PRITARTA
Kauno rajono savivaldybės tarybos
2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. TS-140

KAUNO RAJONO
SAVIVALDYBĖS MERO
2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

2020-ieji - nelengvi metai ne tik Kauno
rajonui, Lietuvai, bet ir visam pasauliui. Kasdienius
iššūkius papildė iki šiol nepažintos problemos,
kurioms spręsti atiduota daug laiko, finansinių ir
žmogiškųjų resursų.
Tačiau pandemija nesustabdė svarbiausių
darbų. Kauno rajonas auga, gimstamumas gerokai
lenkia mirtingumą, pirmą kartą Kauno rajono
istorijoje gyventojų skaičius perkopė 100 tūkst.
ribą.
Savivaldybės prioritetu išliko švietimas,
kultūra, sveikatos priežiūros ir socialinės paslaugos.
Per 2020-uosius sukurta net tūkstantis naujų
vietų darželiuose. Pradėti dideli ir svarbūs švietimo
įstaigų atnaujinimo projektai: Mastaičių baseino
rekonstrukcija, greta jo – pradinės mokyklos ir
darželio statyba. Kačerginėje irgi iškils moderni
mokykla, o greta Zapyškio pagrindinės mokyklos –
priestatas su sporto sale. Didelės permainos ir
Šlienavos pagrindinėje mokykloje, VDU Ugnės
Karvelis gimnazijoje. Kartu su Lietuvos futbolo
federacija Garliavoje pastatytas tarptautinius
reikalavimus atitinkantis stadionas, tęsiama sporto
aikštynų atnaujinimo programa.

TARYBOS SUDĖTIS, POSĖDŽIAI

TARYBA
ANTRAISIAIS KADENCIJOS METAIS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOJE
BUVO 3 FRAKCIJOS:
LSDP - 16 narių.
Vadovė - Violeta Boreikienė
TS–LKD - 7 nariai. Vadovas - Justinas
Urbanavičius. Nuo 2020 m. lapkričio
24 d. - Regina Lukoševičienė.

Kaip ir anksčiau,
TS–LKD, LVŽS ir LRLS
atstovaujantys
Savivaldybės tarybos
nariai dirbo opozicijoje.

LVŽS - 3 nariai.
Vadovė - Jūratė Truncienė.
LRLS atstovas Gintautas Krilavičius
frakcijoms nepriklauso.

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimu
pripažino Justino Urbanavičiaus, 2020 m. spalio 11 d. išrinkto LR Seimo nariu, Savivaldybės
tarybos nario įgaliojimus nutrūkusiais prieš terminą. Atsiradus laisvai vietai, Kauno rajono
savivaldybės tarybos nare tapo buvusi Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų
kandidatė Laima Stankevičienė, Savivaldybės tarybos 2011–2015 m. ir 2015–2019 m.
kadencijų narė. L. Stankevičienės priesaiką Savivaldybės tarybos posėdyje 2020 m. lapkričio
26 d. priėmė Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavaduotojas Andrius Puksas.

SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETAI:
Biudžeto
ir
finansų
komitetas
(pirmininkas Jonas Gurskas)

2020 m. posėdžiai: 10 (2 jungtiniai)
Svarstyta klausimų: 185

Kultūros, švietimo ir sporto komitetas
(pirmininkė Irena Marcinkevičienė)

2020 m. posėdžiai: 12 (1 jungtinis)
Svarstyta klausimų: 162

Socialinių reikalų ir sveikatos komitetas
(pirmininkas Saulius Davainis)

2020 m. posėdžiai: 10 (1 jungtinis)
Svarstyta klausimų: 143

Ūkio ir darnios plėtros komitetas
(pirmininkė Violeta Boreikienė)

2020 m. posėdžiai: 10 (2 jungtiniai)
Svarstyta klausimų: 185

Kontrolės komitetas
(pirmininkas Donatas Jankauskas)

2020 m. posėdžiai: 5
Svarstyta klausimų: 13

2

TARYBOS SUDĖTIS, POSĖDŽIAI

Komitetų posėdžiuose svarstytų klausimų 2020 m. statistika

Pritarta

Pritarta su pastabomis
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Atidėta

Ūkio ir
darnios plėtros

Išklausyta

197
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2
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Visgi, ši statistika neatspindi realaus komitetų darbo krūvio, nes pvz.: Kultūros,
švietimo ir sporto komitetas kasmet išklauso beveik po 60 įstaigų veiklos ataskaitų.

FONDŲ TARYBOS/VALDYBOS
Daugiabučių namų ir jų aplinkos atnaujinimo, plėtros ir administravimo rėmimo fondo
taryba (pirmininkas J. Gurskas).
Daugiavaikių šeimų rėmimo fondo taryba (pirmininkė E. Valskytė).
Gyvenamųjų patalpų remonto fondo taryba (pirmininkas J. Mykolaitis).
Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo fondo valdyba (E. Valskytė).

TARYBOS
Bendruomenės sveikatos (pirmininkas L. Dilys).
Bendruomeninių organizacijų (pirmininkė E. Juozapavičienė).
Jaunimo reikalų (pirmininkas V. Vitkauskas).
Neįgaliųjų reikalų (pirmininkas P. Visockas).
Nevyriausybinių organizacijų (pirmininkas P. Visockas).
Viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos.
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13 KOMISIJŲ
Antikorupcijos (pirmininkas V. Rimas).
Apdovanojimų (pirmininkė I. Marcinkevičienė).
Balsų skaičiavimo (pirmininkas J. Mačiulis).
Etikos (pirmininkė R. Lukoševičienė).
Keleivinio kelių transporto organizavimo ir kontrolės (J. Mačiulis).
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo (pirmininkas A. Nesteckis).
Materialiojo turto nuomos konkurso (pirmininkas A. Navickas).
Narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimo kontrolės (pirmininkas S. Davainis).
Pavadinimų sumanymo ir atminimo įamžinimo (pirmininkas J. Mykolaitis).
Peticijų (E. Rutkauskienė).
Socialinės paramos (pirmininkė E. Valskytė).
Savivaldybės tarybos veiklos reglamento redakcinė (pirmininkas V. Vitkauskas).
Turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo
(pirmininkas V. Vitkauskas).

2020 m. Savivaldybės meras sušaukė 11
Savivaldybės tarybos posėdžių, kuriuose priimta
500 sprendimų.

Savivaldybės
tarybos
komisijų,
komitetų veikla
ir kt.

Strateginis
planavimas,
biudžetas,
mokesčiai
Strateginis planavimas, biudžetas, mokesčiai
5%

Savivaldybės tarybos komisijų, komitetų veikla ir kt.
8.4%

Teritorijų
planavimas,
urbanistika

25

42

Teritorijų planavimas, urbanistika
9.8%

Energetika,
vandentvarka,
aplinkosauga

Energetika, vandentvarka, aplinkosauga
10%

Transportas, kelių
priežiūra

Transportas ir kelių priežiūra
3.8%

49

Švietimas, kultūra,
sportas

Švietimas, kultūra, sportas
18.4%

92

50

27

19

19

Socialiniai reikalai

Socialiniai reikalai
5.4%

Sveikata
3.8%

Sveikata

177
Turto valdymas ir investicijos
35.4%

Turto valdymas ir
investicijos
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Lietuvos Respublikos Vyriausybei nuo 2020 m. kovo 16 d. visoje šalies teritorijoje
paskelbus karantiną, neliko galimybės posėdžius rengti tiesiogiai, įprasta forma. Savivaldybės
taryba, vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 13, 14 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymu,
2020 m. kovo 26 d. sprendimu pakeitė Kauno rajono savivaldybės tarybos veiklos
reglamentą, papildydama nuostatomis dėl Savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų
posėdžių organizavimo nuotoliniu būdu elektroninėmis ryšio priemonėmis.
Savivaldybės tarybos veiklos
reglamentas 2020 m. gruodžio 17 d.,
įgyvendinant Vietos savivaldos įstatymo
pakeitimus dėl savivaldybės veiklos
ataskaitos
pateikimo
savivaldybės
bendruomenei ir jos paskelbimo,
sprendimų
projektų
pateikimo
Savivaldybės
tarybos
posėdžiui,
komitetų ir komisijų sudarymo tvarkos,
reikalavimų
vietos
gyventojų
informavimui, gyventojų apklausos
organizavimui ir kt., buvo keičiamas dar
kartą.

DĖL NEPAPRASTOSIOS
PADĖTIES, EKSTREMALIOS
SITUACIJOS AR KARANTINO
2020 M. IŠ 11 SAVIVALDYBĖS
TARYBOS POSĖDŽIŲ 8 VYKO
NUOTOLINIU BŪDU.
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STRATEGINIS PLANAVIMAS, BIUDŽETAS,
MOKESČIŲ LENGVATOS
Savivaldybės taryba 2020 m. sausio 23 d. sprendimu patvirtino Kauno rajono
savivaldybės 2020–2022 m. strateginį veiklos planą ir paskirstė lėšas veiklos programoms
finansuoti, atsižvelgdama į prioritetines kryptis: konkurencingos ekonomikos, aukštos
gyvenimo kokybės, švarios ir saugios aplinkos. Daugiau lėšų suplanuota švietimo programai
ir ikimokyklinių įstaigų plėtrai, kelių infrastruktūrai atnaujinti, pedagogų, kultūros, socialinių
ir kitų biudžetinių įstaigų darbuotojų, taip pat valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui.
SAVIVALDYBĖS
VALDYMAS
SAVIVALDYBĖS
POLITIKOS
ĮGYVENDINIMAS

3 element.

ŽEMĖS ŪKIS

4 element.

TURTO
ADMINISTRAVIMAS

1,2 mln. Eur / 1,3 proc. (17 proc. daugiau nei 2019 m.)

2 element.

VERSLO PLĖTRA
IR INVESTICIJOS

KOMUNALINIO
ŪKIO PLĖTRA IR
PRIEŽIŪRA

17,8 mln. Eur / 18,8 proc. (16 proc. daugiau nei 2019 m.)

1 element.

4,7 mln. Eur / 5 proc. (29 proc. daugiau nei 2019 m.)
0,3 mln. Eur / 0,3 proc. (3 proc. daugiau nei 2019 m.)
3,4 mln. Eur / 3,6 proc. (53 proc. daugiau nei 2019 m.)

5 element.

0,5 mln. Eur / 0,5 proc. (435 proc. daugiau nei 2019 m.)

6 element.

APLINKA IR
SVEIKATINIMAS

2,7 mln. Eur / 2,8 proc. (49 proc. daugiau nei 2019 m.)

7 element.

KULTŪROS
PLĖTRA

4,7 mln. Eur / 5 proc. (42 proc. daugiau nei 2019 m.)

8 element.

ŠVIETIMAS IR
UGDYMAS

46 mln. Eur / 48,5 proc. (42 proc. daugiau nei 2019 m.)

9 element.

SOCIALINĖS
PARAMOS
ĮGYVENDINIMAS

7 mln. Eur / 7,4 proc. (26 proc. daugiau nei 2019 m.)

10 element.

KŪNO KULTŪROS
IR SPORTO
PLĖTOJIMAS
KELIŲ PRIEŽIŪRA
IR VIEŠOJO
TRANSPORTO
PASLAUGOS

0,7 mln. Eur / 0,8 proc. (46 proc. daugiau nei 2019 m.)

