, gauti 
statybos leidimai  

 AB „Amber Grid“ Kita  2015 2016 Įgyvendinta 2016-04-15 Gautas statybą 
leidžiantis dokumentas 
Nr. LSNS-24-160415-
00083, Versijos Nr. 1. 

 

 

7.4.11 Magistralinio 
dujotiekio Vilnius-
Kaunas ir Kaunas- 
Šakiai jungties 
statyba Kauno rajono 
savivaldybės 
Karmėlavos ir 
Domeikavos 
seniūnijų teritorijose 

Pastatytas magistralinis 
dujotiekis su linijiniais 
čiaupų mazgais bei 
įrengta kontrolinio įtaiso 
paleidimo kamera 

AB „Amber Grid“ Kita  2021 2023 Nepradėta vykdyti  Su trečiosiomis 
šalimis nesuderintos 
projekto įgyvendinimo 
(statybos darbų) 
finansavimo sąlygos. 
Preliminarūs projekto 
(statybos etapo) 
įgyvendinimo terminai 
numatomi 2021-2023 
m.) 

 

 

7.4.12 Magistralinio 
dujotiekio atšakoje į 
Girininkų DSS 
DN300 kontrolinio 
įtaiso paleidimo ir 
priėmimo kamerų 
įrengimas 

Įrengtos kontrolinio 
įtaiso paleidimo ir 
priėmimo kameros, 
pakeistos netinkamos 
dujotiekio atkarpos, 
dujotiekis pritaikytas 
vidinei diagnostikai 

AB „Amber Grid“ Europos 
Sąjungos 
paramos lėšos 

 2016 2018 Įgyvendinta  Įrengtos kontrolinio 
įtaiso paleidimo ir 
priėmimo kameros, 
pakeitus magistralinio 
dujotiekio netinkamas 
atkarpas, dujotiekis 
pritaikytas vidinei 
diagnostikai 

 

             

             



   

 

TEIGIAMOS TENDENCIJOS: 

 

 

Įgyvendinta 92 proc. planuotų vandens kokybės gerinimo darbų : iš planuotų 12 gyvenamųjų vietovių, gerinimo įrenginių statyba atlikta 11 (išskyrus Girionių k.)  
Sparčiai vykdomi darbai gyventojų gyvenamosios kokybės kėlimui, aprūpinant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, atliekant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų renovacijos 
darbus, įrengiant vandens gerinimo įrenginius. 
Įgyvendinta nemažai dujotiekio infrastruktūros plėtros darbų gyvenamosiose vietovėse: 
Įrengti skirstomojo dujotiekio tinklai Biruliškių k., Akademijos mstl., Vaišvydavos k., Neveronių k.: nutiesta 8,4 km skirstomojo dujotiekio tinklų, prijungta virš 170 naujų vartotojų; 
Pradėti dujotiekio tinklų įrengimo į Kačerginės mstl. darbai. 

 

   

 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS: 
 

 

Gautas finansavimas ir įgyvendinti planuoti biokatilinių įrengimo darbai daugiau nei 50 proc. planuotų objektų 2015 m., šiuo metu vykdomi atnaujinimo darbai: Čekiškės darželyje, Piliuonos 
vidurinėje mokykloje, Šlienavos pagrindinėje mokykloje. Tačiau dar likę objektai, kuriuose biokatilinių įrengimas neatliktas: Ilgakiemio mokykloje-darželyje, Kulautuvos pagrindinėje mokykloje; 
Babtų gimnazijoje. 
Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statyba, nesuderinus finansavimo sąlygų, atidėta vėlesniam laikotarpiui (preliminariai 2021-2023 m. laikotarpiui). 
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mo 
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Rezultato aprašymas 

 

 

8 Vilkija 2015 2019 Įgyvendintos 
priemonės: 5 

 

Vykdomos 
priemonės: 6 

 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 0 

 

Neįgyvendintos 
priemonės: 0 

 

Iš viso: 11 
 

  

 

 

8.1 Susisiekimo infrastruktūra 2015 2019 Įgyvendintos priemonės: 3 

Vykdomos priemonės: 1 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 4 

  

 

 

8.1.1 Vilkijos seniūnijos 
privažiavimo į 
prieplauką 
rekonstrukcija 

Planuojama rekonstruoti 
apie 0,1 km ilgio 
privažiavimą 

Savivaldybės 
administracija 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2018 Įgyvendinta  Rekonstravimo 
procesas atliktas 

 

 

8.1.2 Baigti asfaltuoti 
Vytauto gatvę  
Vilkijos m.  

Išasfaltuota Vytauto g. Savivaldybės 
administracija 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2015 Įgyvendinta 2015-12-30 Seniūnijos 
duomenimis darbai 
Vytauto gatvėje baigti 

 

 

8.1.3 Čekiškės g. Vilkijos 
m.  šaligatvio 
pėsčiųjų tako 
atnaujinimas 

Atnaujintas pėsčiųjų 
takas 

Savivaldybės 
administracija 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2015 Įgyvendinta 2015-12-30 Nutiesta apie 300 
metrų šaligatvio nuo 
Čekiškės g. 73 iki 
Čekiškės g. 63 

 

 

8.1.4 Valstybės 
saugomojoje Vilkijos 
m. teritorijoje Kauno 
ir Bažnyčios gatvių 
rekonstrukcija 

Rekonstruota apie 1,00 
km gatvių 

Savivaldybės 
administracija 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2019 Vykdoma  Įgyvendinta: 
Bažnyčios g. paklota 
nauja asfalto danga 
Nepradėta vykdyti: 
Kauno g. Planuojamas 
techninio projekto 
rengimas 
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8.2 Komunalinė ir inžinerinė infrastruktūra 2015 2019 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 2 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 2 

  

 

 

8.2.1 Likusios miesto 
dalies nuotekų 
kanalizacijos linijų 
įrengimas 

Įrengtos linijos Savivaldybės 
administracija 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2019 Vykdoma  Numatyta pakloti dalį 
kanalizacijos ir 
vandentiekio tinklų 

 

 

8.2.2 Vydūno alėjos 
apšvietimo 
modernizavimas 

Modernizuotas alėjos 
apšvietimas 

Savivaldybės 
administracija; 
Seniūnija 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

 2016 2019 Vykdoma  Parengtas techninis 
projektas. Dėl lėšų 
stokos priemonė 
neįgyvendinta.  

