PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybės tarybos
2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-256
3 priedas

SSGG analizės rezultatai
Atlikta SSGG analizė –padeda identifikuoti plėtros veiksnius ir juos suskirstyti į
stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes pagal atskiras prioritetines sritis. Šalia kiekvieno
veiksnio SSGG matricoje pateikta 5 balų vertinimo sistema, įvertinti atskiro veiksnio
aktualumą (1 – mažai svarbus veiksnys; o 5 – labai svarbus veiksnys). Analizuojami plėtros
veiksniai atitinka specialius skiriamuosius kriterijus stiprybėms, silpnybėms, galimybėms ir
grėsmėms. Kriterijai taikomi stiprybėms ir silpnybėms yra šie: vidinės, esamos, statiškosios ir
teigiamos. Kriterijai taikomi galimybėms bei grėsmės yra: išorinės, ateities, tendencijos ir
teigiamos.
Žemiau išskirti pagrindiniai Kauno rajono savivaldybės strateginės plėtros SSGG
analizės elementai. Kauno rajono savivaldybės strateginės plėtros SSGG analizė atlikta
3 sritims: konkurencinga ekonomika, aukšta gyvenimo kokybė ir švari ir saugi aplinka.
Konkurencinga ekonomika
Stiprybės
Puiki geografinė padėtis
Didelis kvalifikuotų specialistų skaičius
Patraukli turizmo aplinka
Augančios tiesioginės užsienio investicijos rodo rajono patrauklumo užsienio
investuotojams augimą;
Taikomos žemės, žemės nuomos, nekilnojamojo turto mokesčių lengvatos bei
kiti ekonominiai sprendimai lemia veikiančių ūkio subjektų skaičiaus augimą
bei materialinių investicijų augimą;
Suformuota verslo paslaugų infrastruktūra;
Rajonas turi pakankamus gamtos ir rekreacinius išteklius
Platus kaimo turizmo sodybų tinklas, pakankamas jų lankomumas sezono
metu
Regionas patrauklus turizmui, daug tradicinių maršrutų bei lankomų objektų,
susiformavę turistų srautai
Pagaminama santykinai didelė dalis šalies žemės ūkio produkcijos;
Kauno rajono savivaldybėje plečiamas elektroninių paslaugų tinklas didina
verslui reikalingos informacijos prieinamumą;
Palankios ekologinio ūkininkavimo sąlygos, palyginus netaršus žemės ūkis;
Rajonas turi laisvąją ekonominę zoną.
Gerai išvystytas kelių tinklas, jungiantis rajoną su kitais šalies regionais ir
savivaldybėmis, išvystyta geležinkelių infrastruktūra
Energetiniai pajėgumai yra gerai išplėtoti. Funkcionuojanti elektros energijos
tiekimo sistema pilnai patenkina rajono gyventojų poreikius
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Rajone suformuota fizinė infrastruktūra, pastatyti modernūs vandenvalos,
3
šilumos ūkio įrengimai;
Savivaldybės administracijos dėmesys inžinerinės infrastruktūros plėtrai ir 3
aplinkosauginėms problemoms spręsti
Santykinai žemas oro taršos rodiklis;
2
Vykdomi vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstrukcijos projektai
3
Didėja antrinių žaliavų surinkimas;
2
Aktyvus bendradarbiavimas su kitų Lietuvos ir užsienio savivaldybėmis
3
Silpnybės
Ekonomikos krizės metu išaugęs nedarbas
Gyventojų emigracija;
Netolygus investicijų pasiskirstymas rajone;
Nepakankamai suformuotas ir veikia paramos SVV tinklas
Dominuoja ūkio subjektai, vykdantys veiklą gyventojų perkamajai galiai
jautriose ekonominės veiklos šakose (mažmeninė ir didmeninė prekyba,
statyba, nekilnojamas turtas);
Santykinai nedidelis kaimo turizmo sodybų vietų užimtumas, žiemos sezono
metu
Didžiausią poilsiautojų dalį kaimo turizmo sodybose sudaro vietiniai turistai;