11 element.

6 mln. Eur / 6,2 proc. (40 proc. daugiau nei 2019 m.)

12 element.

0

10 000

20 000

30 000

Patvirtintas ne deficitinis Kauno rajono savivaldybės 2020 m. biudžetas: 96 673,4 tūkst.
Eur pajamų ir 100 937,2 tūkst. Eur išlaidų (skolintos lėšos investicijų projektams finansuoti
viršija pajamas 1 315,5 tūkst. Eur; asignavimai iš laisvo biudžeto lėšų likučio viršija pajamas
2 041,5 tūkst. Eur; asignavimai iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų likučio viršija
pajamas 906,8 tūkst. Eur).
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Atsižvelgdama į ekstremaliąją situaciją dėl koronaviruso (COVID-19), siekiant
padidinti Administracijos direktoriaus rezervą, paskirstyti lėšas, gautas pagal Valstybės
Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo
priemonių planą, papildomas lėšas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos, finansavimą iš
Valstybės investicijų programos švietimo objektams atnaujinti, papildomas lėšas socialinei
paramai, socialinėms ir kitoms paslaugoms, Savivaldybės taryba balandžio, birželio, rugsėjo,
lapkričio ir gruodžio mėnesiais priėmė atitinkamus Savivaldybės strateginio veiklos plano ir
Savivaldybės biudžeto pakeitimus.

PATIKSLINTAS 2020 M. BIUDŽETAS – 110 089,5 TŪKST. EUR PAJAMŲ
IR 114 653,3 TŪKST. EUR IŠLAIDŲ.
Savivaldybės skola bankams 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 10 724,50 tūkst. Eur.
(2019 m. gruodžio 31 d. – 12 058,55 tūkst. Eur).
2020 m. Savivaldybė gavo 106 923,7 tūkst. Eur pajamų ir planą įvykdė 97,1 proc.
2019 m. pajamų planas buvo įvykdytas 100,9 proc.

Biudžeto sudarymo tvarkos problemos
Augant gyventojų skaičiui, didėja ir jų poreikiai,
savivaldybėms priskiriama vis daugiau funkcijų, auga
įstaigų išlaikymo kaštai. Tačiau Savivaldybė dažniausiai
paliekama viena dorotis su didelių finansinių išteklių
reikalaujančiais iššūkiais, valstybės skiriama GPM dalis
savivaldybėms praktiškai nedidėja. Todėl būtina
savivaldybėms suteikti daugiau savarankiškumo ir
teisingiau paskirstyti lėšas, reformuoti savivaldybių
biudžetų sudarymo tvarką, sudaryti lankstesnes skolinimosi
galimybes. Finansavimo problemos ne kartą buvo svarstytos
Lietuvos savivaldybių asociacijos tarybos posėdžiuose,
susitikimuose su Lietuvos Respublikos Seimo nariais.

GPM mokesčio dalis, tenkanti
savivaldybių biudžetams

2019

2020

46,21%

102 271.

Kauno rajono savivaldybės vieta tarp 60
savivaldybių pagal valstybės skiriamas
mokestines pajamas

60
40

46,88%

Per pastaruosius 5 metus
gyventojų
skaičius
Kauno rajone padidėjo
daugiau kaip 7 tūkst.,
Statistikos departamento
duomenimis 2021 m.
pradžioje buvo
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Dėl karantino sumažinti mokesčiai
Atsižvelgdama į Lietuvoje paskelbtą karantiną, siekiama apsaugoti verslo subjektus nuo
bankroto, poreikio atleisti dalį darbuotojų, Savivaldybės taryba 2020 m. balandžio 30 d.
50 proc. sumažino 2020 m. mokėtinus nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės
nuomos mokesčius už turtą, kur vykdoma kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto,
sveikatinimo paslaugų centrų, sanatorijų, poilsio centrų, viešbučių, viešojo maitinimo įstaigų,
restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, parduotuvių, grožio
paslaugų teikimo, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veikla, prekybos ir (arba)
pramogų centrų, turgaviečių veikla (išskyrus maisto prekių).
Asmenys, vykdantys veiklą pagal verslo liudijimus. buvo atleisti nuo šio mokesčio
pusei metų.

Pokyčiai skaičiuojant valstybinės žemės nuomos mokestį
Reaguodama į gyventojų prašymus ir siekdama skatinti daugiabučių namų bendrijas ir
gyventojus tvarkyti žemės sklypų prie daugiabučio gyvenamojo namo formavimo
dokumentus ir juos įteisinti, Savivaldybės taryba 2020 m. sausio 23 d. pakeitė Kauno rajono
savivaldybės valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašą: nustatė,
kad valstybinės žemės nuomos mokestis juridiniams ir fiziniams asmenims apskaičiuojamas
arba perskaičiuojamas ne daugiau kaip už einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius
metus, išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijas arba daugiabučio namo
gyventojus – jiems valstybinės žemės nuomos mokestis apskaičiuojamas tik už einamuosius
metus, skaičiuojant nuo tų metų, kada pradedama valstybinės žemės nuomos mokestį
apskaičiuoti arba perskaičiuoti. Kai valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracija
tikslinama dėl pasikeitusio sklypo ploto ir vertės, deklaracija tikslinama nuo naujai pateikto
dokumento galiojimo datos.
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ŠVIETIMAS
2020 m. Kauno rajone švietimo paslaugas teikė 48 Savivaldybės ugdymo įstaigos,
9 privatūs lopšeliai-darželiai, 2 privačios pagrindinės mokyklos ir 1 privati pradinė mokykla.

Ugdymo įstaigose 2020 m. mokėsi

Buvo ugdoma

mokiniai. (279 mokiniais daugiau
negu 2019 m.)

priešmokyklinio ir ikimokyklinio
amžiaus vaikų. (524 vaikais daugiau
nei 2019 m.)

9683

3880

IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS
Priešmokyklinis ugdymas vaikų darželiuose 2020 m. buvo teikiamas 430 vaikų
(2019 m. - 545 vaikams), bendrojo ugdymo mokyklose – 396 vaikams (2019 m. – 346). Iš
viso 2020 m. priešmokyklinio ugdymo paslaugas gavo 826 vaikai (2019 m. – 891).

2020 M. IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS ĮSTEIGTOS 1025 NAUJOS
VIETOS:
460 – moduliniuose darželiuose (23 grupės),
210 – pritaikytose Savivaldybės patalpose (11 grupių),
85 – Savivaldybės švietimo įstaigose (5 grupės),
110 – Šeimos darželiuose (22 grupės),
160 – Iš privataus investuotojo išnuomotose patalpose (8 grupės).
Sprendžiant vietų darželiuose trūkumą,
Savivaldybės administracija, vadovaudamasi
Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d.
sprendimu „Dėl sutikimo leisti organizuoti
nekilnojamojo turto nuomos procedūras pagal
ikimokyklinio ugdymo paslaugų poreikį“,
organizavo nekilnojamojo turto, reikalingo
ikimokyklinio ugdymo paslaugoms teikti,
nuomos procedūras. Savivaldybės tarybai
priėmus 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimą ,,Dėl
patalpų, reikalingų ikimokyklinio ugdymo
paslaugoms teikti, nuomos“, pasirašyta turto
nuomos sutartis dėl patalpų vaikų darželiui
IŠ PRIVATAUS INVESTUOTOJO
Domeikavos seniūnijoje. Spalio 5 d. atidarytas NUOMOJAMAS DARŽELIS DOMEIKAVOJE
išskirtinės architektūros 8 grupių darželis, kurį
lanko 160 vaikų.
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Giraitėje, Užliedžiuose, Garliavoje, Akademijoje pastatyti moduliniai vaikų darželiai.
Sprendžiant vietų darželiuose trūkumo problemą, rekonstruotame Raudondvario darželyje
„Vyturėlis“ suformuotos papildomos ikimokyklinio ugdymo grupės, darželio reikmėms
pritaikytos ir Ilgakiemio kultūros centro bei buvusios Voškonių mokyklos patalpos.
Savivaldybės tarybos sprendimu pritarta
bendradarbiavimo sutarčiai tarp Kauno rajono
ir Jonavos rajono savivaldybių dėl 12 Kauno
rajono savivaldybės ikimokyklinio amžiaus
vaikų ugdymo Jonavos r. Kulvos Abraomo
Kulviečio mokyklos Batėgalos skyriaus naujai
įsteigtoje ikimokyklinio ugdymo grupėje.

MODULINIS DARŽELIS AKADEMIJOJE

2020 m. Savivaldybėje pirmą kartą įsteigtos lauko darželio grupės Kačerginės
mokykloje-daugiafunkciame centre, Girionių darželyje ir prie jo veikiančiame šeimos
darželyje.

Ginčas dėl ugdymo mokesčio Kauno miesto darželiuose
persikėlė į teismą
Įgyvendinant Savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimą „Dėl ugdymo
sąlygų tenkinimo išlaidų finansavimo 2020 metais“, vaikams, lankantiems Kauno miesto
darželius, kas mėnesį finansuojama 8,55 Eur už kiekvieną lankytą dieną. Ginčai dėl Kauno
miesto savivaldybės tarybos sprendimo nekompensuoti ne Kauno miesto savivaldybės
vaikams ugdymo darželiuose išlaidų, persikėlė į teismus: Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija 2021 m. vasario 3 d. apeliacine tvarka išnagrinėjo
Vyriausybės atstovo Kauno ir Marijampolės apskrityse skundą dėl Regionų apygardos
administracinio teismo Kauno rūmų 2020 m. lapkričio 13 d. nutarties byloje pagal pareiškimą
atsakovui Kauno miesto savivaldybės tarybai dėl norminio teisės akto teisėtumo ištyrimo.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija ankstesnę nutartį panaikino ir
bylą perdavė Regionų apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš naujo.

Nors sukurta per 1000 naujų
vietų darželiuose, Akademijos,
Domeikavos, Garliavos, Lapių,
Ringaudų, Samylų, Užliedžių
seniūnijose
išlieka
aktuali
ikimokyklinio ugdymo vietų
trūkumo problema.
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UGDYMAS MOKYKLOSE
NAUJA TRADICIJA
Visi Savivaldybės mokyklų pirmaklasiai rugsėjo
1-ąją gavo Savivaldybės paramą – mokslo metų
pradžiai būtiniausių reikmenų rinkinį – pirmoko
kraitelį.
Savivaldybės taryba priėmė su mokyklų tinklo
pertvarka susijusius sprendimus:
dėl sutikimo pertvarkyti Kauno r. Akademijos Ugnės
Karvelis gimnaziją į viešąją įstaigą (pertvarkymo
tikslai – kurti
patrauklią bendruomenei ir
konkurencingą
kitoms
mokykloms
gimnaziją,
pasitelkti Vytauto Didžiojo universiteto resursus
tenkinant bendruomenės lūkesčius kokybiškam
kiekvieno vaiko ugdymui);

PIRMOKO KRAITELIS

dėl Kauno r. Garliavos Jonučių gimnazijos veiklos nutraukimo ir šios įstaigos
likvidavimo;
dėl sutikimo reorganizuoti Kauno r. Kačerginės daugiafunkcį centrą, prie Kačerginės
pradinės mokyklos prijungiant Kačerginės daugiafunkcį centrą ir šio centro
reorganizavimo į Kauno r. Kačerginės mokyklą-daugiafunkcį centrą.
Spręsdama pedagogų trūkumo
problemą, Taryba 2020 m. gegužės 28 d.
pritarė bendradarbiavimo sutarčiai tarp Kauno
rajono
savivaldybės,
Kauno
rajono
savivaldybės ugdymo įstaigos ir asmens,
siekiančio įgyti papildomą pedagoginę
kvalifikaciją, dirbančiojo ar ketinančio
įsidarbinti Kauno rajono savivaldybės ugdymo
įstaigoje, taip sudarydama sąlygas mokytojams
Vytauto Didžiojo universitete įgyti papildomą
kvalifikaciją.