 

 

8.3 Socialinė infrastruktūra 2015 2019 Įgyvendintos priemonės: 2 

Vykdomos priemonės: 2 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 4 
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8.3.1 Projektas "Kaimo 
gyvenamųjų vietovių 
atnaujinimas" 
(Vilkijos miestas) 

Parengtas investicinis 
projektas (bus 
išnagrinėtos įvairios 
veiklų vykdymo 
alternatyvos ir pasirinkta 
optimali projektų  
įgyvendinimo 
alternatyva, pagal kurią 
bus rengiami techniniai 
projektai) 

Savivaldybės 
administracija; 
Seniūnija 

Kita  2015 2019 Vykdoma  Baigiamas sutvarkyti 
Čekiškės g. šaligatvis 
su apšvietimu; Luko 
skv. sutvarkytas; 
parengti projektai ir 
vykdomi viešieji 
pirkimai vaikų 
žaidimo aikštelei ir 
masinių renginių 
scenai 

 

 

8.3.2 Tolimesnis naujųjų 
kapinių įrengimas 

Įrengtos kapinės Savivaldybės 
administracija; 
Seniūnija 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2019 Vykdoma  Vyksta derinimas dėl 
kolumbariumo 
projekto rengimo, 
dalyje suplanuotų takų 
zonų vykdomi 
apželdinimo darbai 

 

 

8.3.3 Vilkijos gimnazijos 
stadiono renovacija 

Renovuotas stadionas Savivaldybės 
administracija; 
Seniūnija 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2018 Įgyvendinta  Atlikta stadiono 
renovacija 

 

 

8.3.4 Stebėjimo kamerų 
įrengimas viešosiose 
vietose 

Įrengtos stebėjimo 
kameros 

Savivaldybės 
administracija;  

Valstybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2018 Įgyvendinta  Realizuojant 
gyventojų saugumo 
priemonių 
įgyvendinimą, 
viešosiose erdvėse 
įrengtos 2 stebėjimo 
kameros 

 

 

8.4 Kultūros paveldo objektų apsauga 2015 2019 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 1 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 1 
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8.4.1 Vilkijos m. 
urbanistinių vietovių 
apskaitos dokumentų 
parengimas 

Parengtas kultūros 
paveldo apsaugos planas 

Savivaldybės 
administracija; 
Kultūros paveldo 
departamentas 

Valstybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2019 Vykdoma  Yra rengiamas 
kultūros paveldo 
apsaugos planas. 
Kultūros paveldo 
departamentas 
identifikuoja ir 
inventorizuoja 
išliekamąją vertę 
turinčius pastatus ir 
kt., ruošia planą 

 

             

             



   

 

TEIGIAMOS TENDENCIJOS: 

 

 

Vykdomi gyvenimo ir susisiekimo kokybės gyvenamojoje aplinkoje gerinimo darbai: 
1. Atnaujinama infrastruktūra susisiekimui pėsčiomis (įgyvendinant projektą "Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas" Vilkijos mieste, baigiamas tvarkyti Čekiškės g. šaligatvis su apšvietimu, 
sutvarkytas Luko skveras, parengti projektai ir vykdomi viešieji pirkimai vaikų žaidimo aikštelei ir masinių renginių scenai); 
2. Atnaujinama gatvių danga (Vytauto, Bažnyčios g.), įrengiamas privažiavimas į prieplauką, vystomos viešosios erdvės prieplaukos teritorijoje; 
3. Renovuojami ir modernizuojami visuomeniniai (atlikta Vilkijos gimnazijos stadiono renovacija) ir gyvenamieji pastatai; 
4. Įgyvendinamos priemonės gyventojų saugai viešosiose erdvėse įrengiant vaizdo stebėjimo kameras. 

 

   

 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS: 
 

 

Lėtai vyksta viešųjų erdvių apšvietimo modernizavimo darbų įgyvendinimas Vydūno alėjoje, kuris nukeltas vėlesniam laikotarpiui. 
Dėl besitęsiančių inžinerinės infrastruktūros plėtros darbų, nebaigti įgyvendinti susisiekimo infrastruktūros kokybės gerinimo darbai. 

 

   

   

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

9 Kulautuva 2014 2019 Įgyvendintos 
priemonės: 2 

 

Vykdomos 
priemonės: 5 

 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 1 

 

Neįgyvendintos 
priemonės: 0 

 

Iš viso: 8 
 

  

 

 

9.1 Susisiekimo infrastruktūra 2015 2019 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 3 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 3 

  

 

 

9.1.1 Dviračių tako Šilelio 
k. – Kulautuvos mstl. 
įrengimas 

Planuojama įrengti apie 6 
km. ilgio taką 

Savivaldybės 
administracija 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2019 Vykdoma  Baigta asfaltuoti 6 km 
atkarpa. Planuojama 
įrengti 1 km atkarpą 
iki  sodų bendrijos 
„Kernavė“. Darbų 
įgyvendinimo procesą 
stabdo žemės 
nuosavybės klausimai. 

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

9.1.2 Akacijų alėjos 
atnaujinimas ir Miško 
g. asfaltavimas 

Atnaujinta Akacijų alėja 
ir išasfaltuota Miško 
gatvė 

Savivaldybės 
administracija; 
Seniūnija 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

 2018 2019 Vykdoma  Miško gatvės 
asfaltavimo darbai 
įgyvendinti. Akacijų 
al. atnaujinimo darbai 
nukelti dėl 
vandentiekio ir 
nuotekų tinklų plėtros 
(9.3.1 punktas) 
numatomų ir pradėtų 
vykdyti darbų 

 

 

9.1.3 Pėsčiųjų tako 
atnaujinimas 

Atnaujinti pėsčiųjų takai 
Kulautuvos mstl. 

Savivaldybės 
administracija 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2019 Vykdoma  Pėsčiųjų takų 
atnaujinimas bus 
atliekamas atlikus 
vandentiekio ir 
nuotekų tinklų plėtros 
(9.3.1 punktas) 
numatomus ir pradėtus 
vykdyti darbus. 

 

 

9.2 Socialinė infrastruktūra 2015 2019 Įgyvendintos priemonės: 1 

Vykdomos priemonės: 1 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 1 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 3 

  

 

 

9.2.1 Projekto "Kulautuvos 
jaunimo centro 
paslaugų plėtra" 
Kulautuvos 
pagrindinėje 
mokykloje 
įgyvendinimas 

Kulautuvos pagrindinėje 
mokykloje bus renovuota 
sporto salė, 4 patalpos, 
kuriose įsikurs vaikų 
dienos centras su atvira 
jaunimo erdve 

Savivaldybės 
administracija; 
Kulautuvos 
pagrindinė mokykla 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2017 Įgyvendinta  Atlikta sporto salės 
renovacija. Įkurtas 
vaikų dienos centras 

 

             



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

   

 

9.2.2 Kauno rajono 
Pakaunės PSPC 
ambulatorinių 
paslaugų ir 
infrastruktūros plėtra 
bei optimizavimas 

Renovuotas Kulautuvos 
šeimos gydytojo 
kabinetas 

VŠĮ Pakaunės 
pirminės sveikatos 
priežiūros centras 

Valstybės 
biudžeto lėšos 

 2016 2019 Nepradėta vykdyti  Negautas 
finansavimas. Siekiant 
pirminės sveikatos 
priežiūros paslaugų 
kokybės, sveikatos 
priežiūros centro 
įrengimas numatomas 
kitose patalpose. Šiuo 
metu svarstomi galimi 
variantai sveikatos 
priežiūros centro 
įrengimui. 