Nepakankamai išvystyta turizmo infrastruktūra;
Lėtas ūkių stambėjimo bei ekologinių ūkių ir netradicinių amatų plėtros
tempas;
Dalis didesnių gyvenviečių gatvių neturi kietos dangos
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Kaimo vietovėse yra nedidelis procentas kelių su pagerinta danga; didelę dalį
vietinio susisiekimo maršrutų sudaro labai prastos kokybės žvyrkeliai. Prasta
vietinių kelių būklė ir priežiūra;
Ribotos Nepakankamos savivaldybės finansinės galimybės skirti lėšų kelių
priežiūrai bei asfaltavimui
Kaimo vietovėse silpnai išvystyta telekomunikacijų sistema, prastos ryšių
linijos (arba jos nėra įrengtos) neleidžia plėtoti informacines technologijas;
Dalis elektros įrenginių pasenę, reikalingas modernizavimas, prastas ir
susidėvėjęs paskirstymo linijų tinklas;
Nepakankamai išvystyta viešojo transporto infrastruktūra lemia spartų
keleivių vežimo autobusais mažėjimą
Vietiniai atsinaujinantys energijos ištekliai mažai naudojami
Regiono šilumos tinklai yra palyginti seni, senų šilumos tinklų šiluminė
izoliacija yra susidėvėjusi;
Vandentiekio tinklai miesteliuose, gyvenvietėse, kaimuose susidėvėję, todėl
susidaro dideli vandens nuostoliai
Netolygi ir nesubalansuota vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio plėtra
rajone
„Ryan Air“ bendrovės neįvykdyti pažadai dėl skrydžių plėtros Kauno oro
uoste turi neigiamos įtakos turistų srautams
Silpnai išvystytas kasdieninio susisiekimo dviračiais takų tinklas gyvenvietėse
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Galimybės
Įvertinimas
Kauno rajono savivaldybės tinklalapyje pateikus daugiau verslo informacijos 2
anglų kalba galima sudominti daugiau potencialių užsienio partnerių;
Rajono verslininkai gali pasinaudoti žemės, žemės nuomos ir nekilnojamojo 4

turto mokesčių lengvatomis
Laisvoji ekonominė zona, „Baltic Logistic City“, Industrijos parkas sudaro
palankias sąlygas verslo plėtojimui, naujų technologijų įdiegimui, darbo vietų
steigimui, šalies ir užsienio investicijoms
Parengta Kauno regiono smulkaus ir vidutinio verslo vystymo ir skatinimo
studija
Įgyvendintas „Rail Baltica“ sudarys palankias sąlygas verslo plėtojimui naujų
technologijų įdiegimui, darbo vietų steigimui, šalies ir užsienio investicijoms
Kauno viešojo logistikos centro projektas sudarys galimybes ir Kauno
regiono verslo plėtrai;
Dauguma šalia Vilniaus ir Kauno greitkelio esančių vietovių patenka į
investiciniu požiūriu perspektyvią teritoriją;
Didėjantis transporto tranzitas skatins verslo infrastruktūros plėtrą Via
Baltica magistralės teritorijoje;
Kauno aerouosto plėtra bei naujų skrydžių atidarymas sudaro palankias
galimybes užsienio turizmo plėtrai;
Kultūros paveldo objektai gali būti pritaikyti turizmo paslaugų plėtrai;
Stiprėjantis kaimo turizmo sektorius
Tolimesnė turizmo sektoriaus plėtotė
Auganti paklausa natūraliems, ekologiškiems produktams, baldams ir buities
prekėms
Galimybės pasinaudoti ES Struktūrinių fondų parama ekologinių ūkių plėtrai
Ekologiškai švaraus kuro (rekonstravus katilines) naudojimas pramonės ir
verslo įmonėse, aplinkkelių įrengimas, transporto srautų sureguliavimas
sumažins oro taršą;
Atsinaujinančių energijos išteklių bei energijos vartojimo efektyvumo
didinimo priemonių spartesnis diegimas
Biodujų gamyba ir panaudojimas elektros gamybai, panaudojant nuotekų
valymo metu susidarantį dumblą.