ES investicinių fondų lėšomis bus
apmokėtos 53 pedagogų studijos:
35 pedagogai gaus ikimokyklinio
ugdymo,
6 – pradinių klasių mokytojo,
2 – matematikos,
1 – specialiojo pedagogo,
4 – logopedo,
3 – pedagogo kvalifikaciją.
2 specialiojo ugdymo pedagogai
studijuos autizmo spektro ir/ar elgesio
sutrikimų turinčių vaikų modulį.

Pernai Kauno r. Raudondvario gimnazijai ir
Karmėlavos Balio Buračo gimnazijai
perduoti nauji mokykliniai autobusai. Už
savivaldybės lėšas pirktas mokyklinis
autobusas perduotas Akademijos mokyklaidarželiui ,,Gilė“.
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Savivaldybės taryba 2020 m. gruodžio 17 d. sutiko reorganizuoti biudžetinę įstaigą
Kauno rajono švietimo centrą, padalijant jį į dvi biudžetines įstaigas: Kauno rajono švietimo
centrą ir Kauno rajono pedagoginę psichologinę tarnybą.
Pedagoginė psichologinė tarnyba, veikianti kaip atskiras juridinis asmuo, galės
savarankiškai dalyvauti Europos Sąjungos projektuose, pritraukti papildomų lėšų,
teikti platesnį spektrą švietimo pagalbos paslaugų mokiniams, pedagogams ir šeimoms,
auginančioms vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.

POKYČIAI
2020 m. balandžio 30 d.
Savivaldybės taryba pritarė Mokslo
paskirties pastato Ledos g. 2, Užliedžių
k., Kauno r. sav. rekonstravimo projekto
teikimui siekiant gauti paramą pagal
Valstybės
investicijų
programą.
Įgyvendinus projektą, pastatas bus
pritaikytas ugdymui ir bendruomenės
veiklai, jame veiks 8 pradinės mokyklos
klasės ir 2 darželio grupės.

UŽLIEDŽIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

Vykdant šį ir ankstesniais metais priimtus sprendimus, 2020 m. įgyvendinti / tęsiami / pradėti
vykdyti švietimo įstaigų pastatų rekonstrukcijos ir modernizavimo projektai:
Čekiškės P. Dovydaičio gimnazijos atnaujinimas;
Šlienavos pagrindinės mokyklos rekonstrukcija;
Lapių lopšelio-darželio infrastruktūros modernizavimas;
Zapyškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupių pastato infrastruktūros
modernizavimas;
Mokslo paskirties pastato Ledos g. 2, Užliedžių k., rekonstrukcija;
Raudondvario lopšelio-darželio modernizavimas;
Ilgakiemio mokyklos-darželio pastato atnaujinimas;
Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos Ramučių skyriaus modernizavimas.

RAMUČIŲ
DAUGIAFUNKCIS
CENTRAS

ILGAKEMIO
MOKYKLA-DARŽELIS

RAUDONDVARIO LOPŠELISDARŽELIS
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KULTŪRA
Įgyvendinus Zapyškio Šv. Jono
Krikštytojo bažnyčios ir jos teritorijos
atgaivinimo bei pritaikymo bendruomenės
poreikiams projektą, atsirado dar viena
puiki erdvė kultūros renginiams ir
bendruomenės šventėms. Prie atnaujintos
bažnyčios vyko Lietuvos valstybės
atkūrimo dienos šventė, Vilkaviškio
vyskupas Algimantas Norvila aukojo
šv. mišias, koncerte dalyvavo populiari
grupė „The Roop“ ir jos lyderis Vaidotas
Valiukevičius.

VALSTYBĖS DIENA ZAPYŠKYJE

Šioje vietoje organizuotas tradicinis aitvarų festivalis, kiti renginiai. Savivaldybės
taryba leido Ežerėlio kultūros centrui įsteigti papildomus etatus kultūrinei veiklai Šv. Jono
Krikštytojo Zapyškio bažnyčioje organizuoti.
Karantinas sutrukdė surengti visus
planuotus renginius, daug jų persikėlė į
viešąsias erdves. Samylų šventėje „Pėdos
marių dugne“ pristatytas Savivaldybės ir
medžio drožėjo Raimondo Uždravio
projektas – vandens skulptūrų parkas,
skirtas marių vandeniu užtvindytų kaimų
žmonėms įamžinti. 2020 metais Kačerginė
tapo Mažąja Lietuvos kultūros sostine:
suorganizuota 15 renginių – plenerų,
parodų, festivalių.

VANDENS SKULPTŪROS SAMYLUOSE

Europos kultūros sostinės 2022 projektas „Šiuolaikinės seniūnijos“ paskatino vietos
bendruomenę ir kultūros įstaigas kurti savo seniūnijos tapatybę. Projekte dalyvavo 8
seniūnijos, gyventojai buvo įtraukti į programų „Modernizmas ateičiai“, „Atminties biuras“,
„Dizainas visiems“ ir „Landšafto projektų vystymas“, „Fluxus labas“, „Gerumo dienos
iniciatyva“, „Šiuolaikinės seniūnijos“, „Kultūros sektoriaus partnerystės“ veiklas.
Vasario 16-ąją Raudondvario pilyje pristatyta Nacionalinio Kauno dramos teatro
muzikinė pjesė „Žodžio vakaras. Naujalis kitaip“ (režisierius Agnius Jankevičius), o
liepos mėn. – vinilinė plokštelė, kurią išleido Kauno rajono savivaldybės partneriai Kauno
filharmonija ir Kauno valstybinis choras (vadovas Petras Bingelis).

Gruodžio mėnesį per „Lietuvos ryto“ televiziją buvo rodomas dokumentinis filmas
apie Zapyškį ir šv. Jono Krikštytojo bažnyčią. Tarptautinis televizijos kanalas „Discovery
Chanel“ sukūrė ir savo „Facebook“ paskyroje parodė filmą apie Kauno tvirtovę. Daugiausiai
operatoriai užtruko Kauno rajone esančiuose I ir III fortuose.
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Savivaldybės meno kolektyvų įvertinimai 2020 m.:
Babtų orkestras ALGUPYS, vadovaujamas Jono Girniaus, pelnė Lietuvos
nacionalinio kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo
apdovanojimą AUKSO PAUKŠTĖ.

Tarptautiniame konkurse Prahoje THE FESTIVAL BRIDGES Ringaudų
laisvalaikio salės liaudiškų šokių ansamblis RASA laimėjo I vietą ansamblių
kategorijoje.
Tarptautiniame konkurse Austrijoje VIENNA STARS 2020 ansamblio RASA
orkestras taip pat iškovojo I-ąją vietą.

PAVELDOSAUGA

Gamtininko Tado Ivanausko
Obelynės sodyba įtraukta į valstybės
saugomų nacionalinės reikšmės kultūros
paveldo objektų sąrašą. Sodyba vis
labiau atsiveria visuomenei, todėl
Savivaldybės taryba padidino Kauno
rajono muziejaus didžiausią leistiną
pareigybių skaičių ir suteikė galimybę
įsteigti papildomą etatą jai prižiūrėti.
TADO IVANAUSKO SODYBA

Europos paveldo dienų proga organizuotos 5 virtualios pamokos: nufilmuoti ir
sumontuoti vaizdo įrašai, kuriuose žinomi menininkai, istorikai, gidai pristatė kultūros
paveldo objektus. Daug dėmesio skirta Pakaunės partizanų istorijai.

Kluoniškių kaimo kapinėse perlaidoti Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriuje
archeologinių kasinėjimų metu rasti palaikai, pastatytas kryžius su užrašu „Zapyškio senojo
miesto gyventojai, XVI-XVIII amžius.“
Savivaldybė jau daug metų finansuoja Bažnytinio paveldo programą. Dalis jos lėšų
skirta Kulautuvos švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčiai atstatyti.
Pernai pradėtas įgyvendinti Ramučių kultūros centro rekonstravimo projektas.
Savivaldybės taryba priėmė sprendimą šiam projektui prašyti finansavimo pagal Valstybės
investicijų programą.
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SPORTAS
Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyti šie Kauno rajono savivaldybės sporto
plėtros ilgalaikiai tikslai:

skatinti sveiką gyvenseną per fizinį aktyvumą, sportą ir fizinį ugdymą;
sudaryti tinkamas sąlygas fiziniam aktyvumui ir sportavimui;
ugdyti didelio sportinio meistriškumo sportininkus.

Savivaldybės tarybai pritarus bendram
Lietuvos futbolo federacijos ir Savivaldybės
1,3 mln. Eur vertės projektui, šalia
Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės
mokyklos įrengtas ir rudenį atidarytas
TARPTAUTINIUS
REIKALAVIMUS
ATITINKANTIS FUTBOLO STADIONAS.

Savivaldybės taryba pritarė projektams:
„Sporto bazių atnaujinimas Kauno r. Kulautuvos ir Zapyškio seniūnijose“,
„Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos sporto infrastruktūros atnaujinimas“,
„Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos sporto infrastruktūros atnaujinimas“,
„Raudondvario gimnazijos sporto infrastruktūros atnaujinimas“, „Babtų gimnazijos
sporto infrastruktūros atnaujinimas“.
Įgyvendinant šiuos ir anksčiau priimtus sprendimus 2020 m. pradėti arba intensyviai
vykdomi Raudondvario, Karmėlavos Balio Buračo ir Babtų gimnazijų sporto infrastruktūros
atnaujinimo projektai, o Čekiškėje, prie Prano Dovydaičio gimnazijos, pradėti tarptautinius
reikalavimus atitinkančios kordinių automodelių trasos įrengimo darbai.
Kauno rajono moterų rankinio
komanda „Cascada HC Garliava SM“
2020 m. pelnė tris svarbiausius trofėjus:
LRF taurę bei supertaurę ir LMRL
čempionių titulą.
Neveronietis Arūnas Gelažninkas
Dakaro ralio vienišių klasėje iškovojo
pirmąją vietą – tai pirmasis Lietuvos
sporto istorijoje laimėjimas šiose
išskirtinio sudėtingumo ir didžiulės
ištvermės reikalaujančiose lenktynėse.
Kauno rajono merginų ir vaikinų
rankinio komandos tapo Lietuvos
jaunučių čempionėmis.
„CASCADA HC GARLIAVA SM“ LAIMI LRF TAURĘ
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KELIŲ INFRASTRUKTŪRA
Savivaldybės taryba 2020 m. vasario 27 d. patvirtino Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšomis (KPPP) finansuojamų objektų sąrašą.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Kauno rajono
savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms 2020 m. skyrė

4 124,6 tūkst. Eur.
2019 m. buvo skirta

3 302,6 tūkst. Eur
KPPP lėšų.