 

 

9.2.3 Stebėjimo kamerų 
viešose vietose 
įrengimas 

Įrengtos stebėjimo 
kameros 

Savivaldybės 
administracija; 
Seniūnija 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

 2016 2019 Vykdoma  Baigti viešieji 
pirkimai vaizdo 
kamerų įsigijimui ir 
įrengimui, derinamas 
darbų įgyvendinimo 
grafikas. Numatoma 
įrengti 2 kameras 
viešosiose erdvėse 

 

 

9.3 Inžinerinė infrastruktūra 2014 2019 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 1 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 1 

  

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

9.3.1 Vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtra 
Kulautuvos mstl. 

Prijungti nauji vartotojai UAB "Giraitės 
vandenys" 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2014 2019 Vykdoma  Pradėti kloti 
magistraliniai vandens 
ir nuotekų tinklai. 
Darbų pabaiga 
numatoma  2019 m. 
III ketv. pabaigoje. 
Numatomas 
stebėsenos rezultatas: 
prie vandens tinklų 
prisijungs 123 būstas 
(381 asmuo) prie 
nuotekų 177 būstas 
(549 asmenys). 

 

 

9.4 Rekreacija 2014 2017 Įgyvendintos priemonės: 1 

Vykdomos priemonės: 0 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 1 

  

 

 

9.4.1 Kurortinės teritorijos 
statuso įteisinimas 

Įteisinta kurortinė 
teritorija 

Savivaldybės 
administracija 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

 2014 2017 Įgyvendinta 2017-02-22 Kurortinės teritorijos 
statusas suteiktas 2017 
m. vasario 22 d. LR 
Vyriausybės nutarimu 
Nr.121 

 

             

             



   

 

TEIGIAMOS TENDENCIJOS: 

 

 

Plėtojama ekologiško bevariklio transporto – dviračio, elektrinio paspirtuko naudojimui būtinoji infrastruktūra tarp gyvenamųjų teritorijų, skatinant kasdienes keliones atlikti alternatyviu netaršiu 
transportu, aktyviai leisti laisvalaikį. 
Vykdomi susisiekimo kokybės gyvenamojoje aplinkoje gerinimo darbai: atnaujinama gatvių danga (Miško g.). 
Vykdomi inžinerinės infrastruktūros (vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo) plėtros darbai, kurie užtikrins 380 asmenų vandens tiekimo ir 550 asmenų nuotekų tvarkymo paslaugas. 
Kulautuvos mstl. suteiktas kurortinės teritorijos statusas. 
Miestelyje optimizuojamas ir skatinamas esamos švietimo infrastruktūros objektų daugiafunkciškumas: renovavus dalį Kulautuvos pagrindinės mokyklos patalpų (atnaujinta sporto salė, kt. patalpos), 
užtikrintos vaikų laisvalaikio užimtumo paslaugos – įkurtas vaikų dienos centras. 

 

   

 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS: 
 

 

Dėl inžinerinės infrastruktūros vykdomos plėtros, lėtai vyksta pėsčiųjų susisiekimo infrastruktūros atnaujinimo darbai. 
Nepradėta vykdyti sveikatos pirminės priežiūros paslaugų objekto – Kauno r. Pakaunės PSPC Kulautuvos ambulatorijos, plėtra ir optimizavimas, paslaugų kokybės gerinimas atnaujinant patalpas. 
Nėra galutinio sprendimo dėl sveikatos priežiūros centro įrengimo vietos, nes šiuo metu centro lokalizavimo klausimas svarstymo lygmenyje. 

 

   

   

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

10 Kačerginė 2014 2019 Įgyvendintos 
priemonės: 6 

 

Vykdomos 
priemonės: 7 

 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 1 

 

Neįgyvendintos 
priemonės: 0 

 

Iš viso: 14 
 

  

 

 

10.1 Želdynai ir rekreacija 2015 2019 Įgyvendintos priemonės: 1 

Vykdomos priemonės: 1 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 2 

  

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

10.1.1 Teritorijų 
rezervavimas 
visuomenės 
poreikiams 

Atskiriesiems želdynams 
skirtų teritorijų 
paėmimas 

Kačerginės seniūnija Kita  2015 2019 Vykdoma  Visuomenės 
poreikiams skirti 
numatoma 15 sklypų: 
rezervuoti 8 sklypai, 3 
sklypams atlikti 
matavimai ir pateikti 
derinti NŽT, 1 sklypas 
suderintas NŽT, liko 
registravimo ir 
panaudos sutarties 
klausimai 
(Panemunė), 1 sklypui 
atlikti kadastriniai 
matavimai 
(Panemunė), 2 
sklypai, kurių 
paėmimo visuomenės 
poreikiams procesas 
sustojęs, sprendžiant 
žemės nuosavybės 
klausimus 

 

 

10.1.2 Kurortinės teritorijos 
statuso įteisinimas 

Įteisinta kurortinė 
teritorija 

Savivaldybės 
administracija 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2017 Įgyvendinta 2017-02-22 Kurortinės teritorijos 
statusas suteiktas 2017 
m. vasario 22 d. LR 
Vyriausybės nutarimu 
Nr.121 

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

10.2 Socialinė infrastruktūra 2015 2019 Įgyvendintos priemonės: 2 

Vykdomos priemonės: 2 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 1 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 5 

  

 

 

10.2.1 Buvusios stovyklos 
„Žvaigždutė“ 
renovacija Janonio 
g.65 

Nugriauti avariniai 
pastatai, išvalyta 
teritorija 

Verslo centras 
„Autosabina“ 
Artūras Gudas 

Kita  2019 2019 Nepradėta vykdyti  Bus nugriauti avariniai 
pastatai, išvalyta 
teritorija 

 

 

10.2.2 Buvusios 
ambulatorijos pastato 
renovacija Janonio 
g.86 

Atlikta renovacija Savivaldybės 
administracija 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2017 Įgyvendinta 2017-01-18 Atliktas statinio 
kapitalinis remontas. 
Deklaracija apie 
statybos užbaigimą, 
paskirties pakeitimą 
2017-01-18 Nr. RPP-
24-150914-00296  

 

 

10.2.3 Kačerginės pagr. 
mokyklos 
renovacijos techninio 
projekto parengimas 

Parengtas techninis 
projektas 

Savivaldybės 
administracija 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2016 2018 Įgyvendinta 2018-02-27 Patvirtintas techninis 
projektas. 
Administracijos 
direktoriaus 2018-02-
27 įsakymas Nr.409  

 

 

10.2.4 Biliūno aikštės 
pritaikymas 
visuomenės 
poreikiams 

Aikštė pritaikyta 
visuomenės poreikiams 

Savivaldybės 
administracija; 
Seniūnija 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

 2016 2019 Vykdoma  Parengtas techninis 
projektas (2017 m.). 
Išduotas statybos 
leidimas 

 

 

10.2.5 Stebėjimo kamerų 
įrengimas viešosiose 
vietose 

Įrengtos stebėjimo 
kameros 

Savivaldybės 
administracija 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

 2016 2019 Vykdoma  Kamerų įrengimas 
planuojamas 2019 m. 