Biokuro panaudojimo elektros ir šilumos gamybai plėtra
Galimybės pasinaudoti finansine ir technine pagalba infrastruktūros plėtrai
Struktūrinių fondų parama atsinaujinančių energijos išteklių bei energijos
efektyvumo didinimo projektų įgyvendinimui
Grėsmės
•
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis savivaldybėje yra
vienas žemesnių Kauno apskrityje todėl galimas kvalifikuotos darbo jėgos
„nutekėjimas“ į kitas savivaldybes;
•
Prasta ūkio subjektų finansinė padėtis, sąlygota gyventojų
perkamosios galios mažėjimo, turi neigiamos įtakos savivaldybės surenkamų
mokesčių dydžiui;
•
Nebaigtas žemės ir nekilnojamo turto nuosavybės atkūrimas;
•
Nepakankamas dėmesys kultūrinio paveldo išsaugojimui;
•
Žemės paėmimo ir išnuomavimo problemos stabdo LEZ plėtrą;
•
Savivaldybės-konkurentės (Kauno m., Kėdainių rajono) gali
priimti sprendimus, didinančius verslo patrauklumą tose vietovėse;
•
Vykdomų projektų finansavimas priklauso nuo išorinių šaltinių
(ES fondai, LR biudžetas ir pan.);
•
Grėsmė nepasinaudoti ES parama skirta regiono plėtrai dėl
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nepakankamų administracinių gebėjimų ir žmogiškųjų išteklių stokos;
•
Mažėjantys turistų srautai;
•
Per didelės turistų apgyvendinimo įstaigų kainos, poreikis
pigioms apgyvendinimo paslaugoms;
•
Nepalanki/sudėtinga verslo įkūrimo ir vystymo teisinė bazė;
•
Agresyvi stambaus verslo skverbtis ir kainodara;
•
Žemi informacinių technologijų įsisavinimo tempai gali palikti
regiono įmones nekonkurencingomis;
•
Didėjanti žmonių socialinė atskirtis;
Nepakankamas žemės ūkio produkcijos konkurencingumas.
Ribotos savivaldybės investicinės galimybės projektams (tarp jų – ir
struktūrinių fondų) finansuoti ir įgyvendinti;
Rajoninių kelių būklės blogėjimas įtakos pramonės ir žemės ūkio, turizmo
plėtrą
Silpni verslo ir valstybės institucijų ryšiai stabdo paramos struktūrinių fondų
panaudojimą
Silpnai išvystyta informacinė visuomenė stabdo pažangių technologijų ir
inovatyvių verslų plėtrą
Didėjantis rajono gyventojų srautas piko valandomis gresia kamščiais
keliuose
Centralizuotos šilumos tiekimo tinklų būklės blogėjimas toliau didins šilumos
kainas ir išlaidas šilumai
Naujai atsirandantys pramonės ir kiti taršos objektai, didėjantys transporto
srautai Savivaldybės teritoriją kertančiuose keliuose, blogina gyventojų
sveikatos aplinkos sąlygas
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Aukšta gyvenimo kokybė

Stiprybės
Gerai išvystytas stacionarių socialinių paslaugų tinklas, plėtojamos
nestacionarios paslaugos;
Vykdoma mišrių socialinių paslaugų socialinės rizikos šeimoms
infrastruktūros plėtra, Kauno rajone sukurta pagalbos šeimai tarnyba ir vaikų
dienos centrai;
Vykdoma Kauno rajono socialinių paslaugų suaugusiems asmenims,
turintiems negalią, infrastruktūros plėtra įkurtas dienos socialinės priežiūros
skyrius;
Auga teikiamų socialinių paslaugų kokybė
Kauno rajono savivaldybės strateginiuose dokumentuose bendruomenės
ugdymo klausimams skiriamas didelis dėmesys bei nustatytas atskiras
prioritetas
Bendrojo lavinimo mokyklų tinklas gerai išvystytas ir atitinka esamus
poreikius
Gyventojų išsilavinimo lygis pakankamai aukštas ir praktiškai atitinka šalies
vidurkį
Kultūros tradicijos regione pakankamai gilios, įvairūs renginiai formuoja
patrauklų krašto įvaizdį ir prisideda prie turistinio potencialo realizavimo
Kauno rajono savivaldybėje yra vienintelis LR universitetinį išsilavinimą
žemės ūkio srityje teikiantis A. Stulginskio universitetas;
A. Stulginskio universiteto organizuojami renginiai, pritraukiantys tiek LR,
tiek užsienio svečius bei garsinantys rajono vardą;