KPPP LĖŠŲ PALYGINIMAS
LĖŠŲ PLANAS METŲ
PRADŽIOJE TŪKST. EUR.

FINANSAVIMO SRITIS

2019 M.

2020 M.

Svarbių savivaldybei kelių (gatvių) remonto
darbai

813,9

987,0

Seniūnijų kelių (gatvių) remonto darbai, prie
kurių privačiomis lėšomis (50 proc.) prisideda
fiziniai ar juridiniai asmenys

511,0

603,2

Seniūnijų kelių (gatvių) remonto ir priežiūros
darbai, pagal seniūnaičių nustatytą eiliškumą

1880,0

2534,4

97,7

-

3302,6

4124,6

3684,1

4944,6

Saugaus eismo priemonių įrengimas,
atnaujinimas
IŠ VISO METŲ PRADŽIOJE
PATIKSLINTAS PLANAS METŲ PABAIGOJE

IŠ VISO: 12 391,1

KELIŲ PRIEŽIŪRAI IR REMONTUI
SKIRTŲ LĖŠŲ (TŪKST. EUR)
ŠALTINIAI
IŠ VISO: 6672,9
ES PARAMA
PRIVAČIOS LĖŠOS

477,7
381,9

SAVIVALDYBĖS
BIUDŽETAS

2129,2

KPPP

3684,1

2019

COVID-19 PASEKMIŲ
MAŽINIMO
PRIEMONIŲ PLANAS

4032,0

381,9
385,2

PRIVAČIOS LĖŠOS

SAVIVALDYBĖS
BIUDŽETAS

3029,3
4944,6

KPPP

2020
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2020 M. ATLIKTI DARBAI
ĮRENGTA NAUJOS
ASFALTO DANGOS:

30,2 KM

ĮRENGTA AUTOMOBILIŲ
STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ:

ATNAUJINTA SENOS
ASFALTO DANGOS:

14,3 KM

UŽTAISYTA
DUOBIŲ:

10,9 KM

PAŽYMĖTA KELIO
LINIJŲ IR
PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ:

ĮRENGTA IR
ATNAUJINTA
PĖSČIŲJŲ, DVIRAČIŲ
TAKŲ IR ŠALIGATVIŲ:
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11270 KV. M
7387 KV. M

VIEŠASIS TRANSPORTAS
Kauno rajono keleivinio kelių transporto organizavimo ir kontrolės komisija
(pirmininkas Jonas Mačiulis) 2020 m. surengė 14 posėdžių. Juose išnagrinėjo 47 klausimus.
Atsižvelgus į gyventojų, seniūnijų, sodininkų bendrijų, mokymo įstaigų pageidavimus
buvo tikslinti autobusų ir maršrutinių taksi eismo tvarkaraščiai, maršrutų trasos, derinami kitų
savivaldybių pateikti eismo tvarkaraščiai, teikti siūlymai Savivaldybės tarybai.

Savivaldybės taryba pritarė šiems projektams
vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršruto Neveronys–Kauno autobusų
stotis pripažinimo visuomenei būtinu, tarifų nustatymo ir nuostolių kompensavimo;

pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Prienų rajono savivaldybe ir Kazlų Rūdos
savivaldybe dėl vietinio priemiestinio autobusų maršruto, kurio trasa yra Kaunas–
Garliava–Juragiai–Veiveriai–Skriaudžiai–Ąžuolų Būda–Kazlų Rūda, organizavimo ir
finansavimo;
pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Prienų rajono savivaldybe ir Kazlų Rūdos
savivaldybe dėl vietinio priemiestinio autobusų maršruto, kurio trasa yra Kaunas–
Garliava–Mastaičiai–Pažėrai–s. b. „Aronija“–Jūrė, organizavimo ir finansavimo;
vandens
maršruto
Kaunas–Kačerginė–Zapyškis-Kulautuva–Vilkija–Kulautuva–
Zapyškis–Kačerginė–Kaunas organizavimo.

Ataskaitiniais metais dėl užsitęsusių teisminių ginčų liko
neužbaigtos Savivaldybės administracijos organizuoto vietinio
(priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų
aptarnavimo paslaugų pirkimo konkurso procedūros, reikalingas
glaudesnis bendradarbiavimas su kaimynine Kauno savivaldybe
vežant keleivius priemiestiniais autobusų ir maršrutinių taksi
maršrutais.

17

SOCIALINIAI REIKALAI

SOCIALINIAI REIKALAI
Siekdama sušvelninti dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos kilusias socialines
pasekmes ir finansinėmis priemonėmis paremti labiausiai pažeidžiamas gyventojų grupes,
Savivaldybės taryba pakeitė Piniginės socialinės paramos Kauno rajono savivaldybės
nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašą, taip sudarydama palankesnes
galimybes nepasiturintiems gyventojams gauti piniginę socialinę paramą, užtikrinti jos
gavimą, didinti piniginės socialinės paramos aprėptį ir adekvatumą bei ilgalaikių socialinės
pašalpos gavėjų motyvaciją integruotis į darbo rinką.
Pakeistas Kreipimosi gauti socialinę paramą mokiniams tvarkos aprašas. Nustatyti
atvejai, kai mokiniai, besimokantys pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar
pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje,
TURĖTŲ TEISĘ Į NEMOKAMUS PIETUS, NEVERTINANT PAJAMŲ.
Savivaldybės taryba papildė Kauno rajono savivaldybės piniginės socialinės paramos
įstatymų nenumatytais atvejais skyrimo tvarkos aprašą naujais punktais, kurie sudarė sąlygas
lengviau rasti nuolatinius globėjus vaikams, likusiems be tėvų globos, ir padėti užtikrinti
būtiniausių poreikių (maitinimosi, asmeninės higienos ir kt.) tenkinimą esant valstybės
(savivaldybės) lygio ekstremaliai situacijai ar karantinui.
Taryba patvirtino Kauno rajono savivaldybės 2020 m. socialinių paslaugų planą, kurio
tikslas – užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą ir tęstinumą Kauno rajono gyventojams
bei stiprinti socialinių paslaugų tinklą.
SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras, įgyvendindamas Europos socialinio
fondo agentūros finansuojamą projektą „Integralios pagalbos į namus teikimas Kauno
rajone“, 114 gyventojų teikia dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą. Iki 2021 m.
spalio 31 d. pagalbą turėtų gauti 127 asmenys. Siekdama užtikrinti gyventojų poreikį gauti
socialines paslaugas, sutrumpinti paslaugos laukimo laiką, Savivaldybės taryba nustatė
įstaigos didžiausią leistiną pareigybių skaičių – 133,5, leisdama įsteigti 4 socialinio
darbuotojo padėjėjo pareigybes, finansuojamas iš valstybės tikslinių dotacijų lėšų.
Kauno rajone trūksta nevyriausybinių organizacijų (NVO),
gebančių įsisavinti ES struktūrinių fondų lėšas, norinčių ir galinčių
teikti socialines paslaugas vaikams ir neįgaliesiems, turintiems proto
ar psichikos negalią, neišplėtotas nevyriausybinių organizacijų,
teikiančių socialinės priežiūros paslaugas, socialinę atskirtį
patiriantiems asmenims, tinklas, trūksta nuolatinių globėjų ir budinčių
globotojų. Todėl būtina skatinti Kauno rajono savivaldybės
bendruomenių vaidmenį, teikiant socialinę paramą, bendradarbiauti su
NVO ir privačiais socialinių paslaugų teikėjais, skatinti savanorišką
veiklą. Lieka aktualus nakvynės namų arba vyrų krizių centro, taip pat
savarankiško gyvenimo namų suaugusiems neįgaliems asmenims
klausimas.
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Savivaldybės taryba pritarė šiems projektams
„Socialinio būsto fondo plėtra Kauno rajono savivaldybėje, įsigyjant socialinius būstus“.
Projekto tikslas – padidinti Kauno rajono savivaldybės socialinio būsto fondą, siekiant
išplėsti galimybes apsirūpinti būstu asmenis ir šeimas, turinčius teisę į socialinio būsto
nuomą. Projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti tris socialinius būstus.

„Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto
ir (arba) psichikos negalią, Kauno rajono savivaldybėje“. Pagal LR socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos parengtą investicijų projektą „Bendruomeninių apgyvendinimo bei
užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Kauno regione“ Kauno
rajono savivaldybėje numatyta sukurti bendruomeninių apgyvendinimo ir dienos
užimtumo paslaugų infrastruktūrą: įrenti 4 grupinio gyvenimo namus, dienos užimtumo
centrą kartu su socialinėmis dirbtuvėmis ir socialines dirbtuves.
Kauno rajono neįgaliųjų draugijos projektui „Kauno rajono neįgaliųjų draugijos narių
fizinio aktyvumo didinimas“ ir skyrė dalį finansavimo (1509,00 Eur). Tikslas – sudaryti
sąlygas fizinio aktyvumo veiklose dalyvauti Kauno rajono neįgaliesiems, apie 200
dalyvių iš Karmėlavos, Babtų, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Akademijos ir
Kulautuvos seniūnijų.
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖ YRA ŠIŲ PROJEKTŲ PARTNERIS:

„Vaikai ryšyje. Funkcinės-emocinės raidos principų, individualaus profilio ir santykio su
vaiku sisteminė integracija formuojant vaiko paramos struktūrą“. Jį įgyvendinant būtų
paruošti specialistai dirbti su specialiuosius poreikius turinčiais vaikais (apimant
delinkventinio elgesio vaikus, vaikus, turinčius elgesio ir emocijų sutrikimus, negalią
turinčius vaikus, vaikus su raidos sutrikimais) bei vaikais ir jaunuoliais iš socialinę riziką
patiriančių šeimų, pradedančiais savarankišką gyvenimą (specialiųjų poreikių
jaunuoliais).
„Intensyvios integracijos modelis vaikams ir jaunuoliams, turintiems elgesio ir emocijų
sutrikimų“ – mokymai Savivaldybės specialistams, dirbantiems su elgesio ir emocijų
sutrikimų turinčiais vaikais ir jaunuoliais. Mokymuose dalyvautų iki 40 specialistų.
Naudojantis Intensyvios integracijos modeliu 15-kai Savivaldybėje gyvenančių vaikų ir /
ar jaunuolių, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų, būtų teikiama nemokama intensyvi
kompleksinė pagalba: psichologinė, psichoterapinė, socialinė.

2020 m. Daugiavaikių šeimų rėmimo fondo tarybos
parama, iš viso 8 tūkst. Eur, pasinaudojo 22 prašymus
pateikę Kauno rajono gyventojai. Parama skirta šeimoms,
auginančioms tris ir daugiau vaikų, kurių pajamos vienam
šeimos nariui neviršija 312,50 Eur/mėn. Už skirtą paramą
15 šeimų įsigijo kompiuterius, 7 vaikams apmokėtos
vasaros stovyklos, 7 šeimos įsigijo vaikų gabumams ir
ugdymui skirtas priemones (panaudota 1237,01 Eur).