 

             



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 
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Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 
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mo 
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Rezultato aprašymas 

 

   

 

10.3 Susisiekimo infrastruktūra 2015 2019 Įgyvendintos priemonės: 1 

Vykdomos priemonės: 3 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 4 

  

 

 

10.3.1 Zapyškio mstl., 
Kačerginės ir Kauno 
m. jungtis, 
Kačerginės 
miestelyje  J. Janonio 
gatvės, būsimos 
prieplaukos ir J. 
Biliūno gatvės  
jungtis 

Įrengta dviračių tako 
atkarpa per Kačerginės 
miestelį  

Savivaldybės 
administracija; 
Kačerginės seniūnija 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2018 Įgyvendinta  Dviračių tako atkarpa 
per Kačerginės 
miestelį įrengta 

 

 

10.3.2 Dviračių tako 
Kačerginė – Zapyškis 
įrengimas 

Įrengtas apie 3 km. ilgio 
takas 

Savivaldybės 
administracija 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2019 Vykdoma  Vykdomi dviračių 
tako Kačerginė-
Zapyškis įrengimo 
darbai 

 

 

10.3.3 Nemuno g. 
atnaujinimo darbai 

Atnaujinta apie 0,4 km 
gatvės 

Savivaldybės 
administracija 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2019 Vykdoma  Gatvės atnaujinimo 
darbai nukelti 2019 
m., dėl planuojamų 
vykdyti dujotiekio 
įrengimo darbų 

 

 

10.3.4 J. Janonio ir J. Zikaro 
gatvių šaligatvių 
sutvarkymas  

Sutvarkyta apie 2,00 km 
šaligatvių  

Savivaldybės 
administracija 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2019 Vykdoma  Šaligatvių J. Janonio ir 
J. Zikaro gatvėse 
sutvarkymo darbai 
planuojami 2019 m. 

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
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šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

10.4 Inžinerinė ir komunalinė infrastruktūra 2014 2019 Įgyvendintos priemonės: 1 

Vykdomos priemonės: 1 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 2 

  

 

 

10.4.1 Vandentvarkos tinklų 
įrengimas, 
praplėtimas, 
sujungimas su 
Zapyškio mstl. 
tinklais, įrengti 
gaisrinius hidrantus, 
antrojo pakėlimo 
stotį, nuotekų valymo 
įrenginių įrengimas 

Parengti du techniniai 
projektai 

Savivaldybės 
administracija 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

 2014 2014 Įgyvendinta  Numatyti darbai 
įgyvendinti 

 

 

10.4.2 Katilinių renovacija 
švietimo įstaigose 

Renovuota Kačerginės 
pagr. mokyklos katilinė 

Savivaldybės 
administracija 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2014 2019 Vykdoma  Vykdomas naujos 
katilinės įrengimas 

 

 

10.5 Kultūros paveldas 2015 2018 Įgyvendintos priemonės: 1 

Vykdomos priemonės: 0 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 1 

  

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

10.5.1 Inžinieriaus V. 
Rėklaičio ir P. 
Vaiciuškos vilų 
restauravimas 

Restauruotos vilos ir 
išsaugotas autentiškas 
tarpukario Lietuvos 
medinis paveldas 
Kačerginėje 

Savivaldybės 
administracija; 
Seniūnija; A. Pukis 

Valstybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2018 Įgyvendinta  V. Rėklaičio vilai 
atliktas kapitalinis 
remontas 
(ambulatorijos 
pastatas) 2017 m. 
P.Vaiciuškos vila 
renovuota privačiomis 
lėšomis 

 

             

             



   

 

TEIGIAMOS TENDENCIJOS: 

 

 

Vykdomas procesas teritorijų rezervavimo visuomenės poreikiams ir viešųjų erdvių plėtrai: parengti ir derinami projektai su atitinkamomis institucijomis 80 proc. visuomenės poreikiams planuojamų 
rezervuoti sklypų.  
Kačerginės mstl. suteiktas kurortinės teritorijos statusas. 
Vykdomos priemonės keliavimo alternatyviomis transporto priemonėmis skatinimui: įgyvendinti ir vykdomi susisiekimo dviračiais tinklo įrengimo darbai (keliavimui bevarikliu transportu ar 
elektrinėmis riedėjimo priemonėmis) miestelio viduje bei kuriant ryšius su kitomis kurortinės teritorijos statusą turinčiomis gyvenamosiomis vietovėmis (Zapyškio miesteliu);  
Įgyvendinti architektūrines, kraštovaizdžio, memorialines vertingąsias savybes turinčių kultūros vertybių išsaugojimo darbai: restauruotos inžinieriaus Viktoro Rėklaičio ir gydytojo, Lietuvos 
kariuomenės brigados generolo Prano Vaičiuškos vilos). 

 

   

 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS: 
 

 

Vykdant teritorijų visuomenės poreikiams plėtrą, procesą stabdo kliūtys, atsirandančios dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams proceso metu iškylančių žemės nuosavybės klausimų. 
Nepradėti vykdyti avarinių pastatų pašalinimo darbai, išvalant teritoriją, buvusios stovyklos „Žvaigždutė“ teritorijoje (J. Janonio g. 65) 
Lėtai vyksta socialinės infrastruktūros ir viešųjų laisvalaikio erdvių sutvarkymo darbai: 
1. Nepradėti įgyvendinti Kačerginės pagrindinės mokyklos renovavimo darbai; 
2. Neįgyvendintas Biliūno aikštės sutvarkymo techninis projektas, pritaikant Biliūno aikštę visuomenės poreikiams. 
Lėtai vyksta susisiekimo infrastruktūros (gatvių, infrastruktūros susisiekimui pėsčiomis) atnaujinimo darbai. 

 

   

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

11 Ringaudai 2015 2019 Įgyvendintos 
priemonės: 3 

 

Vykdomos 
priemonės: 3 

 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 2 

 

Neįgyvendintos 
priemonės: 0 

 

Iš viso: 8 
 

  

 

 

11.1 Želdynai ir rekreacija 2015 2018 Įgyvendintos priemonės: 2 

Vykdomos priemonės: 0 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 2 

  

 

 

11.1.1 Pagal Kauno r. sav. 
Tarybos sprendimą 
Nr.TS-433, 0,15 ha 
sklypą įtraukti 
(priskirti) prie 
Tabariškių kapinių, 
sklype įrengti 
automobilių 
stovėjimo aikštelę. 

Įrengta automobilių 
stovėjimo aikštelė 
kapinių lankytojams 

Savivaldybės 
administracija; 
Ringaudų seniūnija 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2018 Įgyvendinta  Atlikti žemės sklypo 
kadastriniai matavimai 
(kadastrinis Nr. 
5250/0010:1360), 
parengtas techninis 
projektas, įrengta 
automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

11.1.2 Pyplių piliakalnio ir 
jo prieigų 
sutvarkymas 

Parengtas techninis 
projektas, pritaikyta 
lankymui 

Savivaldybės 
administracija; 
Ringaudų seniūnija 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

 2016 2018 Įgyvendinta 2018-11-22 Lietuvos kaimo 
plėtros 2014-2020 m. 
programos priemonė 
„Pagrindinės 
paslaugos ir kaimų 
atnaujinimas kaimo 
vietovėse“. Atlikti 
piliakalnio ir aplinkos 
sutvarkymo darbai 
(darbų perdavimo-
priėmimo aktas 2018-
11-22) 

 

 

11.2 Socialinė infrastruktūra 2015 2019 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 0 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 2 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 2 

  

 

 

11.2.1 Gyvenimo kokybę 
gerinančių objektų 
(lopšelio-darželio,  
religinės įstaigos, 
pirminės sveikatos 
priežiūros punkto, 
kasdienių paslaugų 
įstaigos) įrengimas 