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Gerinamos mokinių mokymosi, maitinimosi bei darbuotojų darbo sąlygos;
Didėjantis pagalbos mokiniui specialistų skaičius teigiamai veikia mokymosi
sąlygas
Plečiamos kultūros, sporto ir sveikatingumo paslaugos;
Vyksta tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų plačiai žinomas bardų festivalis;
Aktyvios bendruomenės
Gerai išvystytas pirminės sveikatos priežiūros (PSP) paslaugas teikiančių
įstaigų tinklas. Pakankamas paslaugų prieinamumas komunikaciniu ir
organizaciniu požiūriu. Kai kuriose gyvenvietėse didelė paslaugų teikėjų
konkurencija
Pakankamai geras aukštesnio lygio sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumas (Savivaldybės teritorija aplink Kauno miestą, kurio įstaigos
teikia šias paslaugas)
40 Savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio lavinimo įstaigų bei A. Stulginskio
universitetas dalyvauja PSO sveikatą stiprinančių mokyklų/universitetų
judėjime
Pradėjo veikti III amžiaus universitetas, sudarytos galimybės mokytis visą
gyvenimą
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Silpnybės
Socialinių pašalpų sistema pakankamai formali, neskatina realaus pašalpų
gavėjo būklės įvertinimo ir lėšų taupymo;
Trūksta specialaus transporto, teikiant socialines paslaugas žmonėms su
negalia, vienišiems seniems asmenims, gyvenantiems savo namuose
Nepakankamas viešojo saugumo funkcijas teikiančių institucijų materialinis
techninis aprūpinimas;
Augant socialinio būsto poreikiui, savivaldybės nuosavybėje esantis
gyvenamasis fondas praktiškai nesikeičia
Labai mažai lėšų skiriama sveikatos apsaugai
Nepakankamas ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius
Nepakankamai sparčiai atnaujinama visų tipų švietimo įstaigų mokymo ir
techninė bazė; pasenusi, neatitinkanti poreikių kultūros, bibliotekų ir sporto
įstaigų materialinė bazė
Silpna mokymo įstaigų mokymo bei materialinė bazė, ribotos galimybės
mokymo programoms atnaujinti
Kultūros įstaigų materialinės bazės būklė, investicijų stoka riboja galimybes
tenkinti poreikius šiuolaikiškoms, populiarioms paslaugoms;
Trūksta vietų ikimokyklinio ugdymo įstaigos
Lėšų kultūros paveldo apsaugai trūkumas
Šiuolaikiškų paslaugų trūkumas kultūros srityje
Dalis visuomenės pasyvi, jaunimo socialinės atskirties didėjimas, prasta
motyvacija aktyviai veiklai
Mokinių skaičius mažėja greičiau nei bendrojo lavinimo mokytojų ir mokyklų
vadovų skaičius
Nepakankama tarpusavio integracija tarp socialinių ir sveikatos paslaugų
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Galimybės
Įvertinimas
Rajono socialinės rizikos šeimos, suaugusieji, turintys negalią,
gali 3
pasinaudoti savivaldybės įkurtų tarnybų paslaugomis
Rajonas gali pasinaudoti įvairių tarptautinių fondų parama, rengiant ir 3
įgyvendinat socialinę atskirtį mažinančius ir gyvenimo kokybę gerinančius

projektus
Viešojo saugumo didinimas vykdant prevencines priemones, keliant viešąjį
saugumą užtikrinančių asmenų kvalifikaciją, stiprinant bendradarbiavimą su
socialiniais ir ekonominiais partneriais;
Galimybės pasinaudoti ES SF parama žmogiškųjų išteklių plėtros srityje
Kultūros įstaigų materialinės bazės modernizavimas
Aukštojo neuniversitetinio mokslo mokymo formų plėtojimas mokymo bazę
pritaikant suaugusiesiems
Bendradarbiavimo su aukštosiomis universitetinėmis mokymo įstaigomis
plėtra, organizuojant įvairių sričių tęstines magistratūros studijas
Plečiamos neuniversitetinio aukštojo išsilavinimo galimybės
Rajonas turi galimybę pasinaudoti ASU mokslo darbuotojų ir studentų
moksliniu potencialu
A. Stulginskio universiteto organizuojami renginiai garsina Kauno rajono
vardą.