2020 m. gruodžio mėn.
bendruomeniniams globoms
namams nupirktas pastatas,
kuriame turėtų apsigyventi

6-8 VAIKAI.
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SOCIALINIAI REIKALAI

Įgyvendinus VšĮ Rokų socialinės gerovės centro
ir Kauno rajono savivaldybės projektą „Socialinių
paslaugų infrastruktūros plėtra Kauno rajone“, Rokų
seniūnijoje, Girininkų kaime pradėjo veikti 30 vietų
senelių namai ,,Rokų gerovė“.

Socialinės paramos skyrimo komisija 2020 m. vienkartinei piniginei socialinei
paramai iš Savivaldybės biudžeto panaudojo

182,3 TŪKST. EUR.
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SVEIKATA
Prasidėjus karantinui, Savivaldybės parengtose
vietose saviizoliacijai buvo nuolat apgyvendami
Prasidėjus pasaulinei COVID-19
žmonės, organizuotas atvykusiųjų iš užsienio
pandemijai įvairiose Kauno
pervežimas į laikino apgyvendinimo vietas,
rajono seniūnijose parengta
maitinimas. Kauno rajono visuomenės sveikatos
biuras talkino Nacionaliniam visuomenės sveikatos
saviizoliacijai.
centrui, o Pedagoginė psichologinė tarnyba
konsultavo žmones. Kelią pandemijai sėkmingai
užkirto ir Vilkijos PSPC.
Karantino metu beveik kiekvieną dieną buvo
sulaukiama įvairios pagalbos. Šauliai ir ugniagesiai
padėjo priimti keleivius, atskridusius į Karmėlavoje
esantį Kauno oro uostą. Neįgalieji siuvo apsaugines
kaukes, verslininkai ir įmonės dovanojo apsaugos
priemonių arba aukojo lėšų joms įsigyti. Neskaičiuodami
valandų ir negalvodami apie save dirbo medikai,
visuomenės sveikatos specialistai, policijos pareigūnai,
socialiniai darbuotojai, Savivaldybės operacijų centras,
savanoriai, o Kauno rajono greitosios medicinos
UAB HELVINA DOVANOJO
SPECIALIUS KOSTIUMUS
pagalbos stoties komandai teko dirbti ypač sunkiomis
sąlygomis.

300 vietų

Medicinos įstaigų, specialiųjų tarnybų ir visuomeninių organizacijų, aktyviausiai
prisidėjusių prie COVID-19 pandemijos suvaldymo, atstovams Raudondvario dvaro
oranžerijoje buvo įteiktos Savivaldybės mero padėkos ir atminimo medaliai.
Savivaldybės mero teikimu
Sveikatos ministerijos apdovanojimu
,,Už reikšmingą indėlį Lietuvos žmonių
sveikatai“ paskatinti:
Nelita Gudžiūnaitė-Bybartienė,
Kauno rajono greitosios medicinos
pagalbos stoties direktorė,
Živilė Kudirkienė, VšĮ Pakaunės
pirminės sveikatos priežiūros centro
bendrosios praktikos slaugytoja,
Milda Labašauskaitė, Savivaldybės
gydytoja,
Greta Varnaitė-Venskienė, piliečių
PADĖKA UŽ PAGALBĄ KOVOJANT SU PANDEMIJA
teisių gynimo asociacijos ,,Mūsų
teisė“ pirmininkė,
Gediminas Vilpišauskas,
Savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vairuotojas.
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Kauno rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos išlaidos
2020 m. buvo

31 457 Eur.

Didžioji dalis Visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos lėšų panaudota COVID-19
ligos plitimo valdymo priemonėms: profilaktiniam
testavimui PGR metodu ir greitaisiais antikūnų
testais, pavasarį įsteigtai ir lapkričio mėn.
atnaujinusiai veiklą karščiavimo klinikai Garliavoje.

Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras, bendradarbiaudamas su Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto Kauno ligonine ir kitomis Kauno rajono sveikatos priežiūros
įstaigomis, pavasario karantino laikotarpiu suteikė paslaugas 8, o lapkričio–gruodžio mėn. –
daugiau kaip 130 gyventojų.
Gripo prevencijai prieš 2020–2021 m. gripo sezoną buvo paskiepyta apie 1,5 tūkst.
Kauno rajono gyventojų ir Savivaldybės administracijos, seniūnijų, ugdymo įstaigų, globos,
socialių paslaugų, visuomenės sveikatos biuro, bibliotekų, muziejų, kultūros, sporto
mokyklos darbuotojų.

16 Kauno rajono mokyklų įsigijo priemones, kurios padėjo kokybiškai ir saugiai,
atsižvelgiant į dėl COVID-19 keliamas būtinąsias sąlygas maitinimo organizavimui
mokyklose, įgyvendinti privalomą visuotinį nemokamą maitinimą pirmokams ir
priešmokyklinio ugdymo vaikų grupėms. Dalis lėšų skirta Kauno rajono sveikatą stiprinančių
mokyklų bendruomenių socialinėms ir emocinėms kompetencijoms tobulinti ir Kauno rajono
trečiojo amžiaus universiteto studentų psichinei emocinei sveikatai stiprinti.
Raudondvaryje įsikūrė privati medicinos
klinika. Čia bus teikiamos pirminio, o vėliau ir
antrinio lygio medicinos paslaugos. Steigėjai
pasiryžę bendradarbiauti su traumatologais,
reabilitologais,
teikti
slaugos
paslaugas
namuose, o ateityje planuoja įkurti ir slaugos
namus.

Savivaldybės taryba pritarė VšĮ Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centro 1 mln.
Eur vertės projektui „Inovatyvaus, efektyvaus ir kompleksinio poliligotų pacientų
sveikatos priežiūros modelio diegimas“.
Projekto tikslas – pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą
pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis,
sukuriant ir išbandant inovatyvų, efektyvų ir kompleksinį poliligotų pacientų
sveikatos priežiūros modelį.
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VERSLAS
Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos teritorijoje
paskelbtą karantiną ir siekdama padėti verslo
subjektams įveikti šiuo laikotarpiu kylančius finansinius
sunkumus dėl jų veiklos ribojimo, Savivaldybės taryba
pritarė siūlymui mažinti mokestinę naštą verslo
subjektams, kurie dėl karantino negali vykdyti tam
tikros ūkinės veiklos ir priėmė sprendimą atleisti Kauno
rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių
negyvenamųjų patalpų nuomininkus, jiems prašant, nuo
negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio 2020 m. kovorugpjūčio mėnesiais už Kauno rajono savivaldybei
nuosavybės
teise
priklausančias
nuomojamas
negyvenamąsias patalpas, kuriose vykdoma švietimo,
kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto, sveikatos
priežiūros,
mažmeninės
prekybos,
viešbučių,
administracinė, reklamos, sandėliavimo, viešojo
maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, grožio paslaugų
teikimo veikla.

Verslo subjektų skaičius
Kauno rajone nuolatos
auga.
Statistikos departamento
duomenimis,
2020
m.
Kauno
rajone
buvo
registruoti

3324

ŪKIO SUBJEKTAI
(2019 m. – 3194).

Savivaldybės taryba, mažindama mokestinę naštą smulkiesiems verslininkams bei
sudarydama galimybę tęsti veiklą, 2020 m. kovo 1 d. – 2020 rugpjūčio 31 d. laikotarpiu
atleido fizinius asmenis nuo fiksuotų pajamų mokesčio už vykdomai veiklai įsigytus verslo
liudijimus.
2020 M. KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO
VERSLO SKATINIMO FONDAS SUTEIKĖ 87 580 EUR PARAMĄ – 36 160 EUR
DIDESNĘ, NEI 2019 M.
Parama skirta darbo įrangai įsigyti bei informacinėms technologijoms įdiegti,
nukentėjusiesiems nuo COVID-19 pandemijos, taip pat dalyvavimui parodose,
mugėse, verslumo mokymams, reklamos priemonėms.

Pernai įvykdytas lietaus nuotekų įrengimo Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ)
projektas. Savivaldybės taryba pritarė 10,5 mln. Eur. vertės infrastruktūros įrengimo Kauno
LEZ projektui, kurio metu bus įrengti geriamojo vandens tinklai Oro parko gatvėje, nauja
vandenvietė, inžineriniai tinklai Aviacijos ir Veterinarų gatvėse, šaligatviai, apšvietimas,
autobusų stotelės. Įrengus reikiamą infrastruktūrą, atsiras galimybės tolesnei verslo plėtrai,
bus sudarytos prielaidos pritraukti naujų investuotojų, užsienio investicijų į šalį ir naujų darbo
vietų sukūrimą Kauno rajone.
Kauno pramonės ir prekybos rūmai kartu su Kauno rajono savivaldybe nuo 2015 m.
organizuoja konkursą „Sukurta Kauno rajone“. Šiemet jo laureatėmis tapo trys įmonės:
UAB „Emplastum“, sukūrusi pleistrus žvynelinei gydyti,
UAB „Cosmoway“ už balinamąją pastą su kanapių sėklų aliejumi,
UAB „Akvatera LT“ – už pašarą šunims „Nature‘s Protection Lifestyle Grain Free
Salmon with krill“.
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Kauno rajono savivaldybė paskelbė septynias sėkmingiausiai 2020 metais dirbusias ir
prie krašto gerovės prisidėjusias įmones.
Socialiai atsakingas verslas:
L. IR S. SADAUSKŲ SODYBA
Verslo pažanga:
UAB „GARLIAVOS DUONA“

Indėlis į biudžetą:
UAB „BIDFOOD LIETUVA“
Inovacijos:
UAB „VOLTAS IT“

UAB „VOLTAS IT“ ĮKŪRĖJAI

Jaunas verslas:
UAB „ACHETA“
Aukšta organizacijos kultūra:
UAB „TABARIŠKIŲ ŽALUMA“
Sėkminga verslo plėtra:

UAB „SRS SERVISAS“

UAB „BIDFOOD LIETUVA“ SANDĖLIAI

TURIZMAS
Turizmo sezono pradžia dėl karantino vėlavo visą mėnesį ir prasidėjo tik birželio 1 d.
2020 m., palyginti su 2019 m. duomenimis, turistų, aplankiusių Kauno rajono turizmo ir
verslo informacijos centrą (TVIC), smarkiai sumažėjo dėl karantino apribojimų keliauti.
Savivaldybės taryba leido organizuoti vandens maršrutą Kaunas–Kačerginė–Vilkija–
Zapyškis–Kačerginė–Kaunas. Per navigacijos sezoną birželio–rugsėjo mėnesiais laivu
plaukė mažiau žmonių, nei 2019 m.
Laivas „Vytis“, kursavęs maršrutu
Zapyškis–Kulautuva–Zapyškis, įvykdė 1046
reisus ir suteikė paslaugą 5011 žmonių. Nors
laivybos sezonas buvo pradėtas beveik mėnesiu
vėliau nei įprastai, tačiau laivu plaukusių
dviratininkų buvo daugiau nei 2019 m.
Suformavus Mažąjį pakaunės turizmo žiedą, šią
trasą pamėgo dviratininkai.
Karantino metu dar populiaresnės tapo
lankytinos vietos – Zapyškio šv. Jono
Krikštytojo bažnyčia, piliakalniai, Dubravos
rezervatinė apyrubė, Kadagių slėnis ir kt.