Įrengti 4 objektai Savivaldybės 
administracija; 
Ringaudų seniūnija 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2019 Nepradėta vykdyti  Bus įrengti 4 objektai 
 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

11.2.2 Kompleksinio 
bendruomenės centro 
įkūrimas. 

Bus įkurtas kompleksinis 
bendruomenės centras 

Savivaldybės 
administracija; 
Ringaudų seniūnija 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2019 Nepradėta vykdyti  Bus įkurtas 
kompleksinis 
bendruomenės centras 

 

 

11.3 Susisiekimo infrastruktūra 2015 2019 Įgyvendintos priemonės: 1 

Vykdomos priemonės: 3 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 4 

  

 

 

11.3.1 Jurginų, Kantališkių, 
Graužės, Žvejų, 
Ateities gatvių 
rekonstrukcija 

Rekonstruotos 5 gatvės Savivaldybės 
administracija; 
Ringaudų seniūnija 

Kita  2015 2019 Vykdoma  Atliktas kapitalinis 
gatvių remontas: 
Jurginų g., Kantališkių 
g., Graužės g., Žvejų 
g. (asfaltavimo darbai) 
Nepradėti vykdyti 
Ateities g. 
rekonstravimo darbai 

 

 

11.3.2 Krašto kelio Nr. 140 
rekonstrukcija 

Rekonstruotas kelias Savivaldybės 
administracija 

Valstybės 
biudžeto lėšos 

 2016 2016 Įgyvendinta 2016-07-13 Rekonstruotas kelias, 
statybos užbaigimo 
aktas 

 

 

11.3.3 Asfaltuoti vietinės 
reikšmės kelius 
esančius Gaižėnų k. 
Gaižėnų g., Pyplių k. 
Piliakalnio g. ir 
Nemuno g., 
Ringaudų k. Vakarų 
g. 

Išasfaltuota apie 4,65 km 
gatvių 

Savivaldybės 
administracija; 
Ringaudų seniūnija 
 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

 2016 2019 Vykdoma  Atlikti asfaltavimo 
darbai Piliakalnio g., 
Gaižėnėlių k. Nemuno 
g., Vakarų g. Liko 
atlikti asfaltavimo 
darbu Gaižėnų g., 
Piliakalnio g. (link 
Kamšos miško) 

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

11.3.4 Šiltnamių g. 
šaligatvio įrengimas 
iki Forto g. (apie 0,3 
km), šaligatvių 
įrengimas Margirio, 
Liepų ir Pilėnų g. 
(apie 1,70 km) 

Šaligatvių įrengimas, 
viso apie 2,00 km 

Savivaldybės 
administracija 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2019 Vykdoma  Rengiami šaligatvių 
įrengimo projektai 
(Šiltnamių g. 
šaligatvio, Margirio ir 
Pilėnų g. šaligatvių 
įrengimo projektai), 
lietaus nuotekų tinklų, 
apšvietimo statybos 
techninis projektas. 
Nepradėti vykdyti 
darbai dėl Liepų g. 
šaligatvio įrengimui 

 

             

             



   

 

TEIGIAMOS TENDENCIJOS: 

 

 

Ringaudų geografinė padėtis Kauno miesto atžvilgiu (patrauklus atstumas gyventi, dirbant Kauno mieste, patogus susisiekimo tinklas) sąlygoja spartesnius gyventojų skaičiaus augimo procesus 
(analizuojant 10 m. laikotarpį, gyventojų skaičius išaugo 30 proc.).  
Didinama kokybinė turizmo objektų pasiūla miestelyje: turizmo skatinimui, gyventojų turiningo laisvalaikio užtikrinimui, įgyvendinti archeologinės kultūros vertybės piliakalnio ir jo artimosios 
aplinkos sutvarkymo darbai. 
Gerinama susisiekimo infrastruktūros kokybė: įgyvendinta 70 proc. planuotų gatvių atnaujinimo (rekonstrukcijos ar remonto) darbų. 

 

   

 

 
 

   

 

Skypai gyvenamajai statybai_Ringaudai 

 

 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS: 
 

 

Nepradėta vykdyti gyvenimo kokybę gerinančių ir kultūrines paslaugas teikiančių objektų plėtra (ikimokyklinio ugdymo įstaigos, religinės įstaigos, pirminės sveikatos priežiūros paslaugų, kasdienių 
reikmių įstaigų, bendruomenės centro plėtra), tai labai svarbu gyvenamosios vietovės gyventojų bendruomeniškumui skatinti. 
Lėtai vykdomas susisiekimo pėsčiomis infrastruktūros atnaujinimo procesas: šaligatvių atnaujinimo darbai. Didesnis dėmesys skirtas ne žmogui, o jo automobiliui. Šaligatvių įrengimo projektai dar 
tik rengimo stadijoje (Šiltnamių, Margirio ir Pilėnų g.), kaip ir lietaus nuotekų tinklų, apšvietimo statybos techniniai projektai, nepradėti vykdyti darbai Liepų g. šaligatvio įrengimui. 

 

   

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

 

12 Domeikava 2015 2019 Įgyvendintos 
priemonės: 3 

 

Vykdomos 
priemonės: 4 

 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 1 

 

Neįgyvendintos 
priemonės: 0 

 

Iš viso: 8 
 

  

 

 

12.1 Socialinė infrastruktūra 2015 2019 Įgyvendintos priemonės: 2 

Vykdomos priemonės: 0 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 1 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 3 

  

 

 

12.1.1 Domeikavos poilsio 
parko įrengimas 

Įkurta rekreacinė zona, 
kurioje bus įrengta lauko 
estrada, atvira aikštelė 
renginiams, teniso kortai, 
pėsčiųjų takas, apžvalgos 
aikštelė 

Savivaldybės 
administracija; 
Domeikavos 
seniūnija 

Europos 
Sąjungos 
paramos lėšos 

 2016 2019 Nepradėta vykdyti  Bus įkurta rekreacinė 
zona 

 

 

12.1.2 Domeikavos 
gimnazijos 
rekonstrukcija su 
priestato statyba  

Rekonstruota gimnazija 
ir pastatytas priestatas 

Savivaldybės 
administracija 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2018 Įgyvendinta  Atlikti gimnazijos 
rekonstravimo darbai 

 

 

12.1.3 Pastato esančio 
Bažnyčios g. 3, 
Domeikavoje, Kauno 
r., rekonstravimas, 
pritaikant j 
Domeikavos kultūros 
centro veiklai 

Pastatytas naujas, 
šiuolaikiškas laisvalaikio 
salės pastatas 

Savivaldybės 
administracija 

Kita  2016 2018 Įgyvendinta  Pastatas rekonstruotas 
ir pritaikytas 
kultūrinei veiklai 

 

             



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
Statusas 

Įgyvendinim
o data 

Rezultato aprašymas 

 

   

 

12.2 Susisiekimo infrastruktūra 2015 2019 Įgyvendintos priemonės: 1 

Vykdomos priemonės: 3 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 4 

  

 

 

12.2.1 Aušros g. ir 
Plačiosios g. 
rekonstrukcija 

Rekonstruotos gatvės Savivaldybės 
administracija 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2019 Vykdoma  Aušros g. įrengti 
lietaus nuotekų tinklai 
ir šaligatvis. Plačiojoje 
g. atlikti asfaltavimo 
darbai 

 

 

12.2.2 Pėsčiųjų tako nuo 
Bažnyčios g. iki kelio 
Kaunas-Šėta 
įrengimas 

Įrengta dalis pėsčiųjų 
tako 

Savivaldybės 
administracija; 
seniūnija 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2019 Vykdoma  Parengtas techninis 
projektas, sprendžiami 
finansavimo 
klausimai. 