Dėl ugdymo sąlygų ir ugdymo kokybės gerinimo formuojasi patrauklios
ugdymui(si) savivaldybės įvaizdis
Mokymosi visą gyvenimą plėtra
Mažinti viešosios nuosavybės, turinčios avaringumo požymių, būstų skaičių
Darnaus gyvenimo būdo ir darnaus vartojimo skatinimas informacijos ir žinių
perdavimas
Grėsmės
Augantis sergamumas ir mirtingumas dėl blogėjančios socialinės-ekonominės
aplinkos;
Socialinių problemų augimas ir naujų atsiradimas dėl ekonominės situacijos
šalyje;
Socialinių paslaugų poreikio augimas
Mažės visuomenės saugumas dėl nepakankamo institucijų, atsakingų už
viešąjį saugumą, finansavimo bei veiklos kokybės
Augantis pensinio amžiaus gyventojų skaičius gali sąlygoti didesnį socialinių
išmokų poreikį
Augančios piniginės lėšos, reikalingos būsto šildymo išlaidų ir išlaidų
vandeniui kompensuoti bei socialinėms pašalpoms išmokėti, gali būti
nepakeliama našta savivaldybės biudžetui
Vykdomų projektų finansavimas priklauso tiek nuo išorinių (ES fondai, LR
biudžetas ir pan.), tiek ir nuo vidinių (savivaldybės) šaltinių finansinių
galimybių
Dėl investicijų stokos, modernių technologijų bei šiuolaikinės įrangos
trūkumo dalis savivaldybės įstaigų praranda funkcionalumą ir patrauklumą;
Dėl nepakankamos informacinių technologijų plėtros gali susiformuoti dalies
rajono gyventojų informacinė atskirtis;
Nepakankamos savivaldybės bei institucijų investicinės galimybės finansuoti
ES SF paramos projektams
Etnokultūrinio paveldo ir tradicijų nykimas dėl nepakankamo dėmesio bei
finansavimo užleis vietą masinei kultūrai;
Gali ženkliai išaugti bendrojo lavinimo mokinių ugdymo kaštai dėl mokinių
skaičiaus mažėjimo
Dėl blogėjančios kelio dangos regione ir augančios automobilių taršos didės
oro užterštumas regione
Vandentiekio ir nuotekų tinklų, įrenginiai nebus renovuoti ir šiomis
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paslaugomis negalės naudotis mažesnės gyvenvietės ir nauji individualių
namų kvartalai
Švari ir saugi aplinka
Stiprybės
Aplinkos apsaugos klausimams skirtas didelis dėmesys Kauno rajono
savivaldybės strateginiuose dokumentuose, išskiriant šią sritį
atskiru
prioritetu
Parengti ir įteisinti buitinių atliekų konteinerių aikštelių žemės sklypų ribų
planai
Vykdoma želdinių ir želdynų inventorizacija Kauno rajone
Įgyvendinama Kauno rajono savivaldybės aplinkos stebėsenos programa
Vykdoma vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
Vykdoma suaugusiųjų aplinkosauginio švietimo programa
Paruoštas Kauno rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtros specialusis planas.