TVIC duomenimis, pernai
dviračių taku Šilelis –
Kulautuva važiavo maždaug
7 tūkst., o taku Marvelė –
Zapyškis daugiau kaip 21
tūkst. turistų.
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Savivaldybės įsigytas katamaranas
„Zapyškis“ – šiuolaikinė vandens transporto
priemonė. Jame telpa apie 40 keleivių, jame
įrengtos 24 sėdimos vietos, 10 laikiklių
dviračiams,
jis
pritaikytas
ne
tik
dviratininkams, bet ir judumo negalią
turintiems asmenims.

Vis populiaresni tampa pėsčiųjų žygiai. TVIC organizuotame šeimų žygyje
Kulautuvos sveikatingumo take dalyvavo apie 80, o tradiciniame pėsčiųjų žygyje
Ežerėlyje „Panaktinėkime su gervėmis“ – daugiau kaip 120 dalyvių.

PARAMA NEVYRIAUSYBINĖMS IR
BENDRUOMENINĖMS ORGANIZACIJOMS
Savivaldybės taryba, remdama bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų veiklą,
pritarė projektams:
Kauno rajono bendruomeninių organizacijų sąjungos su VšĮ Aplinkosaugos valdymo
centru įgyvendinamam projektui „Vietos bendruomenių informavimas bei gebėjimų
stiprinimas aplinkosaugos ir klimato kaitos srityje“;
Giraitės bendruomenės projektui „Sporto-laisvalaikio aikštelė giraitiškiams“;
Garliavos apylinkių „Sąnašos“ bendruomenės projektui „Vaikų žaidimų aikštelės
įrengimas Kauno tvirtovės III forto teritorijoje bendruomenės poreikiams“;
Neveronių bendruomenės centro projektui „Jaunimo kūrybiškumą ir saviraišką
skatinančių renginių ciklas „Mes ateinam garsiai“;
Pagynės bendruomenės centro projektui „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“;
Ežerėlio jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo centro projektui „Sveikatos namai“;
Noreikiškių seno kaimo bendruomenės projektui „Žaiskime drauge“.
Pagynės bendruomenės centro, asociacijos „Sitkūnų bendruomenė“, Batniavos
bendruomenės, Neveronių bendruomenės, Lapių miestelio bendruomenės centro, Samylų
bendruomenės centro, Kauno krašto neįgaliųjų sąjungos veikloms organizuoti suteiktos
patalpos pagal panaudos sutartį.
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APLINKA
Įgyvendinant anksčiau patvirtintas vandentvarkos ir nuotekų tinklų plėtros programas,
2020 m. buvo vykdomi buitinių nuotekų valymo įrenginių statybos ir rekonstravimo,
centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros, vandens gerinimo stočių, gręžinių
įrengimo darbai.
Šlienavos k., Babtų mstl., Valeravos k., Ramučių k., Zapyškio mstl., Kulautuvos mstl.
nutiesta 6,8 km. nuotekų tinklų, Babtų mstl. ir Piliuonos k. buvo vykdoma vandens tiekimo
tinklų rekonstrukcija. Nauji vandens tiekimo tinklai (5,3 km) buvo tiesiami Kulautuvoje,
Ramučiuose ir Piliuonoje, nuotekų surinkimo tinklai (7,2 km) – Kulautuvoje ir Ramučiuose.
Buvo vykdoma buitinių nuotekų tinklų plėtra Vilkijoje, Degalinės, Čekiškės ir Kauno g.
nutiesta 1,2 km nuotekų tinklų. Įrengti vandens gerinimo įrenginiai Gaižuvėlės k., Biliūnų k.,
Dobilijos k., Miškalaukio k., statomi nuotekų valymo įrenginiai Valeravos k., remontuojami
Ilgakiemio ir Giraitės nuotekų valymo įrenginiai.
Savivaldybės taryba vasario mėnesį patvirtino Vietinės rinkliavos už komunalinių
atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą dydžio nustatymo metodiką ir
nuostatus. Atsižvelgiant į nuostatų taikymo metu išaiškėjusias problemas ar
netobulumus, jie buvo taisyti.

Pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatos detalizuojančio plano
priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar
kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims)
paskirties pastatuose“ kvietimą pritarta atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui
Babtų, Čekiškės Prano Dovydaičio, Piliuonos, Vilkijos gimnazijų, Garliavos Jonučių
progimnazijos, Garliavos sporto ir kultūros centro, Lapių pagrindinės mokyklos,
Raudondvario Anelės ir Augustino Krtiauzų pradinės mokyklos pastatuose.
Daugiabučių namų ir jų aplinkos
atnaujinimo, plėtros ir administravimo
rėmimo fondas panaudojo

42 421,29 EUR

Savivaldybės taryba pritarė Kauno rajono Lapių ir Alšėnų kadastro vietovių
melioracijos statinių rekonstravimo projektams, kurių metu planuojama atlikti melioracijos
statinių rekonstrukciją. Šiose vietovėse yra ypač daug gedimų kanalizuotų griovių trasose,
žemę dirba smulkieji ūkininkai, kurie neturi galimybės remontuoti statinių savo lėšomis.
Metų pradžioje buvo patvirtintas Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos
rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių lėšų panaudojimo planas. Plano
priemonėms finansuoti numatyta 368,01 tūkst. Eur. Iš tos sumos 71,1 tūkst. – Savivaldybės
visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos planui įgyvendinti.
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Savivaldybės taryba pritarė Garliavos
šimtmečio parko sutvarkymo projektui (parko
apšvietimo įrengimas, žaidimų, sporto ir parko zonų
sutvarkymas).

Pernai Europos Sąjungos fondų finansavimą gavo Kraštovaizdžio tvarkymo Kauno
rajono savivaldybėje projektas, kuriam Savivaldybės taryba pritarė balandžio mėnesį. Bus
sutvarkyta dešinioji Nemuno pakrantė Kačerginės miestelyje. Planuojama įrengti pėsčiųjų
takus ir poilsio aikšteles, pastatyti mažosios kraštovaizdžio architektūros ir rekreacinės
paskirties inžinerinių statinių, atlikti želdinių tvarkymo, apsaugos ir priežiūros, invazinių
rūšių naikinimo, kraštovaizdžio formavimo kirtimo darbus. Projekto vertė – apie 125 tūkst.,
(106 tūkst. Eur. ES lėšų, likusi dalis - Savivaldybės.)

TERITORIJŲ PLANAVIMAS IR URBANISTIKA
Įgyvendindama Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo
reikalavimą savivaldybių institucijoms iki 2020 m. gruodžio 31 d. priimti šio įstatymo
įgyvendinamuosius teisės aktus, Savivaldybės taryba priėmė sprendimus dėl Savivaldybės
infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos ir jos darbo reglamento patvirtinimo,
pavedimo savivaldybės administracijai vykdyti Savivaldybės infrastruktūros plėtros
organizatoriaus funkcijas, savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų
patvirtinimo, Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo Kauno rajono savivaldybės
teritorijoje patvirtinimo.

Savivaldybės taryba pritarė seniūnijų siūlymams dėl žemės sklypų pripažinimo būtinais
visuomenės poreikiams ir jų įtraukimo į neprivatizuotinų žemės sklypų sąrašą:
Linksmakalnio sen., Linksmakalnio k., – rekreacijai;
Samylų sen., Girionių k., – bendruomenės poreikiams;
Batniavos sen., Žvirgždės k., – vietos ir kaimyninių seniūnijų gyventojų aktyviam
poilsiui ir rekreacijai;
Užliedžių sen., Giraitės k., – laisvalaikio bei poilsio vietoms įrengti;
Vandžiogalos sen. Boniškių k., – buitinių nuotekų valyklai;
Karmėlavos sen., Ramučių k., – automobilių parkavimo aikštelei;
Domeikavos sen., Radikių k., – projekto „Potvynių rizikos valdymas Radikių kaime,
Kauno rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui;
Raudondvario sen., Naujatriobių k., – vandens gerinimo stočiai pastatyti ir arteziniam
gręžiniui įrengti;
Raudondvario sen., Raudondvario k., – automobilių parkavimo aikštelei;
Akademijos sen., Akademijos mstl., – bendruomenės renginiams;
Čekiškės sen., Pagirių k., – arteziniam gręžiniui įrengti;
Samylų sen., Vaišvydavos k., – krepšinio aikštelei;
Domeikavos sen., Domeikavos k., – bendruomenės poreikiams;
Zapyškio sen., Zapyškio mstl., – automobilių parkavimo aikštelei;
Zapyškio sen., Kluoniškių k., palei Nemuno upę, – valčių nuleidimo į upę vietai įrengti;
Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., – naujų nuotekų valymo įrenginių statybai.
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ATSTOVAVIMAS ASOCIACIJOSE IR TARYBOSE
Lietuvos savivaldybių asociacijoje (LSA) Savivaldybei atstovavo Savivaldybės meras,
Savivaldybės mero pavaduotojas Antanas Nesteckis, Savivaldybės tarybos narės Violeta
Boreikienė ir Regina Lukoševičienė.
Birželio 30 d. vykusiame LSA suvažiavime pristatyti svarbiausi asociacijos darbai,
delegatai patvirtino LSA siūlymus politinėms partijoms, kuriuose raginama stiprinti
savivaldos savarankiškumą ir skatinti lygiavertį bendradarbiavimą su centrine valdžia
finansų, žemėtvarkos, regionų politikos, švietimo, kultūros, komunalinio ir šilumos ūkio,
socialinių reikalų ir sveikatos srityse. Pradėtos diskusijos dėl galimybės įsteigti Vietos plėtros
paskolų ir garantijų fondą, kuris, teikdamas paskolas ar (ir) paskolų garantijas savivaldybių
projektams, padėtų spręsti regioninės plėtros problemas. LSA atkreipė partijų lyderių dėmesį
ir į tai, kad savivaldybių savarankiškosios funkcijos dažnai yra nepagrįstai smulkmeniškai
reglamentuojamos, todėl būtina vietos valdžiai leisti pasirinkti labiausiai jos poreikius
atitinkančius modelius.
DIDESNIS SAVIVALDYBIŲ
SAVARANKIŠKUMAS –
pagrindinė tema ir LR Prezidento Gitano
Nausėdos inicijuotame regionų forume.

LSA taryba teikė pastabas bei siūlymus dėl
Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės
biudžeto
ir
savivaldybių
biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo
projekto.