 

 

12.2.3 Domeikavos 
seniūnijos Pakalnės 
gatvės rekonstrukcija 

Planuojama rekonstruoti 
apie 0,85 km. gatvės 

Savivaldybės 
administracija 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2019 Vykdoma  Įrengtas šaligatvis (iki 
Parko g.) 

 

 

12.2.4 Domeikavos 
seniūnijos Parko 
gatvės rekonstrukcija 

Planuojama rekonstruoti 
apie 1,1 km. gatvės 

Savivaldybės 
administracija 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2018 Įgyvendinta  Atlikti gatvės 
rekonstravimo darbai 

 

 

12.3 Inžinerinė infrastruktūra 2015 2019 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 1 

Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 1 

  

 

             



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingi 

vykdytojai (-as) 
Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyvendini
mo 

pabaiga 
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Įgyvendinim
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Rezultato aprašymas 

 

 

12.3.1 Sutvarkyti tvenkinio,  
esančio Bažnyčios g. 
Domeikavos k. ir 
tvenkinio, esančio 
Eigirgailos k., 
aplinką 

Rekreacinės zonos 
įrengimas 

Savivaldybės 
administracija; 
seniūnija 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

 2015 2019 Vykdoma  Sprendžiami 
visuomenės 
prieštaravimo parko 
aplinkos sutvarkymui 
klausimai. Pradėjus 
įrenginėti parką,  
sulaukta gyventojų 
pasipriešinimo poilsio 
zonos atsiradimui, 
visuomenė baiminasi 
saugumo mažėjimo 
dėl prastos reputacijos 
asmenų būriavimosi 
parke. 

 

             

             



   

 

TEIGIAMOS TENDENCIJOS: 

 

 

Įgyvendinti soc.infr.obj.atnaujinimo ir plėtros darbai: Domeikavos gimnazijos rekonstrukcija ir plėtra (priestatas); pastato rekonstravimo ir pritaikymo kultūrinės veiklos vykdymui darbai, 
Domeikavos kultūros centras, laisvalaikio salė. 
Vykdomi susisiekimo infrastruktūros darbai: susisiekimui pėsčiomis – įgyvendinti Aušros g., Pakalnės g., įrengtas pėsčiųjų takas atliekami gatvių rekonstravimo, dangos atnaujinimo darbai Plačiojoje 
g., Parko g. 
Domeikava gyv.skaičiumi auganti Kauno priemiesčio gyvenvietė, besiribojanti su Kauno m. ir įsiliejanti į miesto urbanistines struktūras bei ryšius. Miestelyje esantys ž.ū. paskirties sklypai 
pertvarkomi į gyvenamąją (gyv.): dominuoja (apie 40%) DP bei paskirties keitimo dok. (apie 64%), kurie rengti ž.ū. paskirties keitimui į gyv.paskirtį. Kiti kompleksinio TP dokumentai rengti esamus 
sklypų sujungimui/dalinimui, reglamentų nustatymui, paskirties keitimui į daugiabučių gyv.pastatų, bendrabučių statybos, komercinės paskirties objektų teritorijas. 

 

   

 

 
 

   

 

Sklypai gyvenamajai statybai_Domeikava 
 

 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS: 
 

 

Miestelyje trūksta atskirųjų želdynų sistemos, lėtai vyksta viešųjų erdvių pritaikymas aktyvaus ir kultūrinio, pažintinio laisvalaikio skatinimui, renginių organizavimui: 
1. Nepradėtas Domeikavos poilsio parko įkūrimas; 
2. Sprendžiami visuomenės prieštaravimo klausimai dėl rekreacinės zonos ir aplinkos sutvarkymo prie Domeikavos tvenkinio. Pradėjus įrenginėti rekreacinę zoną, sulaukta gyventojų pasipriešinimo 
poilsio zonos atsiradimui: visuomenė baiminasi dėl saugumo sumažėjimo viešojoje erdvėje. 

 

   

   



      

      

  

II  Išvados: 2017 - 2018 Kauno rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano I pakeitimas bendrojo plano įgyvendinimas 
  

      

  

 
  

      



   

 

Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas pagal skyrius 
 

 

 
 

   

 

 
 

   

 

 
 

   

   



   

 

 
 

   

 

 
 

   

 

 
 

   

   

  



   

 

 
 

   

 

 
 

   

 

 
 

   

   

  



   

 

 
 

   

 

 
 

   

 

 
 

  

   

   

 

Kauno rajono bendrasis planas bei jo vėlesni keitimo ir koregavimo procesai sukūrė prielaidas darniai rajono plėtrai: pradedant nuo teritorijų urbanizavimo principinių nuostatų ir baigiant rajono 
specializuotų teritorijų vystymo perspektyvomis. Urbanizavimo ir teritorijų plėtros principais bendrajame plane sudarytos prielaidos kurti subalansuotą ir kasdienius poreikius atitinkančią gyvenamąją 
aplinką, kurioje būtų prieinami pagrindiniai socialinės infrastruktūros (švietimo ir ugdymo įstaigos, prekybos objektai ir kt. kasdienius poreikius atitinkanti infrastruktūra) bei užtikrinti pagrindiniai 
inžinerinės infrastruktūros  

 



      

 