Paruošta Kauno rajono darnios energetikos plėtros strategija ir įgyvendinimo
planas
Lapių sąvartyne įdiegta biodujų surinkimo ir panaudojimo energijos gamybai
sistema
Kauno rajone veikia atliekų surinkimo ir tvarkymo sistema, gyventojams
sudarytos sąlygos rūšiuoti atliekas
Kauno rajone vykdoma visuomeninių pastatų renovaciją ir diegiamos
energijos vartojimo efektyvumą didinančios priemonės
Kauno rajone parengta katilų konversijos deginti biokurą šilumos gamybai
galimybių vertinimo studiją
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Silpnybės
Gyventojai ir organizacijos palyginti mažai dalyvauja antrinių žaliavų
rūšiavimo veikloje
Vietiniai atsinaujinantys energijos ištekliai mažai naudojami, siekiant
sumažinti kuro technologijai išlaidas; priklausomybę nuo importuojamo kuro
Trūksta įteisintų vandens poilsio zonų
Rajone energijos taupymo priemonių įgyvendinimui skiriamas mažas
dėmesys, mažai renovuotų daugiabučių
Rajone nepakankamai išnaudojami biokuro ištekliai

Įvertinimas
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Galimybės
Parama iš ES ir Aplinkos apsaugos investicijų fondo aplinkosauginiams
projektams
Visuomenės įtraukimas į aplinkosauginius projektus
Skaitmeninė želdinių ir želdynų duomenų bazė padės greičiau ir
efektyviau rengti projektus, nustatyti neteisėtą želdinių sunaikinimą
Sukurta kompleksinio ekologinio monitoringo integruota informacinė sistema
padės nuolatos informuoti apie aplinkos būklę
Atsinaujinančių energijos išteklių platesnis panaudojimas bei energijos
efektyvumo didinimo priemonių diegimas, pasinaudojant ES struktūriniais
fondais
Biokuro panaudojimo didinimas, sukuriant infrastruktūrą miško atliekų
surinkimui, bei kuriant naujas darbo vietas

Įvertinimas
4

5
3
4
3

4
3
4
5
4

Daugiabučių renovacijos plėtra, padedant savivaldybėms pasinaudoti 5
valstybės parama renovacijai
Katilų konversija deginti kurą šiluminės energijos gamybai savivaldybės 4
įmonėse ir centralizuoto šilumos tiekimo sistemos katilinėse
Gyventojų aplinkosauginis švietimas ir darnaus vartojimo bei darnaus 3
gyvenimo būdo skatinimas
Grėsmės
Perėjimas prie ES taikomų aplinkosaugos normatyvų pareikalaus didelių
kapitalo investicijų į aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimą
Medienos kaip biokuro panaudojimo energijos gamybai plėtra kels grėsmę
savavališkų miškų kirtimų augimui
Vykdomų projektų finansavimas priklauso tiek nuo išorinių (ES fondai, LR
biudžetas ir pan.), tiek ir nuo vidinių (savivaldybės) šaltinių finansinių
galimybių.
Nepasinaudojus daugiabučių renovavimo programos teikiamomis lengvatomis
didės gyventojų išlaidos šildymui
Neskatinant darnaus gyvenimo būdo ir darnaus vartojimo Kauno rajone didės
komunalinių atliekų kiekiai, augs atmosferos tarša ir didės šiltnamio efektą
sukeliančių dujų emisijos rajone
Neatlikus katilų konversijos deginti biokurą augs šilumos kaina ir šildymo
kaštai gyventojams ir savivaldybės įmonėms

Įvertinimas
4
2
4
5
4
5