LSA valdyba aptarė švietimo įstaigų vadovams keliamų kvalifikacijos reikalavimų
klausimą, elektroninio tarybos posėdžių valdymo patirtį bei siūlomą naują atliekų tvarkymo
kainodaros modelį, kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Socialinės apsaugos ir
darbo ministeriją su prašymu peržiūrėti su LR Finansinės paskatos pirmąjį būstą
įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu susijusius teisės aktus.
Vasario mėnesį Savivaldybės meras kartu su kolegomis iš kitų savivaldybių lankėsi
Europos Sąjungos institucijose Briuselyje. Vizito dalyviai diskutavo apie Europos žaliojo
kurso iniciatyvą ir regionų galimybes Europai pereinant prie neutralaus poveikio klimatui
ekonomikos, ES regioninę politiką 2021–2027 m. daugiametės finansinės perspektyvos
kontekste, susitiko su įvairias politikos sritis kuruojančiais ES politikais ir ES institucijų
darbuotojais.
Kauno regiono plėtros taryboje Savivaldybei atstovavo meras ir abu mero
pavaduotojai. 2020 m. įvyko 19 Kauno regiono plėtros tarybos posėdžių, iš kurių tik vienas
tiesiogiai, kiti – rašytinės procedūros tvarka. Savivaldybės meras inicijavo Kauno regiono
merų susitikimą regioninės plėtros tarybos steigimo klausimu.
2020 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojusiais Regioninės plėtros įstatymo pakeitimais įtvirtintas
principas – įgyvendinti regioninę politiką decentralizuotai, daugiau galių suteikiant regionų
plėtros taryboms, savarankiškiems juridiniams asmenims, kurie planuos ir koordinuos
nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą konkrečiame regione. Savivaldybės taryba
nusprendė kartu su kitomis apskrities savivaldybėmis steigti Kauno regiono plėtros tarybą
(KRPT). 2020 m. lapkričio 30 d. buvo pasirašyta KRPT steigimo sutartis.
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KRPT kolegijoje Savivaldybei atstovauja Savivaldybės meras ir Savivaldybės tarybos
deleguoti Savivaldybės mero pavaduotojai Antanas Nesteckis ir Paulius Visockas, taip pat
Ūkio ir darnios plėtros komiteto pirmininkė Violeta Boreikienė.
Savivaldybės meras yra Lietuvos kurortų asociacijos prezidiumo narys.
Savivaldybei svarbius klausimus meras pristatė susitikimuose su Lietuvos Respublikos
Seimo nariais, valstybės institucijų ir įstaigų atstovais.

POTVARKIAI, PATARĖJAI, APDOVANOJIMAI
ĮGYVENDINDAMAS
ĮSTATYMU
SUTEIKTUS
ĮGALIOJIMUS, SAVIVALDYBĖS MERAS 2020 M.
PASIRAŠĖ 709 POTVARKIUS
VEIKLOS KL.
KOMANDIRUOČIŲ
KL.

ATOSTOGŲ KL.

PERSONALO
VALDYMO KL.

410
41
48
210

Vadovaudamasis Vietos savivaldos įstatymu suteiktais įgaliojimais, Savivaldybės meras
paskyrė visuomeniniais konsultantais:
dr. Mindaugą Balčiūną, Tarptautinio krepšinio universiteto direktorių (sporto ir jaunimo
reikalų klausimais);
Tautvydą Bielozarevičių, Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Kauno klientų aptarnavimo departamento direktorių (gyventojų užimtumo ir
darbo rinkos politikos klausimais);
dr. Vytautą Jokužį, įmonės „Elinta“ savininką ir vadovą (verslo plėtros klausimais);
Eglę Juozapavičienę, Kauno rajono bendruomeninių organizacijų sąjungos pirmininkę,
(Kauno rajono bendruomenių veiklos klausimais);
Mindaugą Kiguolį, AB „Lietuvos paštas“ valdybos pirmininką (finansų valdymo
klausimais);
Virginiją Kondratavičienę, Kauno kolegijos Socialinio darbo katedros vedėją (socialinės
politikos klausimais);
dr. Albertą Milinį, VDU teisės fakulteto docentą, advokatų kontoros AMLEX advokatą
(teisės klausimais);
Romą Oželį, Lietuvos policijos mokyklos viršininko pavaduotoją (viešojo saugumo
klausimais);
prof. Juozą Pundzių, medicinos mokslų habil. dr. (sveikatos apsaugos klausimais);
Genovaitę Staliūnienę, Kauno rajono ūkininkų sąjungos pirminink, (žemės ūkio ir kaimo
plėtros klausimais);
dr. Egidijų Stanciką, Kauno nacionalinio dramos teatro generalinį direktorių (kultūros
politikos klausimais);
dr. Iloną Tandzegolskienę, VDU švietimo akademijos docentę (švietimo ir ryšių su
aukštosiomis mokyklomis klausimais).
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Atsižvelgdamas į Apdovanojimų komisijos siūlymus, Savivaldybės meras apdovanojo:

PIRMOJO LYGIO KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS ŽENKLU
Zitą Kelmickaitę, etnomuzikologę, televizijos ir radijo laidų vedėją, už kompozitoriaus
Juozo Naujalio kūrybos skleidimą ir Kauno rajono garsinimą.
Snieguolę Navickienę, VšĮ „Raudondvario dvaras“ direktorę, už nuopelnus saugant ir
puoselėjant Lietuvos istorijos ir kultūros paveldą bei Raudondvario dvaro garsinimą.
Rimantą Norvilą, Vilkaviškio vyskupijos vyskupą, už žmonių dvasinės gerovės,
gyvenimo ir būties vertybių puoselėjimą ir indėlį, įgyvendinant Zapyškio Šv. Jono
Krikštytojo bažnyčios ir jos aplinkos projektus.
Valerijoną Senvaitį, 1990–1995 m. kadencijos Kauno rajono savivaldybės tarybos narį,
1995–1997 m. Savivaldybės merą, už nuopelnus stiprinant savivaldą ir dirbant krašto
labui.
Egidijų Stanciką, Nacionalinio Kauno dramos teatro generalinį direktorių, už ilgametį
bendradarbiavimą ir profesionalaus meno skleidimą Kauno rajone.

ANTROJO LYGIO
Audrių Banionį, įmonės „Audriaus Banionio ūkis“ savininką, už bendrystę, didelius ir
gražius darbus Kauno rajone.
Joną Girnių, Babtų kultūros centro pučiamųjų orkestro „Algupys“ ir kaimo kapelos
„Šventupis“ vadovą, už ilgametę aktyvią koncertinę veiklą ir instrumentinės muzikos
puoselėjimą.
Leonardą Deglių, 2000–2003 m. ir 2016–2019 m. kadencijų Kauno rajono savivaldybės
tarybos narį, už reikšmingą veiklą vietos savivaldoje ir iniciatyvumą visuomeninėje
krašto veikloje.
Gintarą Prikockį, UAB „Erdvės norma“ architektą, už reikšmingą veiklą išsaugant
autentišką Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios interjerą ir Zapyškio senojo miesto
pritaikymą bendruomenės poreikiams.
Rytį Velžį, VšĮ Kauno rajono priešgaisrinės saugos tarnybos direktorių, už veiklos
profesionalumą ir nuopelnus užtikrinant Kauno rajono gyventojų saugumą.
TREČIOJO LYGIO
Kazimierą Martinaitį, tautodailininką, už kryždirbystės meno puoselėjimą ir Lietuvos
vardo garsinimą.
Vaidotą Valiukevičių, tekstų autorių ir dainų atlikėją, Lietuvos atstovą 2020 m.
„Eurovizijos“ dainų konkurse, už Lietuvos vardo garsinimą Europoje.
Rimutę Skučienę, Kauno rajono Garliavos meno mokyklos mokytoją metodininkę, už
plačią kūrybinę ir pedagoginę veiklą.

I-OJO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS EGIDIJUI STANCIKUI

II-OJO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS GINTARUI PRIKOCKIUI

III-OJO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS VAIDOTUI VALIUKEVIČIUII
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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS MEDALIU (PASIŽYMĖJIMO ŽENKLU) UŽ
PROFESIONALUMĄ IR NUOPLENUS APDOVANOJO
Liną Čapienę, Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono socialinių paslaugų
centro direktorę.
Robertą Keturakį, žymų rašytoją, žurnalistą ir publicistą.
Bronių Maskeliūną, inžinierių.
Aureliją Gražiną Rukšaitę, M. K. Čiurlionio dailės muziejaus lietuvių kalbos redaktorę.
Arūną Sniečkų, Kauno rajono muziejaus A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejaus fondų
saugotoją.
Dalę Verbickienę, Kauno rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriaus
vedėją.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 30-MEČIO MINĖJIME
RAUDONDVARIO MENŲ INKUBATORIUJE PAGERBTI PIRMOSIOS
(1990–1995 M.) KADENCIJOS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBOS NARIAI, ADMINISTRACIJOS VADOVAI
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GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
2020 m. į merą dėl priėmimo kreipėsi daugiau kaip 300 piliečių, tačiau tiesiogiai
priimti tik 72 interesantai. Dėl karantino su kitais gyventojais bendrauta telefonu arba
elektroninėmis priemonėmis.
VERSLO IR
APLINKOS IR
ŠVIETIMO
KL.

9

1 element.

0

INVESTICIJŲ
KL.

KELIŲ IR
TRANSPORTO KL.

7
SOCIALINIAI
KL.

14

9
25

3

URBANISTIKOS
KL.

KOMUNALINIO
ŪKIO KL.

KITI KL.

7

8

11
50

VIEŠOSIOS
TVARKOS,
SAUGUMO KL.

4

75

SAVIVALDYBĖS
ĮSTAIGŲ
VEIKLOS KL.

2020 M. PARENGTI IR IŠSIŲSTI 195 MERO RAŠTAI. IŠ JŲ:

69

Gyventojams, bendruomenėms, bendrijoms, draugijoms (dėl šeimos darželių,
gatvių, viešojo transporto paslaugų, sklypų, atleidimo nuo valstybės rinkliavos,
socialinių paslaugų, paramos ir patalpų skyrimo ir kitais klausimais).

48

Ministerijoms, valstybės įstaigoms ir tarnyboms.
Aplinkos ministerijai - dėl lėšų poreikio vandentvarkos plėtrai Kauno rajone,
lėšų bešeimininkėms padangų (plėšytų) atliekoms sutvarkyti skyrimo; Krašto
apsaugos ministerijai – dėl Juozo Lukšos-Daumanto metų minėjimo plano;
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai – dėl švietimo
įstaigų vadovų atrankos pertvarkymo; Lietuvos automobilių kelių direkcijai – dėl
kelio Nr. 1917 Daučioniai–Lazduoniai–Eikščiai, susisiekimo infrastruktūros
Ramučių kaime perspektyvų, pėsčiųjų susisiekimo infrastruktūros A6 kelyje.

7

Teismams.

6

Seimo nariams ir Savivaldybės tarybos nariams (dėl transporto srautų keliuose,
automobilių parkavimo vietų poreikio, statybos objektų, gyvenviečių ir jų
infrastruktūros plėtros, modulinių darželių bei vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų įgyvendinimo).

14

Vyriausybės atstovui Kauno ir Marijampolės apskrityse.

4

Kitoms savivaldybėms (dėl sodininkų bendrijų susisiekimo su Kauno miestu
Kauno rajono priemiesčio autobusų maršrutais, informacijos apie Kauno regiono
plėtros tarybos steigimą, partnerystės įgyvendinant projektus).

35

Įstaigoms ir įmonėms.

12

Kitiems adresatams.
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VISUOMENĖS INFORMAVIMAS
Informuojant visuomenę apie Savivaldybės
institucijų veiklą, 2020 m. spaudos leidiniuose, naujienų
svetainėse internete, Savivaldybės interneto svetainėje
www.krs.lt buvo publikuojamos naujienos ir straipsniai,
pranešimai, skelbiami renginių anonsai, viešinami
Savivaldybės tarybos priimti sprendimai, supažindinama
su seniūnijų aktualijomis ir kita rajono gyventojams ir
svečiams aktualia informacija.