poreikiai (vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, pastatų šildymo sistemos, susisiekimo ir kt. infrastruktūra). Ekonomiškai naudingiausias teritorijų vystymo principas – kurti kompaktiškas 
gyvenamąsias teritorijas, kuriose mažiausiomis investicijomis būtų galimybė aprūpinti būtiniausia inžinerine infrastruktūra kiek įmanoma didesnį Kauno rajono gyventojų skaičių. 
Stebėsenos metu nustatyta, kad pagrindiniai rajono vystymo ir plėtros procesai buvo nukreipti į esamos mokymosi aplinkos, gyvenamosios aplinkos sąlygų bei susisiekimo kokybės gerinimą, 
alternatyvaus mobilumo skatinimą (dviračių takų plėtrą), gyventojų užimtumo skatinimą, gyventojų (turinčių poreikį socialinio būsto nuomai) aprūpinimą socialiniu būstu, esamų infrastruktūrinių 
objektų optimizavimą ir panaudojimą (policijos pastatas Garliavos m. pritaikytas ikimokyklinio ugdymo reikmėms; vaikų darželis įrengtas A. Stulginskio universiteto bendrabučio patalpose), 
rekonstruotas ir socialiniam būstui pritaikytas buvęs vaikų darželio pastatas). Tačiau lėtai vyksta viešųjų laisvalaikio erdvių (žaidimų aikštelių) sutvarkymo ir saugos jose didinimo procesas esamose 
gyvenamosiose erdvėse. 
Nors ankstesniais metais dviračių takų plėtra buvo labiau susieta su turizmo sektoriumi ir nukreipta į rekreacinių poreikių tenkinimą (jungtys su kurortinės teritorijos statusą turinčiomis 
gyvenamosiomis vietovėmis Kulautuvos, Kačerginės mstl.), tačiau pastaraisiais metais plėtra vykdoma siekiant užtikrinti kasdienių kelionių poreikį (dviračių takų plėtra Karmėlavoje, Garliavos 
jungtis su Kauno m., jungtis link Karmėlavos mstl.) ir mažinant esamo susisiekimo dviračiais tinklo fragmentiškumą. 
Analizuojant dokumentų, numatančių urbanizavimo procesus, apimtis, įgyvendinant Kauno rajono bendrojo plano sprendinius, didžiausia dalimi tvirtintų dokumentų (apie 70 proc.) siekiama numatyti 
gyvenamąją paskirtį ir, didžiąja dalimi, techninės infrastruktūros požiūriu neišvystytose teritorijose: 73 proc. dokumentais gyvenamajai paskirčiai skirto ploto įsisavinama ne esamose, o naujose 
plėtros teritorijose. Analizuojant urbanizuojamų teritorijų plėtros tendencijas ir bendrojo plano sprendiniuose numatytas plėtros teritorijas, orientuotas į priemiestinę Kauno miesto atžvilgiu plėtrą, 
stebimas perteklinis plėtros teritorijų potencialas U3 (naujos gyvenamosios teritorijos su vietiniais (daugiafunkciniais) centrais) teritorijose. U3 teritorijoje atliekant detaliųjų planų ir sklypų paskirčių 
keitimo dokumentų analizę ir stebėseną, detaliaisiais planais (nuo bendrojo plano gyvavimo pradžios iki 2017 m. pab.) ir paskirčių keitimo dokumentais (2014-2018 metų laikotarpiu) įsisavinta tik 
penktadalis U3 naujos plėtros teritorijų: atitinkamai 17 proc. ir paskirčių keitimo dokumentais 2 proc. naujos plėtros teritorijų ploto. Esant dabartinei situacijai ir sklypų fragmentiniam išsibarstymui, 
aprūpinti gyventojus inžineriniais ir susisiekimo infrastruktūros tinklais beveik 1670 ha ploto plėtros teritorijoje reikiamų investicijų prasme nėra realu. Todėl siūloma peržvelgti ir kompaktizuoti U3 
plėtros teritorijų ribas, plėtrą planuojant bendruoju planu numatomose plėtoti arčiausiai linijinės inžinerinės infrastruktūros esančiose teritorijose arba racionalizuoti U3 plėtros teritorijas numatant ne 
plėtros galimybes laike, bet plėtros galimybes stebint įgyvendinimo lygį bei nustatant plėtros etapiškumą. Pvz. nustatyti U3 plėtros teritorijos suskaidymą plėtros etapais ir urbanizavus I plėtros etapo 
teritorijos dalį (pvz. 80 proc.), tik tuomet vykdyti U3 teritorijos tolimesnio etapo plėtrą. 
Kadangi virš 70 proc. detaliųjų planų ar paskirties keitimo dokumentų susiję su teritorijomis gyvenamosios paskirties pastatų statybai, darnios plėtros užtikrinimui U3 plėtojamose teritorijose siūloma 
iš anksto įvertinti teritorijos poreikį socialinės, rekreacinės ir kt. būtinosios infrastruktūros plėtrai, mažinant asmeninio transporto naudojimo būtinybę. 
Besiklostant šalies gyventojų vidinės migracijos (vykstant gyventojų kėlimuisi į priemiesčius) bei miestų skydimo tendencijoms į priemiesčius, bendrajame plane svarbia transporto sektoriaus dalimi 
siūloma išskirti viešojo transporto paslaugos dalį, kaip regioninę priemonę miesto ir rajono viešojo transporto sąveikai skatinti ir užtikrinti savivaldybių partnerystę vykdant keleivių vežimą. Siekiant 
išvengti papildomų automobilių srautų generavimo tiek rajono, tiek miesto teritorijose ir įgyvendinant Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos vieną iš tikslų – skatinti vietinio 
(miestų ir priemiesčių) transporto sistemos darnumą, Kauno rajono gyventojų mobilumo įpročius siūloma spręsti ne tik miesto ir priemiesčio viešojo transporto maršrutų suderinamumo ir didesnės jų 
sąveikos skatinimu, bet ir vieningo bilieto sistemos kūrimu.  
Pastarųjų 2 metų eigoje gyvenamosiose teritorijos buvo sparčiai tvarkoma susisiekimui skirta infrastruktūra, tačiau labiau orientuotasi į kelionių automobiliais gerinimo sąlygas. Vietinio susisiekimo 
darnaus judumo požiūriu (kelionėms pėsčiomis, dviračiais, populiarėjančiais elektriniais paspirtukais) sąlygų gerinimui buvo skirtas mažesnis dėmesys ir sparta. 

 

      

  

III.  Prognozės 
  

      

 

Esant dabartinėms gyventojų skaičiaus augimo tendencijoms galima prognozuoti vidutinį 1400-1500 gyventojų kasmetinį prieaugį. Susidarius prognozuojamo gyventojų prieaugio rajone 
aplinkybėms, vertinant 2014-2018 metų teritorijų plėtros tendencijas U3 teritorijoje, teoriškai 10 metų bėgyje galima prognozuoti papildomą 30 proc. U3 plėtros teritorijų įsisavinimą, kas visumoje 
sudarytų iki 50 proc. teritorijų užpildymo. Tačiau prognozės negali būti vertinamos besąlygiškai, nes plėtros tendencijos priklauso nuo ekonominių ir kitų aplinkybių, kurios skatina įvairius procesus 
(gyventojų poreikius, užimtumą, vidinės ir išorinės migracijos situaciją) šalyje. Taip pat labai svarbu stebėti faktinį dokumentų įgyvendinimą: ne tik dokumentaciją, bet ir fizines užstatymo 
aplinkybes, vertinant teritorijų įsisavinimo faktą. 
 

 



      

 

Esant prognozuojamiems priemiesčių apgyvendinimo procesams, ir vertinant tai, kad daugiausiai keliasi jauni darbingo amžiaus gyventojai, itin svarbu užtikrinti būtinosios socialinės infrastruktūros 
poreikius ir alternatyvių keliavimo būdų priemonių diegimą (viešojo transporto efektyvumą, bevariklio transporto naudojimui ir eismo saugai reikiamą infrastruktūros plėtrą, multimodalinių kelionių 
skatinimą, sudarant galimybes gyventojams keisti asmenines transporto priemones į alternatyviąsias), priešingu atveju galima prognozuoti automobilių eismo intensyvėjimą ir tiesioginę jo įtaką eismo 
įvykių neigiamoms tendencijoms. 

 

      

   

      

  

IV.  Siūlymai: 
  

      

 

Dėl priemonių įgyvendinimo gerinimo: 
 

      

 

Kauno rajono bendrojo plano įgyvendinimo stebėsenos apimtyje situacija visapusiškai įvertinama per priemonių plane numatytų priemonių fizines įgyvendinimo aplinkybes, bet ne kokybines, dėl tai 
nusakančių rodiklių trūkumo. 
Siekiant kokybiškos gyvenamųjų teritorijų plėtros, būtina vykdyti: gyvenamųjų teritorijų kompaktiškumo stebėseną, gyventojų skaičiaus gyvenamosiose vietovėse kaitos bei amžiaus aplinkybių 
tendencijų analizę, darbo vietų skaičiaus pokyčių analizę. 
Būtina sudaryti prielaidas išlaikyti fizinę galimybę ir ekonomiškai bei aplinkosaugos prasme geriausius rezultatus, aprūpinant gyventojus centralizuotais inžineriniais tinklais bei susisiekimo 
infrastruktūra, skiriant didelį dėmesį vietinio susisiekimo tikslams (pėsčiųjų ir susisiekimo bevariklėmis, kt. riedėjimo priemonėmis infrastruktūra), gyvenamojoje aplinkoje kurti reikiamą socialinės 
infrastruktūros gerovę bei skatinti darnaus judumo principus. 
Lygiagrečiai su gyventojų skaičiaus gyvenamosiose teritorijose augimu, būtina analizuoti socialinės ir techninės infrastruktūros poreikį. Šiuo metu galiojančios teritorijų planavimo normos 
neapibrėžia bendrojo lavinimo mokyklų pasiekiamumo spindulio, kas iš dalies apsunkina įvertinimo galimybę ar yra tenkinamas mokyklų poreikis rajone, tačiau netolygų mokyklų išnaudojimą taip 
pat skatina skirtinga gyvenviečių augimo sparta.  
Svarbu analizuoti įvairių įgyvendintų priemonių naudą, vykdant apklausas, tyrimus: 
gyventojų mobilumo įpročių keitimąsi, ypač aktualūs priemiestinių teritorijų gyventojų mobilumo įpročiai; 
kurortinės teritorijos gyvybingumo, lankomumo pokyčius; 
turizmui pritaikytų gamtos ir kultūros paveldo objektų lankomumo pokyčius; 
vietinių viešųjų erdvių lankomumą ir kt. faktus, nusakančius priemonių efektyvumą. 

 

      

 

Dėl priemonių įgyvendinimo plano keitimo: 
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Dėl bendrojo plano keitimo: 
 

      

 

Kauno rajono Bendrasis planas (parengtas 2009 m. ir 2014 m. patvirtintas I-asis Kauno r. savivaldybės teritorijos Bendrojo plano pakeitimas) atliko teigiamą vaidmenį valdant investicijas 2009-2018 
m. laikotarpiu, tačiau būtina įvertinti aplinkybę, kad, 2018 metais pasibaigus Bendrojo plano sprendinių galiojimui, savivaldybės teritorijoje nebelieka galiojančio kompleksinio teritorijų planavimo 
dokumento, kas sudaro prielaidas chaotiškai, nevaldomai teritorijų plėtrai. Atlikus stebėseną siūloma:  
1. Užtikrinti esamų Bendrojo plano sprendinių galiojimo tęstinumą. Esant dabartinėms U3 teritorijų įsisavinimo aplinkybėms siūloma pratęsti galiojančio Kauno rajono savivaldybės teritorijos 
bendrojo plano sprendinių galiojimą ir plėtros teritorijų U2, U3 ir U4 (galiojusias laikotarpiui iki 2019 m.) vystymo sąlygas, kol bus parengtas ir patvirtintas naujas Kauno rajono bendrasis planas 
(pakeitimas). 
2. Palikti galioti iki 2019 m. siūlytas vystymo sąlygas plėtros teritorijoms U5, U6, kol bus parengtas ir patvirtintas naujas Kauno rajono bendrasis planas  

 



      

 

(pakeitimas), kuriame bus racionalizuotos plėtros teritorijos. 
3. Dėl aukščiau įvardintų aplinkybių, siūloma stabdyti bendrojo plano koregavimo procesą TPD Nr. K-RJ-52-16-281 pagal 2016 m. birželio 21d. Kauno rajono savivaldybės administracijos 
direktoriaus įsakymą Nr. ĮS-1193 bei pradėti bendrojo plano keitimą. Pridedamas Planavimo programos projektas. 
4. Keičiant bendrojo plano sprendinius, peržvelgti ir kompaktizuoti U3 plėtros teritorijų ribas, atsižvelgiant į galiojančio bendrojo plano inžinerinės infrastruktūros plėtros sprendinius, arba 
racionalizuoti U3 plėtros teritorijas numatant ne plėtros galimybes laike, bet plėtros galimybes stebint įgyvendinimo lygį bei nustatant plėtros etapiškumą. 
5. Patikslinti plėtros teritorijas, analizuojant potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapius, įvertinant situaciją pagal tikimybines potvynių charakteristikas: ypač atkreipiant dėmesį į didelės tikimybės 
potvynių teritorijas (10 proc. tikimybės potvynis, kai remiantis hidrologiniais skaičiavimais tokių pačių charakteristikų potvyniai gali pasikartoti vieną kartą per dešimt metų) ir atitinkamai priimti 
prevencinius sprendimus šių teritorijų urbanizavimui. 
6. Integruoti 2015 m. spalio 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-703 patvirtintą Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo planą, keičiant galiojančio bendrojo plano sprendinius, 
kurie atitiktų kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo principus ir nuostatas: 
6.1 nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas pagal svarbiausius Kauno rajono teritorijos vystymo prioritetus, urbanistinio ir gamtinio karkaso plėtojimo sritis; 
6.2 sudaryti prielaidas siekti bendrosios struktūros optimalumo rodiklių (nustatyti tikslinius formuojamo kraštovaizdžio bendrosios teritorinės struktūros kokybės rodiklius); 
6.3 stiprinti gamtinį karkasą ir ekologinę pusiausvyrą (nustatyti priemones ir apribojimus, užtikrinančius kraštovaizdžio bendrąją ekologinę pusiausvyrą, gamtinių ir kultūrinių vertybių ar 
kraštovaizdžio kompleksų išsaugojimą); 
6.4 nustatyti priemones kraštovaizdžio kultūrinio identiteto saugojimui; 
6.5 Kraštovaizdžio plano sprendiniai yra prioritetiniai priimant ūkinės plėtros (pvz., inžinierinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtra ir kt.) galimybių 
kraštovaizdžio požiūriu sprendimus. 

 

      

 

Dėl bendrojo plano koregavimo: 
 

      

 

 
 

      

 

Kiti siūlymai: 
 

      

 

Keičiant Kauno rajono bendrąjį planą, būtina įvertinti galiojančių žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius. Kauno rajono savivaldybės tarybos patikslintų planų sprendiniai 
turėtų būti integruoti į keičiamą bendrąjį planą. Esant svarbiems argumentams ir esminiams prieštaravimams bei neatitikimams bendrojo plano planavimo tikslams, neintegruotinų galiojančių Kauno 
rajono specialiųjų planų galiojimas turėtų būti naikinamas ir tokie planai išregistruojami iš Teritorijų planavimo dokumentų registro (TPDR) arba rengiami specialiųjų planų pakeitimai. 

 

      

  

V.  Priedai: 
  

 Rodiklių informacija 