Išplatinta daugiau nei
200 pranešimų spaudai,
Savivaldybės interneto
svetainėje publikuota
beveik 700 pranešimų.

Bendradarbiaujant su „Kauno diena“ kiekvieną pirmadienį dienraščio skaitytojus
pasiekdavo priedas „Kauno rajono diena“. Naujienų svetainėje „Kas vyksta Kaune“
publikuotos nuotraukų galerijos su Kauno rajono vaizdais, renginių akimirkomis, transliuoti
įrašai iš Šv. Velykų, Mamos dienos koncertų ir Kalėdų eglutės įžiebimo šventės
Raudondvaryje. Tiesiogiai transliuota Valstybės dienos ir Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios
atidarymo šventė, Kulautuvoje vykęs bardų festivalis „Akacijų alėja“.

LRT, TV3, LNK, „Lietuvos ryto“ televizijose ir kabelinėje regioninėje INIT televizijoje
buvo kuriami ir parodyti siužetai apie Savivaldybės institucijų veiklą, organizuojamus
renginius bei seniūnijų aktualijas, siužetai valstybinėms šventėms. Siužetai INIT TV buvo
rengiami beveik kiekvieną savaitę. Informacija apie Savivaldybę ir Kauno rajoną buvo
skleidžiama ir radijuje. Bendradarbiauta su „Radijas Kelyje“ ir „Radijas TAU“. Per metus
radijuje „Kelyje“ parengtos 32 laidos, radijuje TAU – 4 laidos.
Žinutės ir fotogalerijos iš vykusių renginių, renginių anonsai, interneto naujienų
svetainėse pasirodžiusių straipsnių apie Kauno rajoną nuorodos, kita informacija buvo
skleidžiama Kauno rajono savivaldybės „Facebook“ paskyroje, turinčioje beveik 25 tūkst.
vartotojų auditoriją.
Atlikus spaudos ir internetinės žiniasklaidos
stebėseną, per 12 praėjusių metų mėnesių daugiau
kaip 70 spaudos leidinių ir naujienų svetainių
internete užfiksuota daugiau kaip 1200 tekstų,
kuriuose minima Savivaldybė arba Kauno rajonas.

Daugiau kaip 85 proc. atvejų
Savivaldybės atžvilgiu buvo
pateikiama teigiama arba
neutrali informacija.

Daugiausia žinučių apie Kauno rajoną 2020 m. išplatinusios žiniasklaidos priemonės –
laikraščiai „Kauno diena“, „Lietuvos rytas“, „Laikinoji sostinė“, naujienų svetainės internete
kauno.diena.lt, „Kas vyksta Kaune“, 15min.lt, delfi.lt, lrytas.lt, vz.lt, regionunaujienos.lt,
kaunieciams.lt.
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TARPTAUTINIAI RYŠIAI
Sausio 26 – vasario 1 dienomis Kauno rajono delegacija, vadovaujama mero Valerijaus
Makūno, lankėsi Izraelyje, kur pasirašė ketinimų bendradarbiauti protokolą su šios šalies
Rišon Leziono savivaldybe, taip pat dalyvavo renginiuose, skirtuose Aušvico koncentracijos
stovyklos išlaisvinimo 75-osioms metinėms. Į Izraelį lietuvius pakvietė 252 tūkst. gyventojų
turinčios Rišon Leziono savivaldybės meras Razas Kinstlichas ir didžiausia Izraelio litvakų
asociacija, kuriai vadovauja Arie Ben-Arie Grodzensky.

Pakviesdami į savo šalį, izraeliečiai
norėjo padėkoti Kauno rajono
savivaldybei už indėlį išsaugant
Pakaunės žydų paveldą ir įamžinant
Holokausto aukas.

Vasario 8 d. Mero pavaduotojas Paulius Visockas kartu su kultūros centrų atstovais ir
KEKS komandos nariais dalyvavo Kultūros sostinės renginiuose Airijoje Golvėjuje.
Abiejų miestų – „Golvėjus 2020“ ir „Kaunas 2022“ – programose didelis dėmesys skiriamas
bendruomenių įtraukties temai. Yra keletas projektų, kurie turi labai panašias vizijas ir
įgyvendinimo metodus. „Golvėjus 2020“ ir „Kaunas 2022“ ketina palaikyti vieni kitų
programas bei kartu įgyvendinti gyventojų mainų projektus, vykdyti bendrus seminarus
bendruomenių vystymo, meno regionuose ir dalyvavimo kultūros temomis, taip pat vykdyti
mainų programas menininkams.
Vasario 12 d. Kazachstano
Respublikos Nepaprastasis ir įgaliotasis
ambasadorius Viktoras Temirbayevas
susitiko su Kauno rajono savivaldybės
vadovais ir verslo bendruomene. Kauno
rajono meras Valerijus Makūnas pristatė
svečiams Kauno rajono potencialą, o
Kauno
LEZ
valdymo
bendrovės
direktorius Vytas Petružis pakvietė
apsilankyti
Karmėlavos
seniūnijoje
įsikūrusioje LEZ.

V.Temirbayevas pastebėjo, kad labai svarbu megzti ryšius ir savivaldos lygmenyje. Abi
pusės svarstė galimybes Kauno rajone surengti Kazachstano kultūros dieną. Kazachus
domina ir investicijos į technologijų, logistikos, lengvosios pramonės sektorius.
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Kovo 1–5 d. d. Mero pavaduotojas Antanas Nesteckis ir Ekonomikos skyriaus vedėjas
Artūras Pupalė dalyvavo Kazachstano mieste Almatoje vykusiame Lietuvos regionų ir
Kazachstano ekonomikos forume, kurį organizavo Kazachstano ambasada Lietuvoje ir
Baltijos šalių bei Kazachstano ekonominio bendradarbiavimo plėtros asociacija. Forume
dalyvavo daugiau nei 200 Kazachstano verslininkų, nacionalinės verslininkų asociacijos
„Atameken“, Almatos industrinės zonos, Kazachstano investicinių fondų bei bankų vadovai.
Lietuvos regionų delegaciją sudarė 30 savivaldybių vadovų ir verslininkų.
Liepos 17 d. prie Stepono Dariaus ir Stasio Girėno paminklo Pščelniko miške
(Lenkijoje) paminėtos Lietuvos lakūnų skrydžio per Atlantą ir tragiškos žūties metinės.
Lakūnų atminimą pagerbė ir Kauno rajono savivaldybės delegacija.
Nuo vasario mėn. Kauno rajono savivaldybė
perėmė ilgamečių partnerių – vokiečių Bergštrasės
apskrities patirtį ir pirmieji Lietuvoje įsteigė
Vokietijoje populiarius šeimos darželius. Šeimos
darželiai tapo Savivaldybės darželių filialais, juos
įkūrę asmenys buvo įdarbinti ikimokyklinio
ugdymo įstaigose, Savivaldybė moka atlyginimą ir
suteikia visas socialines garantijas.

VIETOS BENDRADARBIAVIMAS
Sausio 10 d. Kauno rajone viešėjo Klaipėdos rajono savivaldybės institucijų atstovai,
vadovaujami mero Broniaus Markausko. Dvi žiedines savivaldybes vienija panašūs iššūkiai –
itin sparti plėtra, vietų vaikų darželiuose ir mokyklose trūkumas, kultūros centrų veikla,
komunalinės paslaugos. Būtent šiomis temomis labiausiai domėjosi į Kauno rajoną atvykę
Klaipėdos rajono vadovai.
Sausio 30 d. Kauno rajone viešėjo Elektrėnų savivaldybės delegacija – Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys, skyriaus specialistai, gimnazijų vadovai.
Svečių vizito tikslas – pasisemti patirties mokinių maitinimo organizavimo srityje, susipažinti
su Kauno rajono mokyklose vykdomais projektais, diegiamu mokinių maitinimo bandomuoju
švediško stalo modeliu.
Liepos 15 d. Pakruojo rajono
savivaldybės delegacija, vadovaujama mero
Sauliaus Margio, į Pakaunę atvyko pasidalyti
gerąja patirtimi. Svečiai lankėsi Kauno rajono
socialinių paslaugų centre, Raudondvario A. ir A.
Kriauzų pradinėje mokykloje, Raudondvario
dvare apžiūrėjo Kauno rajono muziejaus
ekspozicijas, pilį, menų inkubatorių, susipažino
su Kauno rajono TVIC veikla.
Dėl pandemijos daugelio 2020 m. suplanuotų veiklų teko atsisakyti. Tačiau
su partneriais užsienyje ir Lietuvoje palaikomas ryšys nuotoliniu būdu. Toliau
planuojami ir įgyvendinami projektai. Planuojamos tarptautinės Lietuvos ir
Ukrainos moksleivių pažintinės stovyklos, keičiamasi patirtimi įvairiose srityse.
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Sparčiai didėjant gyventojų skaičiui, atsiranda vis naujų iššūkių įvairiose srityse. Juos
galime įveikti tik veikdami drauge, pasitardami su bendruomenėmis, sudėlioję prioritetus,
išnaudoję visas galimybes.

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽDAVINIAI 2021-2022 M.
Sukurti 400 naujų vietų darželinukams, pirmiausiai Užliedžių, Akademijos, Ringaudų,
Domeikavos, Alšėnų, Samylų, Karmėlavos, Lapių, Zapyškio seniūnijose.
Iki 2022 m. rekonstruoti Kačerginės mokyklą, pastatyti Mastaičių pradinę mokyklądarželį ir Zapyškio pagrindinės mokyklos priestatą.
Iki 2022 m. atnaujinti Mastaičių baseiną.
Baigti Šlienavos pagrindinės mokyklos modernizavimo darbus.
Pradėti VDU Ugnės Karvelis gimnazijos modernizavimo ir plėtros darbus.
Užbaigti Ramučių daugiafunkcio centro statybų pirmąjį etapą.
Rekonstruoti Užliedžių daugiafunkcį centrą.
Rekonstruoti Raudondvario, Babtų ir Karmėlavos sporto aikštynus.
Iki 2022 m. įgyvendinti gatvių apšvietimo modernizavimo programą visose seniūnijose.
Įsteigti bendruomeninius vaikų globos namus ir vaikų dienos centrus Domeikavoje ir
Garliavos zonoje.
Kelių, pėsčiųjų bei dviračių takų plėtrai 2021 m. skirti apie 7,5 mln. eurų savivaldybės
biudžeto ir Kelių plėtros programos lėšų.
Plėsti nuotekų tinklus Raudondvario, Karmėlavos aglomeracijose, Voškoniuose,
Ramučiuose, pastatyti vandens gerinimo įrenginius Jurginiškėse, Naujatrobiuose,
rekonstruoti Kulautuvos valymo įrenginius, tam skirti 2,5 mln. eurų.

Nuoširdžiai dėkoju visiems už
kantrybę,
supratimą
ir
solidarumą.
Tikiu, kad kartu įveiksime
sunkumus,
iššūkius
ir
nuveiksime daug svarbių darbų
Kauno rajono žmonių labui.

VALERIJUS MAKŪNAS,
Kauno rajono savivaldybės meras
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